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 ملخص البحث
ولي  وأرر هه  الظاهرة عي  التسر  تناوؿ البحث ظاهرة عمالة األطفاؿ كأحد الظواهر السائدة يف اجملتمع ادل 

الدراس . وتناوؿ البحث دراسة األسبا  والعوامل اليت تكمن وراء عمل األطفاؿ سواءًا كانت أسبا  اقتصادية أـ 
اجتماعية أـ رقافية تيك العوامل اليت دفعت األسرة ادلوليية إىل زج األطفاؿ يف سوؽ العمل من أجل توفَت احتياجاهتا 

ا ينعكس سيبًا عي  ادلستوى الدراس  والتعييم  لألطفاؿ، وقد يؤدي إىل الغيا  عن ادلدرسة أو ترؾ مقاعد الضرورية شل
الدراسة إىل األبد. جاءت دراستنا لتسيط الضوء عي  السيبيات اليت تنتج عن عمالة األطفاؿ ومنها التسر  الدراس  

ت هبا مدينة ادلولل من سيطرة داعش إىل عمييات التحرير لألطفاؿ يف اجملتمع ادلولي  والسيما بعد األحداث اليت مر 
وما نتج عنه من تدهور احلالة االقتصادية يف اجملتمع ادلولي  شلا دفع الكثَت من األسر إىل زج أبنائهم بسوؽ العمل بدالً 

 من وضعهم عي  مقاعد الدراسة.
Abstract 
 The research dealt with the phenomenon of child labor as one of the 
prevailing phenomenon in Mosul society and its effect on school dropout. 
The study examined the causes and factors that underlie child labor, whether 
economic social or cultural. 
 At the academic and educational level of children, it may lead to 
absence from school or leaving school forever. Our study sheds light on the 
negatives that result from child labor, including the dropout of children in 
Mosul community, especially after the events in the city of Mosul from the 
control of ISIS to liberation operations and the resulting deterioration of the 
economic situation im Mosul community, which led many families to 
involve their children in the labor market instead of putting them on school. 

 المقدمة
تتحدد خالذلا أغيب معامل شخصية اإلنساف، وتتوضح فيها  تعد مرحية الطفولة من أهم ادلراحل العمرية اليت 

بواكَت أظلاط سيوكه واهتماماته وتأسيسًا عي  ذلك، فأف اضطرابات مراحل الطفولة ويتبعها مرحية الصبا وذبارهبا وطبيعة 
مسارات حياته. عالقات الفرد مع زليطه يف تيك ادلرحية تًتؾ آرارًا وبصمات يف سيوؾ الفرد، وترسم يف غالب األحياف 

ومن ادلوضوعات ادلهمة ادلرتبطة بالطفولة وواقعها، ه  عمالة األطفاؿ. اكتسبت ظاهرة عمالة األطفاؿ اهتماماً متزايداً يف 
العديد من بيداف العامل ابتداًء من شبانينيات القرف العشرين وكاف ذلك لتسييط الضوء عي  حقوؽ الطفل وما يشو  هه  
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طَتة هتدد كياف اجملتمعات. ولقد جاء اهتماـ اجملتمع الدويل هبه  ادلشكية نتيجة العتبارات عديدة احلقوؽ من انتهاكات خ
أعلها اإلنساين الهي يكمن يف ضباية الطفل واحملافظة عي  لحة وسالمة ظلو  وإبعاد  عن جو العمل ادلهٍت وسلاطر  يف 

وتوفَت الفرص ادلناسبة له ليتابع دراسته وتعييمه بالشكل الهي  فًتة يكوف فيها الطفل حباجة إىل الرعاية والتعييم والتوجيه
يضمن له حصوله عي  فرص احلياة احلقيقية يف ادلستقبل. وتعد مشكية عمالة األطفاؿ واحدة من أهم الظواهر 

صورة خالة، نظرًا دلا االجتماعية السيبية اليت نراها تتزايد يومًا بعد يـو يف اجملتمع العراق  بصورة عامة واجملتمع ادلولي  ب
عانا  اجملتمع العراق  من ويالت احلرو  واالزمات واحملن خالؿ العقود ادلنصرمة. لهلك جاءت هه  الدراسة لتسييط 
الضوء عي  ظاهرة عمالة األطفاؿ يف اجملتمع ادلولي  وأررها عي  التسر  الدراس . واشتمل البحث عي  جانبُت: اجلانب 

ين. وضم اجلانب النظري مشكية البحث وأعليته وأهم ادلفاهيم اخلالة بالبحث فضاًل عن األسبا  النظري، واجلانب ادليدا
اليت تكمن وراء عمالة األطفاؿ، كما تطرؽ البحث إىل اآلرار الناصبة عن ظاهرة عمالة األطفاؿ ومنها التسر  الدراس . 

فة إىل األدوات ادلستخدمة يف صبع ادلعيومات. كما أما اجلانب ادليداين فقد ضم منهجية البحث ونوع عينة البحث، إضا
 احتوى عي  عرض وربييل نتائج الدراسة ادليدانية ووضع رلموعة من التوليات حوؿ الظاهرة موضوع الدراسة.

 )الجانب النظري للبحث(: الفصل األول
 المبحث األول: اإلطار العام لمشكلة البحث

 مشكلة البحث: .1
ن ادلوضوعات ادلهمة اليت أخهت حيزاً كبَتًا يف الدراسات السسيولوجية ويعود ذلك دلا ربتويه تعد عمالة األطفاؿ م      

هه  الظاهرة من انعكاسات خطَتة عي  األفراد بصورة خالة وعي  اجملتمع بصورة عامة. وتتجسد هه  ادلخاطر عي  
ل ظواهر اجتماعية كثَتة وأحد هه  الظواهر شكل انعكاسات اجتماعية واقتصادية ورقافية وتربوية وتنموية نراها عي  شك

ه  مشكية التسر  الدراس  لألطفاؿ السيما أف هه  الفئة من اجملتمع الزالت يف مرحية الدراسة. ومن ادلفروض أف 
 تكوف عي  مقاعد الدراسة بدالً من العمل يف الشوارع واحملاؿ التجارية.

َتًا لظاهرة عمالة األطفاؿ وذلك نتيجة دلا شهدته مدينة ادلولل من إف اجملتمع ادلولي  اآلف يشهد تفاقمًا كب       
احتالؿ داعش ٍب حرو  التحرير وما سبخض عن ذلك من هتدـ البيوت وبقاء الكثَت من األسر بدوف مأوى وفقداف بعض 

ف مأوى، وخسارة بيوهتم األسر دلعيييها، وظهور االعداد اذلائية من األرامل واأليتاـ، وظهور عوائل مشردة بدوف معيل وبدو 
وشلتيكاهتم ومصدر رزقهم أو تعرض ادلعيل ليعوؽ أو ادلوت. كل ما سبق أدى إىل إجبار الكثَت من العوائل إىل دفع أبنائهم 
األطفاؿ أو الصبية إىل العمل يف الشوارع أو األسواؽ التجارية أو ادلهن كافة من أجل توفَت موارد ادلعيشة وإعالة األسرة. 

شك فيه أف من الصعوبة عي  الطفل أف يوفق بُت عميه ودراسته، لهلك صلد أف أغيب األطفاؿ العاميُت يضطروف وشلا ال
 إىل ترؾ مقاعد الدراسة من أجل تفرغهم ليعمل االقتصادي.
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 أهمية البحث: .0
مشاريع مستقبيية لبناء  تكمن أعلية البحث التطبيقية يف تناوؿ واقع حياة فئة عمرية هامة وه  األطفاؿ الهين ؽلثيوف      

وتطوير اجملتمع، كما أف أزدياد ظاهرة تسر  األطفاؿ من ادلقاعد الدراسية نتيجة اذباههم ليعمل وعدـ وضعهم عي  
الطريق الصحيح يف الدراسة والعيم، سوؼ يؤدي إىل نشوء جيل غَت متعيم معرض خلطر االضلراؼ والضياع، ذلك أف 

اؽ سوؼ يعرضهم لالضلراؼ واجلنوح وغلعيهم لقمة سائغة بيد اجلرؽلة، وهها بدور  عمل األطفاؿ يف الشوارع واألسو 
ينعكس عي  أمن وسالمة اجملتمع. أما األعلية النظرية ليبحث فتتمثل يف تنمية وإرراء ادلعرفة العيمية فهو يعد إضافة عيمية 

   الدراس .يف رلاؿ دراسة واقع عمل األطفاؿ يف اجملتمع العراق  وأرر ذلك يف التسر 
 أهداف البحث: .3

 تتجسد اهداؼ البحث يف ما يأٌب:
 التعرؼ عي  األسبا  والعوامل الكامنة وراء تفاقم ظاهرة عمالة األطفاؿ. .أ
 معرفة مدى تأرَت عمل األطفاؿ يف ازدياد ظاهرة تسر  األطفاؿ من ادلدارس. .ب
وتسرهبم الدراس  يف اجملتمع ادلولي   وضع رلموعة من احليوؿ وادلعاجلات ليحد من ظاهرة عمل األطفاؿ من جهة، .ت

 من جهة رانية.
 المفاهيم والمصطلحات العلمية: .5

 (Workأوال: العمل )
العمل لغة: جاء يف سلتار الصحاح يف بياف مفهـو العمل أف عمل دبعٌت )استعمل أي طيب إليه العمل، والعمل ادلهنة     

 (.9، ص9111)الصحاح،  والفعل(
ل بأنه رلموعة من أوجه النشاط اليت ؽلارسها اإلنساف يف تعاميه مع الطبيعة، يستخدـ يف ذلك ويعرؼ السيد بدوي العم

قوا  العقيية والعضيية، ويؤرر هها النشاط بدور  عي  حياة اإلنساف ويطورها. ويركز التعريف عي  عميية التفاعل بُت 
 (.819، ص9191مع )البدوي، اإلنساف من جهة، والطبيعة من جهة أخرى. وهو تفاعل ضروري يف اجملت

 Childثانياً: الطفل 
يعرؼ الطفل وفقًا ليمادة األوىل من مشروع اتفاقية األمم ادلتحدة عي  أنه: هو كل إنساف مل يتجاوز الثامنة عشرة      

 مامل يبيغ سن الرشد قبل ذلك دبوجب القانوف ادلنطبق عييه.
حمل فيها اإلنساف مسؤوليات احلياة معتمداً عي  الوالدين وذوي القرىب يف وأما الطفولة فتعرؼ عي  أهنا مرحية ال يت      

إشباع حاجاته وسبتد من ادليالد وحىت هناية العقد الثاين من العمل، وه  ادلرحية األوىل لتكوين وظلو الشخصية وه  مرحية 
 (.1، ص8198الضبط والسيطرة والتوجيه )احلميد، الطفولة تعريفات وخصائص، 

 ( سنة.91( سنوات إىل )5نا االجرائ  ليطفل ه  تيك الفئة العمرية اليت تنحصر بُت )وتعريف
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 Children's Workingرالثاً: عمالة األطفاؿ 
تعرؼ عمالة األطفاؿ: أهنا ذلك العمل الهي يضع أعباء رقيية عي  الطفل، والهي يهدد سالمته ولحته ورفاهيته، 

دـ قدرته عي  الدفاع عن حقوقه، العمل الهي يستغل األطفاؿ  هو العمل الهي يستفيد من ضعف الطفل وع
كعمالة رخيصة بديية عن عمل الكبار، والهي يعيق تعييم الطفل وتدريبه ويغَت حياته ومستقبيه )الطفولة تعريفات 

 (.1، ص8192وخصائص، موقع ويكيبيديا، 
( سنة يف أي شكل 95-5ح عمر  ما بُت )وتعرؼ عمالة األطفاؿ: أهنا ادلشاركة الفعالة من جانب أي طفل يًتاو 

من األشكاؿ االقتصادية بصرؼ النظر عن نوع العمل ولاحبه وطبيعته بغية احلصوؿ عي  أجر )عبد السادة، 
 (.98، ص8111

 التعريف اإلجرائ  لعمالة األطفاؿ:
القانونية ليعمل  ه  ظاهرة زّج األطفاؿ يف سوؽ العمل من أجل احلصوؿ عي  مكاسب اقتصادية دوف مراعاة السن

 سنة( ويف الوقت الهي غلب أف يكوف فيه الطفل عي  مقاعد الدراسة. 95)
 رابعاً: التسر  الدراس : 

هو انقطاع الطيبة عن احلضور إىل ادلدرسة بصفة دائمة بعد أف يتم االلتحاؽ هبا وهو هبها ادلعٌت ؼلتيف عن 
هو عدـ موالية الطالب عي  احلضور أي التغيب لفًتة  االلتحاؽ، كما ؼلتيف عن مفهـو )التغيب( إذ أف التغيب

 (.95، ص8111من الزمن )عبد السادة، 
وتعريفنا االجرائ  ليتسر  الدراس : هو االنقطاع عن موالية الدراسة والتعييم سواء بعد انتهاء مرحية تعييمية معينة 

 أو يف اي مرحية من ادلراحل الدراسية بسبب اذبا  الطالب ضلو العمل.
     المبحث الثاني: أسباب عمالة األطفال

إف ظاهرة عمالة األطفاؿ ظاهرة اجتماعية ال ؽلكن ارجاعها إىل عامل واحد. بل تعزى جهورها إىل صبية من العوامل       
ة متباينة وسلتيفة، بعضها يتعيق بهات الطفل وفرديته، وبعضها اآلخر يتعيق بالظروؼ االجتماعية واالقتصادية والثقافي

 احمليطة بالطفل. وؽلكن تصنيف االسبا  والدوافع االساسية لعمالة األطفاؿ يف سن مبكرة وحسب أعليتها إىل ما يي :
 أواًل: أسباب اقتصادية

يعد الفقر من أهم األسبا  اليت تدفع األسر ذات الدخل ادلتدين إىل تشغيل أطفاذلم لرفع مستوى دخل األسرة  
 (.99، ص9119األساسية لألسرة )نبيل، من أجل احلصوؿ عي  احلاجات 

كما أف هناؾ أسبا  اقتصادية تدفع اربا  العمل إىل تشغيل األطفاؿ لتدين اجرة الطفل واستغالله بالتشغيل دلدة طويية، 
، 8119وألنه غلد يف الطفل الفطرة السييمة اليت تدفعه إىل العمل بإخالص، شلا يؤدي إىل كثرة االنتاج )دبدو ، 

 (.922ص
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وتعد البطالة من أهم العوامل اليت تدفع إىل عمالة األطفاؿ، فبطالة ر  األسرة وعدـ قدرته عي  اشباع احلاجات       
األساسية والضرورية ألسرته وخبالة إذا كانت فًتة البطالة طويية، شلا يدفع األطفاؿ إىل ترؾ الدراسة واالطلراط بسوؽ 

 (.11، ص9111سرة )احلسيٍت، العمل من اجل اشباع احلاجات األساسية لأل
فضاًل عن أف موالية التعييم يف ادلدارس واجلامعات، يتطيب االنفاؽ عي  االبناء من قبل العائية شلا يثقل كاهل       

العائية، يف حُت أف دفعهم ليعمل مبكرًا ؼلفف عي  العائية من عبأ النفقات ادلالية وػلقق ذلا إضافة يف الدخل تتمثل يف 
 (.99، ص9191اليت ػلصل عييها االبناء لقاء أعماذلم اذلامشية )حيا، االجور 

 ثانياً: أسباب اجتماعية:
تنطوي األسبا  االجتماعية لعمالة األطفاؿ عي  رلموعة من األسبا  الكامنة وراء هه  الظاهرة وأحد هه       

يف دفع األطفاؿ إىل العمل. ومن أسبا   األسبا  وأعلها هو التفكك األسري، حيث ييعب التفكك األسري دوراً مهماً 
التفكك األسري الطالؽ أو االنفصاؿ واالفًتاؽ، أو زبي  أحد الوالدين عن دورعلا ذبا  األسرة، أو إدماف ر  األسرة عي  
ادلخدرات وادلسكرات، وفقداف أحد الوالدين أو كييهما بسبب ادلوت أو اذلجر أو السجن، حبيث ال تتمكن العائية  

اجتماعية من رعاية ابنائها وتوفَت ادلتطيبات األساسية ذلم، وألعدادهم ليحياة وربصينهم من ادلخاطر اخلارجية  كمؤسسة
فيضطر الطفل ليعمل نتيجة دلا تعانيه األسرة من تيك ادلشكالت، ولغرض إعانة نفسه مادياً ومقاومة االحتياجات احلياتية 

 (.91، ص9191له وألسرته )حسُت، 
لعوامل االجتماعية اليت تدفع الطفل إىل العمل هو عامل احملاكاة وتقييد االلدقاء واالقراف، فالطفل يف هه  ومن ا      

ادلرحية العمرية يتأرر بسيوؾ وتصرفات اآلخرين والسيما الدقاء اليعب ورفقاء اجلَتة واجملتمع احملي  وغَتهم من الهين تركوا 
م الربح ادلادي فيما ػلصل عييه الطفل من اجر وكهلك غلد الطفل نفسه حراً يف الدراسة واذبهوا إىل العمل الهي ػلقق ذل

تصرفاته وتعامالته مع اآلخرين، فردود الفعل عند  تكوف الشعور باالستقالؿ الشخص  ادلبكر، وهو ما يدعو لديقه أو 
 (.2، ص9111قرينه إىل تقييد ، فيًتؾ هو اآلخر ادلدرسة ويتجه ليعمل )احلافظ، 

ويعد تشجيع األهل ليعمل ادلبكر أحد أهم األسبا  لعمالة األطفاؿ فهناؾ الكثَت من العوائل اليت تشجع أبنائها       
عي  العمل ادلبكر معتقدين بهلك أف العمل يضمن ألبنائهم أفضل شلا ػلقق ذلم التعييم. وتنتشر هه  ادلعتقدات يف 

إىل صبية أسبا  منها احلاجة ادلادية واطلفاض ادلستوى الثقايف ليعائية االحياء الفقَتة وادلناطق الزراعية، وأف ذلك يعود 
والرغبة يف احلصوؿ عي  ادلاؿ بأية وسيية كانت حىت لو أدى ذلك إىل حرماف الطفل من التعييم، بل أف بعض العائالت 

َتوهنا )أبو اخلَت، العصرة، تدفع أبنائها الصغار إىل سوؽ العمل زبيصًا من وجودهم يف البيت وذبنبًا ليمشاكل اليت يث
 (.89، ص9119
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 ثالثاً: أسباب تربوية:
وهناؾ عوامل تتعيق بالعميية الًتبوية منها ضعف ربصيل الطالب الدراس  أو عدـ رغبته يف الدراسة، أو العنف 

يبة إىل النفور من الهي ؽلارسه بعض ادلعيمُت عي  طيبة ادلدارس، أو لعوبة ادلناهج الدراسية، األمر الهي يدفع بعض الط
(. وشلا الشك فيه أف كثَتًا من ادلدارس يبيغ االزدحاـ فيها حدًا ال 88، ص9115ادلدرسة والتوجه إىل العمل )مصباح، 

يعود معه يف مقدور ادلدرس أف يويل التيميه اهتماماً خالاً وأف ينتبه دلشاكيه ويعينه عي  حيها، كما أف كثَتاً من ادلدرسُت 
التدريب خالة يف تناوؿ ادلشكالت الوجدانية والًتبوية ليتالميه، يف حُت تستغرؽ مسائل التدريس كل  مل ػلصيوا عي 

اهتمامهم دوف أف يتفهموا احلاجات االساسية ليتالميه، فالطفل يصل إىل ادلدرسة وهو زلمل بشحنات انفعالية خالة 
ادلدرسُت واالخصائيُت االجتماعيُت القادرين عي  تفهم  تعوقه يف مسَت  الدراس  فإذا مل غلد الطالب االيدي الواعية من

هه  االنفعاالت شلا يؤدي إىل لعوبة تكيفه مع اجلو ادلدرس ، فف  كثَت من ادلدارس ليس هناؾ دور لألخصائ  
  االجتماع  وحىت إذا كاف له دور فأف دور  يكوف هامشياً فال يستطيع أف يتفهم مشكالت التالميه وال ػلاوؿ زبط  هه

، 9191ادلشكالت، كل هه  الظروؼ وادلالبسات تؤدي إىل ترؾ التالميه ادلدرسة واالطلراط بالعمل يف سن مبكرة )حيا، 
 (.91ص

 رابعاً: أسباب سياسية:
مع اندالع احلرو  تتضاعف معاناة اجلميع، إال أف حصة الطفولة من ادلأساة تصل إىل حد مدمر، حيث يزداد  

مل. ومع زيادة هتجَت األسر ادلفككة يفقد اآلباء اعماذلم ومصادر دخيهم، فيضطر بعض التحاؽ األطفاؿ بسوؽ الع
األطفاؿ ليعمل لتأمُت بعض حاجيات األسرة األساسية ويوضح التاريخ أنه خالؿ احلر  العادلية الثانية ازدادت نسبة 

داخل الواليات ادلتحدة )أسبا  عمالة  األطفاؿ الهين تركوا ادلدارس من أجل العمل بشكل غَت قانوين يف معامل ومصانع
 (.1، ص8191األطفاؿ، 

ولهلك ؽلكن القوؿ أف عمالة األطفاؿ يف العراؽ جاءت نتيجة الفوض  اليت شهدها اجملتمع العراق  منه بداية 
تالها من القرف احلادي والعشرين نتيجة األزمات ادلتالحقة اليت مر هبا بسبب احلرو  ادلستمرة واحلصار االقتصادي وما 

( وتسببت هه  األزمات ادلتالحقة باختالؿ ادلؤسسات االجتماعية 8111تعرض العراؽ إىل االحتالؿ األمريك  يف عاـ )
وضيق فرص العمل وتدهور أوضاع األسرة دبا فيها ادلرأة والطفل، وافسح اجملاؿ واسعًا النتشار الفئات ادلهمشة من أفراد 

يف ضوء هه  األزمات شكيت عمالة األطفاؿ كأحد اإلفرازات اليت نتجت عنها اجملتمع العراق  مثل العاطيُت. و 
 (.81-89، ص8111)مصطف ، 

كما سبثيت انعكاسات هه  احلرو  واألزمات يف تراجع ادلستوى الدراس  والرسو  أو ترؾ بعض الطيبة 
جتماعية لألطفاؿ من قبل احلكومة ليدراسة وااللتحاؽ بسوؽ العمل يف سن مبكرة إلعالة أسرهم يف ظل غيا  الرعاية اال

 (.91، ص8199)الفالح ، 
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وبالتايل ؽلكن القوؿ إف عمالة الصبية يف اجملتمع ادلولي  تشكل ظاهرة افرزهتا الظروؼ اليت مرت هبا ادلولل من 
( إىل عمييات التحرير واحلر  اليت حدرت ضد تنظيم داعش اإلرهايب وما نتج عنها من 8191احتالؿ داعش سنة )

موجات نزوح وتشرد العوائل فكاف األطفاؿ ضحايا هه  الظروؼ شلا اضطر بعض األسر إىل إجبار أوالدهم عي  العمل 
 ادلبكر.

 المبحث الثالث: )أثر عمل األطفال على التسرب الدراسي(
تعيقة هنالك عالقة قوية بُت ظاهرة عمالة األطفاؿ وظاهرة التسر  من ادلدرسة، حيث تتفق معظم الدراسات ادل 

بعمالة األطفاؿ عي  أف أعدادًا كبَتة من األطفاؿ ينخرطوف بسوؽ العمل نتيجة لتسرهبم من ادلدارس بسن مبكرة، كما 
أرجع الكثَت ظاهرة التسر  الدراس  إىل عوامل عديدة كاف أعلها عمالة األطفاؿ يف سن مبكرة تشجيع األسرة عي  

(. مع العيم أف 915، ص8199وآخروف،  -حلياة العميية )عبد احلييممواجهة الدراسة ورغبتها يف مساعدته ذلا يف ا
التعييم رلاين يف العراؽ إال أف بعض مظاهر اخليل والفساد ذبعيه مكيفًا لألسر الفقَتة شلا غلعيها مضطرة إلنفاؽ جزء من 

يت يتحتم عي  الطالب دخيها عي  الدروس اخلصولية إىل جانب احتياجات الطفل من القرطاسية ومستيزمات الدراسة ال
توفَتها. لهلك تضطر األسرة الفقَتة إىل إجراء نوع من ادلوازنة ما بُت مدخوالهتا وأوجه انفاقها إلشباع حاجاهتا، وتعتمد 
إىل ادلفاضية ما بُت أعلية الدخل اآلنية وبُت أعلية التعييم ادلستقبيية وحُت يكوف االذبا  ضلو التعييم سيبيًا ميخصًا عبارة 

درسة ال تنفع( أو حُت يكوف التعييم مكيفاً مادياً، فأف األسرة تفضل أف سبنع أطفاذلا عن ادلواظبة عي  الدراسة أو ربوؿ )ادل
 (.985-981، ص8199دوف التحاقهم بالتعييم ألالً )ضبزة، 

عمالة وتشَت البيانات والدراسات اليت تناولت التسر  الدراس  إىل حقيقة مؤداها وجود لية مباشرة بُت  
األطفاؿ ومشكالت التعييم حيث اربتت الدراسات أف الغالبية العظم  شلن مل يستوعبهم التعييم هم من أسر متدنية 
اقتصاديًا لهلك كاف ادليجأ الوحيد ذلؤالء األطفاؿ هو االطلراط يف حقل العمل منه مرحية عمرية مبكرة ال يسمح هبا 

لدوؿ العربية اليت تعاين من اطلفاض الدخل عي  قدرة ر  األسرة الفقَتة عي  القانوف، وقد أررت االزمة االقتصادية يف ا
تعييم أبنائه إذ أدى ارتفاع تكيفة ادلعيشة واطلفاض األجور إىل ضعف قدرة ر  األسرة عي  تدبَت احتياجاهتا الضرورية 

(. وذلك من خالؿ إخراج 15، ص8112وكاف أحد هه  االحتياجات هو التعييم واليت سبت التضحية به )عبد الكايف، 
األبناء من ادلدرسة وإحلاقهم بسوؽ العمل قبل أف يتموا السابعة عشر من عمرهم، ويف دراسة عن عمالة األطفاؿ يف 

% تركوا مقاعد الدراسة وتوجهوا إىل 11% من األطفاؿ العاميُت مستمرين عي  الدراسة إىل جانب 21فيسطُت تبُت أف 
% من أهناء ادلرحية االبتدائية 8,1دلستوى الدراس  لألطفاؿ العاميُت مل يتمكن ما نسبته العمل، أما فيما يتعيق با

(. واعينت منظمة العمل الدولية أف حجم عمالة األطفاؿ يف مصر يبيغ ضلو ما 15، ص8118)الشام ، أبو عطية، 
هؤالء األطفاؿ تتعدى أكثر % وأف عدد ساعات العمل اليت يقضيها 82( مييوف طفل بنسبة تصل إىل 8,8يقار  من )

 (.2، ص8191( ساعات يومياً وأكثر من ستة أياـ يف األسبوع )عمالة األطفاؿ وأررها عي  الطفل، 1من )
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( مييوف ونصف ادلييوف أي ما 1ويف العراؽ أفادت احصائيات منظمة الطفولة العادلية )اليونسيف( أف قرابة الػ ) 
ة إىل ادلساعدة بضمنهم أطفاؿ تركوا مقاعد الدراسة وجلأوا إىل العمل يف مهن يعادؿ ريث األطفاؿ يف العراؽ هم حباج

شاقة وقاسية، وتؤكد تقارير مفوضية حقوؽ اإلنساف يف العراؽ أف عمالة األطفاؿ بدأت باالزدياد بشكل كبَت مع حيوؿ 
بدء معارؾ القوات إذ كانت العائالت النازحة حبدود الثالرة ماليُت ونصف وقد تضاعفت مع  8191ليف عاـ 

العسكرية ضد تنظيم )داعش( اإلرهايب. وكانت معظم تيك العوائل النازحة تواجه مشاكل تأمُت مستيزمات العيش ما 
 (.9، ص8199أجربهم عي  دفع أبنائهم ليعمل ومواجهة متطيبات احلياة القاسية )رليس النوا  العراق ، 

حصاء التابع لوزارة التخطيط افادت احصائيات أف مدارس ( ليجهاز ادلركزي لإلNRTويف تقرير نشر  موقع ) 
كاف أكثر من   8191العراؽ تشهد تسربًا صباعيًا لتالميه يف ادلرحية االبتدائية، واشارت إىل أف عدد ادلتسربُت يف العاـ 

أعداد  . وبيغت8199( تيميه وتيميهة يف هناية عاـ 211( الفًا و )919( ألف تيميه وتيميهة وتقفز إىل )911)
( طالب وطالبة )وزارة التخطيط، 911112ليمرحيتُت االبتدائية والثانوية ) 8191و  8192ادلتسربُت ليعاـ الدراس  

(. شلا سبق يتبُت لنا أف القطاع الًتبوي يف العراؽ يواجه جرس انهار حوؿ أعداد التسر  الدراس  واليت تثَت 9، ص8191
 القيق إزاء هه  الظاهرة.
% 2,1( طفل يعميوف يف الشوارع اظهرت النتائج أف 111تطالعية يف مدينة بغداد لعينة من )ويف دراسة اس

ويف دراسة اجريت % أكميوا االبتدائية وتركوا الدراسة. 11% أميوف و 11,1منهم فقط سبق أف التحقوا بالتعييم مقابل 
عي  بعض زلافظات العراؽ منها بابل وبغداد وادلثٌت ولالح الدين وكربالء وواسط تبُت أف من األسبا  الرئيسة لعدـ 

% واعمارهم تقع بُت 1,1وبنسبة  1159طفل من ألل  992االلتحاؽ بادلدرسة هو العمل لصاحل العائية وكاف اجملموع 
 (.918-911، ص8199( سنوات )ضبزة، 2-1)

شلا سبق تبُت لنا أف أحد أخطر نتائج عمالة األطفاؿ هو حرماهنم من التحصيل الدراس  أو ربمل العبء 
ادلزدوج ادلتمثل بالتحصيل الدراس  والعمل. أو تركهم النهائ  دلقاعد الدراسة وهها بدور  يؤدي إىل مضاعفة األمية ونقص 

جاـ مع باق  أفراد اجملتمع كما يؤدي إىل ضعف ظلو الشخصية لدى التأهيل إضافة إىل عدـ قدرته عي  التعايش واالنس
الطفل، وحرمانه من حق التعييم وحقه يف احلياة، فضاًل عن ضياع الطاقات البشرية وادلادية ليمجتمع وادلتمثية باألطفاؿ 

 الهين بعدهم طاقات بشرية مهمة يف ادلستقبل لتحقيق التنمية االجتماعية.
 نب الميداني للبحث()الجا الفصل الثاني

 المبحث األول: االجراءات المنهجية للبحث
 نوع البحث ومنهجيته: .1

يعد هها البحث من الدراسات الولفية التحيييية وهه  الدراسات تستيـز تقرير خصائص الظاهرة وربديد منهجية        
بل تتجه إىل تصنيف البيانات وأدوات ورلاالت البحث وال تقف عند صبع البيانات واحلقائق عن الظاهرة فحسب، 
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وربيييها ٍب استخالص النتائج اليت نصل من خالذلا إىل إلدار تعييمات بشأف ادلوقف أو الظاهرة اليت يقـو الباحث 
بدراستها. وادلنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة ادلشكية موضوع البحث. ويعدُّ منهج ادلسح االجتماع  أحد 

يستخدـ ليحصوؿ عي  ادلعيومات من صبهور معُت أو عينة منه عن طريق استعماؿ استمارات  مناهج البحث الهي
 البحث أو ادلقابالت وهو ال يكتف  فقط بالتفسَت.

واعتمدت الباحثة عي  منهج ادلسح االجتماع  بطريقة العينة جملتمع البحث الهي عن طريقه عرضت وحصرت صبيع 
 مستخدمًة استمارة االستبياف أداة له.احلقائق ادلتعيقة بعمالة األطفاؿ 

 فرضيات البحث: .0
الفرضية ه  افكار مبدئية تدرس العالقة بُت الظواهر اليت ه  قيد الدراسة والبحث والعوامل ادلوضوعية اليت تؤرر فيه.      

 وتتضمن دراستنا احلالية عي  فرضية رئيسية وه :
 س (.)أف العمل ادلبكر لألطفاؿ يؤدي إىل تسرهبم الدرا

 عينة البحث: .3
تعرؼ العينة )بأهنا ذلك اجلزء من اجملتمع الهي غلري اختيار  وفق قواعد وطرائق عيمية حبيث سبثل اجملتمع سبثيالً      

لحيحاً(، ودلا كاف من الصعب أف نقـو بدراسة شامية جلميع أفراد اجملتمع الهين يدخيوف ضمن موضوع الدراسة وذلك 
لشامل من وقت وجهد وامكانيات ضخمة. جلأت الباحثة إىل اسيو  العينة حيث ًب اختيار دلا يتطيب أسيو  احلصر ا

عدد من ادلفردات يف حدود الوقت واالمكانيات ادلتاحة واليت يعتقد بأهنا شلثية ليمجتمع. وقامت الباحثة باختيار عينة 
 تيفة يف مدينة ادلولل.( طفالً من األطفاؿ العاميُت يف األنشطة وادلهن ادلخ51عرضية تألفت من )

 مجاالت الدراسة: .5
 تضمنت الدراسة اجملاالت اآلتية:

( 51اجملاؿ البشري: أضلصر اجملاؿ البشري ليبحث باألطفاؿ العاميُت يف الشوارع واألسواؽ التجارية والبالغ عددهم ) .أ
 طفالً.

ة، وتضّم اجملاؿ ادلكاين ليدراسة مركز مدينة اجملاؿ ادلكاين: ويقصد به ادلكاف أو ادلنطقة اجلغرافية اليت ذبري فيه الدراس .ب
 ادلولل جبانبيها األؽلن واأليسر.

ولغاية  91/1/8191اجملاؿ الزماين: أمتد اجملاؿ الزماين إلصلاز البحث جبانبيه النظري وادليداين من تاريخ  .ت
91/1/8191 . 

 أدوات البحث: .4
نات اليت تيزمه، وقد استيـز حبثنا استخداـ أكثر من أداة جلمع يشَت مفهـو األداة إىل الوسيية اليت غلمع هبا الباحث البيا

 البيانات لتأكيد لحة النتائج ودقتها ومنها:
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استمارة االستبياف: رلموعة من األسئية ليغت ليحصوؿ عي  إجابات معينة ربقق أهدافًا حددها الباحث مسبقاً  .أ
ا، كما أهنا توفر ليمبحورُت حرية اإلجابة )احلافظ، وه  ال ربتاج إىل عدد كبَت من ادلبحورُت ادلساعدين لتنفيهه

 (.21، ص9199
وقد استخدمت الباحثة أداة االستبياف لغرض احلصوؿ عي  إجابات دقيقة من ادلبحورُت. وًب لياغة استمارة االستبياف 

سئية عي  شكل رلموعة من األسئية بشكل مبسط من أجل أف توازي فهم األطفاؿ ومستوى إدراكهم، وتوضيح األ
 لألطفاؿ من قبل الباحثة.

ادلقابية: وه  تفاعل لفظ  يتم عن طريق موقف مواجهة ػلاوؿ فيه الشخص القائم بادلقابية أف يستثَت معيومات  .ب
وآراء ومعتقدات شخص آخر أو رلموعة أشخاص فضاًل عن حصوله عي  عدد من البيانات األخرى )غريب، 

 (.819، ص9191
قابية مع عدد من ادلبحورُت من األطفاؿ العاميُت يف الشوارع واألسواؽ وادلهن االقتصادية وقامت الباحثة باستخداـ ادل

وأخه ادلعيومات منهم وتوضيح بعض األسئية يف االستمارة األستبيانية إضافة إىل تفهم وضعهم االجتماع  
 واالقتصادي ومعاناهتم يف األسرة والعمل.

 الوسائل االحصائية: .6
 اليب االحصائية اآلتية:ًب االستعانة باألس

 911 النسبة ادلئوية =  .أ

 الوسط احلسايب = َس=  .ب

 (.991، 9198)احلسن، زيٍت،       االضلراؼ ادلعياري  ع =  .ت
 

 المبحث الثاني: عرض وتحليل جداول البحث
هه   نستعرض يف هها الفصل اجلداوؿ اخلالة بالبحث وربيييها ربيياًل اجتماعيًا من أجل التولل إىل نتائج 

 الدراسة وكما يي :
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 أواًل: البيانات األولية
 العمر: .1

 ( يوضح أعمار ادلبحورُت:9جدوؿ رقم )
 % ؾ فئات العمر

5-1 95 11% 
9-91 81 11% 
99-91 95 11% 

 %911 51 اجملموع
ُت % منهم تقع اعمارهم ب11( سنوات وأف 1-5% من ادلبحورُت اعمارهم تقع بُت )11يوضح اجلدوؿ إف       

( سنة. وتبُت أف الوسط احلسايب ألعمار ادلبحورُت هو 91-99% منهم اعمارهم تقع بُت )11( سنوات و 9-91)
 (.8,18( وباضلراؼ معياري قدر  )1)

 الحالة االجتماعية للوالدين: .0
 ( يبُت احلالة االجتماعية لوالدي الطفل:8جدوؿ رقم )

 % ؾ احلالة االجتماعية
 %99 1 الوالداف عي  قيد احلياة

 %18 92 األ  متويف
 %92 9 االـ متوفية

 %1 8 الوالداف متوفياف
 %11 95 الوالداف مطيقاف

 %911 51 اجملموع
% منهم قد فقدوا آبائهم وأف 18% من ادلبحورُت والديهم عي  قيد احلياة و 99تبُت من اجلدوؿ أف نسبة        
% من األطفاؿ 11ة البحث قد فقدوا األـ واأل ، بينما نسبة % من األطفاؿ عين1% منهم قد فقدوا أمهاهتم و 92

والداهم مطيقاف. وهه  النتائج تعطينا دلياًل واضحًا عي  أف غالبية عوائل األطفاؿ عينة البحث تعاين من التفكك 
ًا عي  األسري نتيجة لوفاة أحد الوالدين أو كالعلا أو حدوث حاالت طالؽ وانفصاؿ بُت األبوين. وهها انعكس سيب

التنشئة االجتماعية واحلالة االقتصادية لألطفاؿ بسبب غيا  ادلتابعة وعدـ تيبية حاجاهتم األساسية شلا اضطر هؤالء 
 األطفاؿ إىل العمل ادلبكر يف الشوارع واألسواؽ.
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 السكن: .3
 ( يبُت نوع السكن ألسر ادلبحورُت:1جدوؿ رقم )

 % ؾ نوع السكن
 %12 99 ميك
 %11 81 اغلار

 %81 98 وت متجاوزةبي
 %911 51 اجملموع

% من عينة البحث 11% من ادلبحورُت يسكنوف بيت ميك لعوائيهم ونسبة 12اتضح من اجلدوؿ اعال  أف        
% من ادلبحورُت يسكنوف بيوت متجاوزة عي  أراض  الدولة ألهنم ال ؽليكوف بيوتاً 81يسكنوف بيوت اغلار، بينما 

ع االغلار. شلا سبق نرى أف بعض األسر تضطر إىل دفع أبنائها الصغار إىل العمل من أجل وليس لديهم امكانية لدف
 تغطية سعر االغلار وخبالة مع ارتفاع اسعار االغلارات وقية دخل األسرة.

 الوضع التعليمي: .5
 ( يبُت الوضع التعييم  لألطفاؿ عينة البحث:1جدوؿ رقم )

 % ؾ الوضع التعييم 
 %81 98 مل يدخل ادلدرسة
 %12 99 مستمر عي  الدراسة

 %11 81 ترؾ ادلدرسة
 %911 51 اجملموع

% من األطفاؿ عينة البحث مل يدخيوا ادلدرسة ومل يتم تسجييهم يف ادلدارس من قبل ذويهم 81يبُت اجلدوؿ أف        
إرساذلم إىل العمل من أجل إعالة  والسبب يعود إىل جهل األسرة بأعلية التعييم ليطفل وبدالً من ارساذلم إىل ادلدارس يتم

األسرة، فهها النوع من األسر ينظروف إىل تعييم الطفل عي  أنه ش ء غَت ضروري وأنه رلرد مصاريف ونفقات ال داع  
ذلا تستنزؼ دخل األسرة وبداًل من ذلك غلب إرساؿ األطفاؿ إىل سوؽ العمل من أجل تغطية مصاريف األسرة. وتبُت 

ينة البحث ال زالوا مستمرين عي  الدراسة فقد صبعوا بُت الدراسة والعمل يف آف واحد، وتبُت أف % من ع12أػن نسبة 
 % من األطفاؿ قد تركوا ادلدرسة. 11نسبة 
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 ثانيًا: البيانات االختصاصية
 أسباب دخول سوق العمل .0

 ( يبُت أسبا  دخوؿ األطفاؿ لسوؽ العمل:5جدوؿ رقم )
 ادلرتبة % ؾ األسبا 

 9 %11 15 ادلادية احلاجة .9
 8 %11 81 الفشل الدراس  .8
 1 %81 91 ادلشاكل العائيية .1
 1 %92 9 تقييد األلدقاء .1

% من األطفاؿ ادلبحورُت قد دخيوا سوؽ العمل بسبب الفقر واحلاجة ادلادية حيث أف 11تبُت من اجلدوؿ أف        
عمل لتغطية حاجات األسرة االساسية. أما السبب الهي ضعف احلالة ادلادية تؤدي بالعائية إىل دفع أبنائهم إىل سوؽ ال

% فعندما يفشل الطالب بدراسته يدفع األهل إىل ارساؿ 11جاء بادلرتبة الثانية بعد الفقر فهو الفشل الدراس  وبنسبة 
%  81سبة الطفل لسوؽ العمل ونالحظ أف الفشل الدراس  قد يكوف سبباً. ويأٌب بادلرتبة الثالثة ادلشاكل العائيية وبن

كأحد األسبا  اليت تؤدي إىل دخوؿ الطفل لسوؽ العمل، فاذلرو  من ادلشاكل العائيية يدفع الطفل إىل البحث عن 
ش ء ؽلأل به الفراغ العاطف  له وػلقق له اذلرو  واالبتعاد عن جو ادلنزؿ ادلشحوف بادلشاكل األسرية. وكاف عامل تقييد 

 اليت أدت إىل دخوؿ الطفل لسوؽ العمل. % فقط كأحد األسبا 92األلدقاء بنسبة 
والشك أف لأللدقاء األرر الكبَت يف حياة الطفل، فغالبًا ما ػلاوؿ الطفل تقييد وزلاكاة األلدقاء وعندما يالحظ       

 أف لديقه يعمل وغلٍت دخاًل خالاً به وػلقق مكسباً مادياً يغنيه عن غَت ، يصبح ليطفل فضوؿ أف يكوف مثل قرينه.
 العمل: نوع .5

 ( يبُت نوع االعماؿ اليت ؽلارسها األطفاؿ عينة البحث:2جدوؿ رقم )
 % ؾ نوع العمل

 %91 1 تنظيف سيارات
 %81 91 بائع سكائر متجوؿ
 %11 95 بائع حيويات متجوؿ
 %81 91 بائع كيينكس متجوؿ
 %9 1 بائع مشتقات نفطية

 %9 1 عامل يف أسواؽ
 %911 51 اجملموع
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% منهم يعميوف  81% من األطفاؿ عينة البحث يعميوف يف تنظيف السيارات و 91وؿ أف اتضح من اجلد
% يقوموف ببيع 81% من العينة يعميوف ببيع احليويات متجولُت أيضاً، و 11كبائع سكائر متجوؿ و 
ف % أيضاً يعميو 9% من عينة البحث يعميوف دبجاؿ بيع ادلشتقات النفطية ويقابيها 9الكيينكس، وأتضح أف 

يف أسواؽ. ونالحظ أف أغيب االعماؿ اليت يقوموف هبا األطفاؿ ه  أعماؿ بسيطة تتناسب مع القدرة العقيية 
والعضيية لألطفاؿ، كما أف أغيب هه  األعماؿ تكوف مغيفة بنوع من الطيب )الكدية( من الناس وإرارة 

 الشفقة.
 أسباب التسرب من المدرسة: .6

 رسة:( يبُت أسبا  ترؾ ادلد1جدوؿ رقم )
 ادلرتبة % ؾ األسبا 

 9 %52 89 االنشغاؿ بالعمل
 8 %18 89 كثرة نفقات الدراسة

 1 %89 91 لعوبة ادلناهج
 1 %81 98 ادلعامية السيئة من ادلعيم

% 52يوضح اجلدوؿ أعال  األسبا  اليت تؤدي إىل تسر  األطفاؿ عن ادلدرسة، وتبُت أف أعي  نسبة كانت 
لعمل، ذلك أف انشغاؿ الطفل بالعمل يتطيب وقتاً وجهداً وذلك يؤرر سيباً عي  تفرغ والسبب كاف االنشغاؿ با

 التيميه ليدراسة.
 واألطفاؿ غالباً هم من يتحميوف نتيجة الوضع االقتصادي الس ء ويدفعهم إىل العمل وترؾ الدراسة.

اج إىل كثَت من النفقات لتغطيتها % والشك أف الدراسة ربت18وجاء بادلرتبة الثانية كثرة نفقات الدراسة وبنسبة 
لهلك ذبد بعض العوائل الفقَتة أف الدراسة عبأ رقياًل عي  األسرة ولها تقـو هه  العوائل بدفع األطفاؿ إىل 
العمل وجيب مردود مايل ليعائية بداًل من االنفاؽ عي  التعييم. وجاء بادلرتبة الثالثة لعوبة ادلناهج التعييمية 

ى األطفاؿ تركهم ليدراسة إىل لعوبة ادلناهج وتالها ادلعامية السيئة ليتالميه من قبل % حيث عز 89وبنسبة 
%، ذلك أف الطرؽ الًتبوية يف ادلدارس ال زالت تتبع أسيو  التعنيف يف التعامل مع الطال  81ادلعيم وبنسبة 

 وهها يؤدي إىل نفور الطيبة من ادلدرسة يف ظل العوامل ادلهكورة آنفاً.
 عمل مع الدراسةتعارض ال .7

 ( يبُت تعارض ساعات العمل وساعات الدراسة:9جدوؿ رقم )
 % ؾ تعارض العمل والدراسة

 %11 15 نعم
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 %11 95 ال
 %911 51 اجملموع

% من األطفاؿ عينة البحث أف ساعات 11يبُت اجلدوؿ اعال  تعارض ساعات العمل مع الدراسة وأجا  
أف الدراسة ربتاج إىل وقت وجهد وتفرغ كامل ليدراسة وانشغاؿ العمل تتعارض مع ساعات الدراسة. ذلك 

الطفل بالعمل ػلتاج إىل وقت وجهد أيضًا وغالبًا تكوف الدراسة ارناء النهار ويكوف العمل أيضًا أرناء النهار 
لهلك تتعارض ساعات العمل مع ساعات الدراسة وبالتايل يضطر الطفل إىل تفضيل العمل يف ظل احلاجة 

% فقط من أفراد العينة بأف ساعات العمل ال تتعارض مع 11ة ولتغطية نفقات أسرته. يف حُت أجا  ادلادي
 ساعات الدراسة.

 تأثير العمل على التسرب المدرسي .8
 ( يبُت نوع تأرَت العمل عي  دراسة الطفل:1جدوؿ رقم )

 % ؾ نوع التأرَت
 %81 91 مل يؤرر

 %81 98 تدين ادلستوى الدراس 
 %82 91 تقطعالغيا  ادل

 %11 95 ترؾ الدراسة
 %911 51 اجملموع

% من األطفاؿ عينة البحث عي  أف العمل مل يؤرر 81يوضح اجلدوؿ اعال  نوع تأرَت العمل عي  دراسة الطفل وأجا  
 % منهم عي  أف العمل أدى إىل تدين ادلستوى الدراس  لديهم.81عي  دراستهم، يف حُت أجا  

ؿ الطفل بالعمل معظم ساعات يومه من أجل إعالة األسرة والهي يؤدي بالتايل إىل عدـ وجود وهها يعود إىل انشغا
% من األطفاؿ 81الوقت الكايف ليدراسة وأداء الواجبات ادلدرسية شلا يؤدي إىل تدين ادلستوى الدراس  ليطفل. وأكد 

لدراسة مع ساعات العمل يؤدي إىل غيا  عي  أف العمل أدى إىل الغيا  ادلتقطع عن ادلدرسة ذلك أف تعارض ساعات ا
% من األطفاؿ عينة البحث بأف انشغاذلم بالعمل أدى إىل ترؾ الدراسة، ذلك 11الطالب عن ادلدرسة. يف حُت أجا  

أف الطفل يؤرر العمل عي  الدراسة وذلك ألف العمل يعود بادلردود ادلايل ليطفل وأسرته. يف حُت أف الدراسة ال تعود 
دلايل فحسب، بل ربتاج إىل نفقات ومصاريف، لهلك يفضل الطفل العمل وترؾ ادلدرسة. وهها يثبت فرضية حبثنا بادلردود ا

 اليت تقوؿ "أف العمل ادلبكر لألطفاؿ يؤدي إىل تسرهبم الدراس ".
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 نتائج البحث
حورُت يف الفئة % بينما كانت نسبة ادلب11( سنوات بنسبة 91-9تبُت أف أغيب ادلبحورُت يف الفئة العمرية ) .1

 % أيضاً.11( وه  91-99% تقابيها نسبة ادلبحورُت يف الفئة العمرية )11( سنوات بنسبة 1-5العمرية )
% منهم أجابوا بأف األ  متويف، وتييها نسبة 18فيما ؼلص احلالة االجتماعية لوالّدي األطفاؿ تبُت أف نسبة  .2

% من 99%، يف حُت أجا  92ن أجابوا أف األـ متوفية %، أما نسبة األطفاؿ الهي11الوالداف مطيقاف وكانت 
 % أف الوالدين متوفياف.1ادلبحورُت أف الوالدين عي  قيد احلياة وأجا  

% من األطفاؿ تركوا ادلدرسة، و 11من خالؿ استعراض الوضع التعييم  لألطفاؿ عينة البحث تبُت أف نسبة  .3
% من عينة البحث أهنم مل يدخيوا ادلدرسة أساساَ. 81جا  % منهم الزالوا مستمرين عي  الدراسة، يف حُت أ12

 وهها يعود إىل انشغاؿ األطفاؿ بالعمل عي  حسا  الدراسة.
%، يييها 11اتضح أف أكثر األسبا  اليت كانت وراء دخوؿ األطفاؿ سوؽ العمل ه  احلاجة ادلادية والعوز وبنسبة  .4

% يييها عامل 81ائيية سبب آخر لعمل الطفل وبنسبة % يف حُت كانت ادلشاكل الع11الفشل الدراس  بنسبة 
 %.92تقييد األلدقاء وبنسبة 

% يييها عامل  52احتل هامل االنشغاؿ بالعمل ادلرتبة األوىل من بُت األسبا  اليت دعت إىل ترؾ ادلدرسة وبنسبة  .5
 %.81ليمعيم وبنسبة  % يييها ادلعامية السيئة89% أما لعوبة ادلناهج بنسبة 18كثرة نفقات الدراسة وبنسبة 

% يف حُت كانت نسبة 11تبُت من نتائج البحث أف هناؾ تعارض بُت ساعات العمل وساعات الدراسة وبنسبة  .6
 % فقط.11األطفاؿ الهين مل غلدوا تعارض بُت ساعات العمل والدراسة 

 التوصيات والمقترحات
االخطار االقتصادية ومنها الفقر والعوز من خالؿ تقع عي  عاتق الدولة واجملتمع مسؤولية ضباية ورعاية األسرة ضد  .1

توفَت العمل لك  تستطيع كل أسرة إشباع حاجاهتا ادلادية وتوفَت مستوى معاش  جيد حىت ال ييجأ أبناء األسر من 
 األطفاؿ إىل العمل ادلبكر وخبالة بعد ما تعرضت له مدينة ادلولل من دمار.

دلدارس وإعادة تأهيل ادلدارس اليت دمرت خالؿ عمييات التحرير وخبالة أف غلب تطبيق قانوف التعييم االلزام  يف ا .2
هه  ادلدارس تقع يف ادلناطق الفقَتة لها ال غلدوف األطفاؿ مدرسة قريبة يف احل  وييجاؤف إىل ترؾ الدراسة واالذبا  

 إىل العمل.
وإعطائهم مساعدات عينية ومالية وتوفَت  عي  ادارات ادلدارس دعم الفقراء واحملتاجُت من األطفاؿ ماديًا ومعنوياً  .3

 ادلستيزمات الدراسية من كتب ودفاتر وقرطاسية رلاناً من أجل ربفيزهم عي  الدراسة ومنعهم من ترؾ ادلدرسة.
ادلتابعة اجلدية حلاالت الغيا  والرسو  من قبل إدارات ادلدارس وذلك باالتصاؿ ادلباشر بأسرة التيميه ليتعرؼ عي   .4

 عمل عي  حيها.مشكالته وال
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قياـ وسائل اإلعالـ ادلختيفة بالتنسيق مع الوزارات ادلختصة )كوزارة العمل والشؤوف االجتماعية وارباد نقابات  .5
العماؿ وادلدارس( بتوعية األهايل وتعريفهم بأعلية التعييم وفائدته واآلرار السيبية ادلًتتبة عي  إعلاؿ التعييم والتسر  

 الدراس .
 قائمة المصادر

 أواَل: المصادر العربية
 (، اضلراؼ االحداث، االسكندرية، مطبعة ادلعارؼ.9129أبو اخلَت، طه، العصرة، منَت ) .1
 (، عيم االجتماع االقتصادي، االسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية.9191بدوي، السيد زلمد ) .2
 8خاطر والعالج، جريدة اجلمهورية، (، تسر  التالميه يف ادلرحية االبتدائية ادل9191احلافظ، ناهدة عبد الكرمي ) .3

(119 ،)2. 
 (، مقدمة يف تصميم البحوث االجتماعية، بغداد، مطبعة ادلعارؼ.9199احلافظ، ناهدة عبد الكرمي ) .4
 ، بغداد، دار الطييعة ليطباعة والنشر.8(، األسس العيمية دلناهج البحث، ط9119احلسن، إحساف زلمد ) .5
 (، اإلحصاء االجتماع ، ادلولل، دار الكتب.9199حلسُت )احلسن، إحساف زلمد/ زيٍت، عبد ا .6
(، ظاهرة الصبية والعمل ادلبكر آرارها وسبل معاجلتها، أعماؿ الندوة العيمية األوىل 9191حسُت، لادؽ عي  ) .7

 لرعاية االحداث، بغداد، مركز البحوث والدراسات يف مديرية الشرطة.
 داث اجلاضلوف يف عامل الفقه والقضاء، بغداد، مطبعة االرشاد.(، االح9111احلسيٍت، عباس/ اجلاسم، زلمود ) .8
 (، مشكية الفقر وانعكاساهتا االجتماعية يف العراؽ، بغداد، بيت احلكمة.8199ضبزة، كرمي زلمد ) .9

(، ورقة عمل بشأف تشغيل االحداث، أعماؿ الندوة العيمية األوىل لرعاية االحداث، 9191حيا، حبيب إيييا ) .11
 بغداد.

(، عمالة األطفاؿ يف األردف، مؤسبر ضلو بيئة خالية من العنف ألطفاؿ العر ، عماف، وزارة 8119، هناية )دبدو  .11
 العمل األردنية.

 ، بَتوت، مكتبة العصرية.5(، سلتار الصحاح، ط9111الرازي، زلمد أبو بكر ) .12
لنجاح لألبحاث )العلوم مجلة جامعة ا(، عمالة األطفاؿ يف فيسطُت، 8118الشام ، مفيد/ أبو عطية، ختاـ ) .13

 .15(، 9) 92، اإلنسانية(
(، 8199عبد احلييم، أضبد/ عبد العزيز، أضبد/ الرفاع ، زلمد خييل/ يوسف، زلمد أضبد/ سامل، نادية حسن ) .14

 ، بَتوت، مركز دراسات الوحدة العربية.9الطفل يف الوطن العريب واقع واحتياجات، ط
ة ادلبكرة يف العراؽ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كيية اآلدا ، قسم (، العمال8111عبد السادة، نصار نزار ) .15

 عيم االجتماع، جامعة القادسية، العراؽ.
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 ، القاهرة، مكتبة االصليو ادلصرية.1(، ألوؿ البحث االجتماع ، ط9115عبد الصمد، عبد الباسط ) .16
 ار ادلعرفة اجلامعية.(، تصميم وتنفيه البحث االجتماع ، االسكندرية، د9191غريب، سيد أضبد ) .17
 (، قاموس عيم االجتماع، االسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية.9191غيث، زلمد عاطف ) .18
، بغداد، 9دراسة اجتماعية ربيييية، ط -(، اآلرار االجتماعية ليحر  عي  اجملتمع8199الفالح ، ضبيد كردي ) .19

 دار الكتب والورائق.
الدافعة إىل تسر  الطيبة من ادلرحية اإللزامية يف مديرية الًتبية  (، دراسة لتقص  األسبا 9115مصباح، سوسن ) .21

 والتعييم لضواح  عماف، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كيية الًتبية اجلامعة األردنية، األردف.
 .81-89(، 11(، األمن اإلنساين عي  مفًتؽ طرؽ، رلية بيت احلكمة، )8111مصطف ، عدناف ياسُت ) .21
عمل األطفاؿ يف اجملتمع ادلدين، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كيية اآلدا ، جامعة  (،9119نبيل، سوسن ) .22

 مؤتة، األردف.
 ثانيَا: المواقع اإللكترونية

(، فريق حيوها، متوفر عي  ادلوقع االلكًتوين 91/1/8191أسبا  عمالة األطفاؿ وآرارها عي  الطفل واجملتمع ) .1
http://www.hellooha.com. 

( 91/8/8199( ليجهاز ادلركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط )NRTتقرير نشر  موقع ) .2
http://www.sotaliraq.com. 

تعريفات وخصائص، رلية االلوكة اإللكًتونية -(، الطفولة9/5/8198احلميد، سعد بن عبد اهلل ) .3
http://www.aluka.net. 

 .http://www.ar.wikipedia.org( ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة 89/99/8192عمالة األطفاؿ ) .4
(، جريدة الشموس، متوفر عي  ادلوقع اإللكًتوين 81/9/8191عمالة األطفاؿ وأررها عي  الطفل ) .5

http://www.shomos.com.  
(، قراءة موجزة يف ظاهرة التسر  من ادلدارس، متوفر عي  ادلوقع اإللكًتوين 95/9/8199رليس النوا  العراق  ) .6

http://parliament.iq. 
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