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متهيد
الطفولة أمل املستقبل وإشراقه الغد املأمول، و مرحلة الطفولة من أهم املراحل يف حياة اإلنسان، فمنها تتشكل املعامل األساسية للشخصيته، 
النفس على أن سنوات الطفولة هي أساس تكوين  أو ضعفه، فلقد أمجعت نظريات علم  حيث أن خربات الطفولة تؤثر يف مقدار قوته 

الشخصية الراشدة املتوافقة جلميع جوانب الشخصية، سواء اجلسمية، الفكرية، االنفعالية، االجتماعية، واخللقية. 
	

تزايد يف السنوات االخرية االهتمام الدولي بالألطفال وحقوقهم وخباصة االهتمام مبكافحة عمل األطفال بعد تزايد حرص اجملتمعات 
البشرية على تأمني اجنح االجراءات الفورية والشاملة حلماية اطفاهلا من خماطر العمل احملتملة وتأثريه على منوهم البدني والذهين 

والنفسي.

جاءت دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن، واليت قامت بدراسة اآلثار اجلسمية واالجتماعية والنفسية املرتتبة على عمل 
األطفال، لتسجل اجنازا من اجنازات اجمللس الوطين لشؤون األسرة يف جمال البحث العلمي والطفولة، وكأحد خمرجات برنامج مكافحة 
CHF الدولية، وشراكة اجمللس الوطين لشؤون  بإدارة وإشراف مؤسسة  العمل األمريكية،  التعليم، املمول من وزارة  عمل األطفال عرب 
دور  انطالقُا من  اليت  العمل. وجاءت  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بالتعاون مع  للتنمية االجتماعية،  األسرة، ومؤسسة كويست سكوب 

اجمللس يف قضايا الطفولة وإدارة وتوفري ا ملعلومات العلمية الدقيقة اليت متكن أصحاب القرار من اختاذ القرارات املناسبة.

آملني أن يساهم هذا البحث العلمي يف حتقيق الفائدة املرجوه لصناع القرار والباحثني يف األردن وحول العامل، يف توفري املعلومات والبيانات 
العلمية لكشف الستار عن آثار عمل األطفال. شاكرين جلنة البحث العلمي، األساتذه من اجلامعات األردنية، بيت اخلربة الذي رفد الدراسة 
خالل مراحل تنفيذها. والشكر املوصول لفريق العمل من املتخصصني والباحثني ومن أفراد املشروع الذين ساهمو على إخراج هذه الوثيقة 

لتكون بني أيدينا اليوم.

حممد مقدادي
األمني العام بالوكالة/اجمللس الوطين لشؤون األسرة
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

برنامج مكافحة عمل األطفال عرب التعليم

تقديم
 

ال تزال ظاهرة تشغيل األطفال تثري قلق العديد من الناشطني احلقوقيني يف العامل، نظرًا ملا ختلفه من أثار سلبية تنعكس على اجملتمع 
بشكل عام وعلى األطفال بشكل خاص. إال أن حماربة هذه الظاهرة غري املقبولة يظل حتديا حقيقيا أمام كل اجملتمعات يف ظل ازدياد 
نسبة الفقر وانعدام الوعي احلقيقي بآثارها السلبية على فرص تطور األطفال. فُمزاولة الطفل للعمل يف سن  مبكرة تشكل تهديدًا مباشرًا 

لسالمته وصحته ورفاهيته وتقف حجرة عثرة أمام تلقيه التعليم املدرسي الذي من شأنه أن يوفر له مستقباًل أفض

إن عمالة األطفال ظاهرة من الظواهر اإلجتماعية اإلقتصادية اليت توَّلد العديد من اآلثار السلبية واليت تنعكس على اجملتمع بشكل عام 
وعلى األطفال بشكل خاص. هذه الظاهرة من القضايا املهمة يف حاضرنا واليت تؤثر على حياة أكثر من 215 مليون طفل حول العامل، وعلى 

حياة 32 ألف طفل يف األردن حسب اإلحصاء الوطين لعام 2007.

وللوقوف على هذه الظاهرة وآثارها على الطفل العامل من النواحي اجلسمية، واالجتماعية والنفسية، ولتوفري مرجع علمي خيدم الباحثني 
وصناع القرار، فقد ارتأى برنامج مكافحة عمالة األطفال عربالتعليم تنفيذ دراسة ميدانية لرصد تلك اآلثار، والوقوف على أهم املشاكل 

النفسية واجلسمية وحتديد أوجه اإلساءة اليت يتعرض هلا الطفل العامل، واليت تؤثر سلبًا على حياته. 

وقد  العاملني  األردنيني  األطفال  من  طفاًل   )4008( لتشمل  البحث  عينة  جاءت  اآلثار،  لتلك  والتحليل  للمقارنة  أساس  وضع  وبهدف 
تركوا املدراس، واألطفال الذين يدرسون ويعملون يف نفس الوقت، واألطفال غري العاملني وال زالوا على مقاعد الدراسة من عمر 16-6 
سنة وقت الدراسة، وذلك من مخس حمافظات يف اململكة وثالث خميمات لالجئني الفلسطينيني. كما واستخدمت الدراسة العديد من 
األدوات العلمية لقياس مؤشرات متعلقة بالصحة النفسية، والصحة اجلسمية واالجتماعية، ومت اخضاع عينة من األطفال للتقييم السريري 

واملخربي لعينات الدم.

نرجو أن يساهم هذا االجناز العلمي، يف توفري املعلومات العلمية اليت تساهم يف صناعة القرار ورسم السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية 
املتعلقة باألطفال العاملني. وختامًا ال يسعنا إال أن نشكر كل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة.
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ملخص الدراسة
أفراد  متس  اليت  االجتماعية  املشاكل  من  األطفال  عمل  يعترب 
األطفال  فلعمل  واألسري.  اإلجتماعي  وبناءه  األردني  اجملتمع 
آثار جسمية ونفسية وإجتماعية على صحة الطفل ومنوه وتطوره. 
واملعريف  االنفعالي  التطور  وكذلك  اجلسمي  النمو  يعيق  انه  كما 
لديهم. فقد بينت الدراسات السابقة أن األطفال الذين يعملون، 
ال يدركون خماطر األعمال اليت يقومون بها، وإن أدرك فإنه ال 
يوازن وال يعرف كيف يوافق بني الفوائد املرتتبة على العمل وبني 

املخاطر املتوقعة من قيامه بهذا االعمال.

لذا فقد قام اجمللس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون مع عدد من 
الباحثني بإجراء دراسة حول اآلثار املرتتبة على عمل األطفال من 
الناحية اجلسمية والنفسية واالجتماعية. وتهدف إىل حتديد هذه 
اآلثار على الطفل، وكذلك حتديد أوجه اإلساءة اليت يتعرض هلا 
الطفل العامل سواء من األسرة أو املدرسة أو من صاحب العمل.

من  عينة  خالل  من  االستنباطي  النموذج  الدراسة  واستخدمت 
األطفال متت مقابلتهم ملرة واحدة وعرب مراحل متعددة األطر. 
باحثني  خالل  من  البيانات  جلمع  املقابلة  أسلوب  استخدام  ومت 
املقابلة  البحث، حيث مت إجراء  مدربني على استخدام استمارة 
مع األطفال يف املدارس والبؤر الصناعية يف مخس حمافظات يف 
اململكة، ويف ثالث من خميمات الالجئني الفلسطينني يف األردن. 
ومشلت الدراسة )4008( طفاًل  من األطفال األردنيني العاملني 
نفس  ويعملون يف  يدرسون  الذين  واألطفال  املدراس،  تركوا  وقد 
الوقت، واألطفال غري العاملني وال زالوا على مقاعد الدراسة من 

عمر 6-16 سنة وقت الدراسة. 

وقد شكلت مدينة عمان النسبة األكرب )34% ( ومبجموع )1363( 
طفاًل،   )763( 19%( مبجموع  الزرقاء متثل)  كانت  فيما  طفاًل 
البلقاء  ثم  طفال،   )634( ومبجموع   )%15.8( بنسبة  وإربد 
)12.9%(ومبجموع )516( طفال، وجاءت معان )5.5%( ومبجموع 
مثلت  فقد  الفلسطينية  الالجئني  خميمات  وأما  طفاًل.   )220(
ما نسبته )12.8%( ومبجموع )512( طفاًل. ومت استخدام عدة 
الكشف  استبانه  ومشلت:  الدراسة  أسئلة  على  لإلجابة  أدوات 

الصحي )قسطنطينو وبريكر، 1997(، أداة قياس فاعلية التكّيف 
)ساندلر، 2000(، أداة قياس التعبري عن الغضب عند األطفال 
األطفال  عند  والصعوبة  القوة  قياس  أداة   ،)2009 )ستيلي، 
)جودمان، 2003(، أداة قياس الصحة عند اليافعني )نيلسون، 
مجع  ألداة  إضافة  واملخربي،  السريري  الفحص  أداة   ،)1993
والشخصية للطفل.  الدميوغرافية  باخلصائص  املتعلقة  البيانات 
 ،)%74.8( بنسبة  الدراسة  يف  املشاركني  أغلبية  الذكور  مّثل 
 )%25.2( نسبته  ما  واإلناث  طفاًل   )2998( مقداره  ومبجموع 
ومبجموع )1010( طفاًل. وكانت أعمار األطفال املبحوثني ما بني 
له، ومتوسط عمر األطفال  )6-16( سنة وهو ما كان خمططًا 
املبحوثني  املدارس  بأطفال  يتعلق  وفيما   .)13.1( عام  بشكل 
الدراسة أن ما نسبته )15.7%( من األطفال يعملون  فقد بينت 
أثناء العطل، و)6.7%( يعملون وهم على مقاعد الدراسة،  وأن 
الدراسة  وبينت  بتاتًا.  يعملون  ال  املدارس  اطفال  من   )%52.2(
وبنسبة  اخلدمات  قطاع  يف  يعملون  العاملني  األطفال  معظم  أن 
تركوا  العاملني فقط )وقد  باألطفال  يتعلق  ما  أما يف   )%32.2(
املدرسة( فقد كانت أعلى النسب يف قطاع تصليح املركبات بنسبة 
)26.5%(. إضافة إىل ذلك أظهرت الدراسة أن معظم األطفال 
يشعرون بالرضى عن العمل الذي يقومون به وأن متوسط ساعات 
متوسط  وبلغ  أسبوعيا.  ساعة   )39.7( بلغ  العينة  لكامل  العمل 

األجرة األسبوعية اليت يتقاضاها األطفال )23( دينار. 

ومن ناحية أخرى فقد أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال الذين 
لإلصابة  عرضة  األكثر  هم  الدراسة  مقاعد  على  وهم  يعملون 
بالرشح وهم األكثر يف مراجعة الطبيب بسبب مشكلة صحية، وهم 
يتعلق  وفيما  العالج.  الغراض  للطوارىء  مركزا  راجع  من  أكثر 
الدراسة  العاملني فقط )وتركوا املدرسة(، فقد بينت  باألطفال 
أن )31.2%(أفادوا أنهم يعانون أحيانا مشاكل يف األسنان، وان 
وحوالي  النظر  يف  مشاكل  وجود  من  يعانون  منهم   %25 حوالي 
)53%( يعانون من الصداع وحوالي )5%( من مشاكل يف السمع 
او التبول أثناء النوم. وبينت الدراسة أن األطفال العاملني يعانون 
من اضطرابات نفسية وإجتماعية متفاوتة. فقد بينت الدراسة ان 
األطفال يعانون من الوحدة )24%(، واالكتئاب )27%(، ومشاكل 
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يف البيت )36%(، ومشاكل مع صاحب العمل )24%(، ومشاكل مع 
القانون )14%( وأكثر من )44%( يقضي معظم أوقاته لوحده. 
من   )%43( أفاد  فقد  املخاطرة   وسلوكيات  لعوامل  وبالنسبة 
األطفال العاملني بأنهم يدخنون أحيانا و19% منهم يدخن بشكل 

دائم .

من   %35.8 عرب  فقد  اإلساءة  ألنواع  بالتعرض  يتعلق  فيما  أما 
قبل  من  اجلسدية  لالساءة  يتعرضون  انهم  العاملني  األطفال 
آبائهم وان 18.2%  يتعرضون لإلساءة اجلسدية بالضرب يف حال 
و14.4% من  العمل  قبل أصحاب  اي خطأ من  الطفل  صدر عن 
قبل األمهات . أما اإلساءة النفسية فقد كانت النسب أعلى عند 
األب بينما كانت أقل عند صاحب العمل واألم . فكان االستهزاء 
بالطفل والشتم أكثر أشكال اإلساءة النفسية. وأما اإلهمال فقد 
بإهمال  املتعلقة  النسب  وتقاربت  للطفل  إهماال  األقل  األم  كانت 

األب وصاحب العمل.  

وفيما خيص عالقة عمل الطفل باحلالة الصحية اجلسدية لألطفال 
فقد بينت الدراسة أن هناك فرقا بني مجع فئات األطفال من 
حيث عدد مرات اإلصابة بالرشح، واألنفلونزا ومراجعة الطبيب 
لغايات العالج. وكان األطفال الذين يعملون يف العطل ثم األطفال 
العملني  األطفال  ثم  الدراسة  مقاعد  على  وهم  يعملون  الذين 
هم األكثر معاناة من هذه املشاكل. أما فيما يتعلق بالفحوصات 
املخربية فقد بينت الدراسة أن قراءات الفحوصات املخربية بني 
مجيع فئات األطفال يف عينة الفحص متقاربة ضمن املستويات 
وكان األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة  أصحاب 

أقل املتوسطات )13.1 ملغ/دسم(.

 وبالنسبة إللتهاب الكبد الفريوسي تبني أن جمموع عدد اإلصابات 
يف عينة الدراسة كانت )4( إصابات اثنتني منها لطفلني عاملني 
واثنتني لطفلني غري عاملني.  وبالنسبة ملخزون احلديد يف اجلسم 
)الفّرتني( تبني أن نتائج األطفال العاملني واألطفال الذين يعملون 
وهم على مقاعد الدراسة  كانت مجيعها ضمن املعدل الطبيعي 
أما األطفال الذين  يعملون يف العطل فقد تبني مستوى الفرييتني  
لدى 3 % )طفلني( كان أقل من املعدل  الطبيعي )4.5 و6.69(

على التوالي وهو مستوى منخفض جدا حيث أن املعدل الطبيعي 
جيب أال يقل عن )13.0(. بالنسبة لألطفال غري العاملني كذلك 
املستوى  من  أقل  منهم   )%  1.6( لطفلني  الفريتني  مستوى  كان 
الطبيعي. أما فيما يتعلق بالفحص السريري فقد تبني أن األطفال 
يعانون تقريبا من نفس املشاكل، ففي معظم  يف فئاتهم األربعة 
نسبة  أن  تبني  لألطفال  أجري  الذي  السريري  الفحص  بنود 
األطفال الذين يعانون من املشاكل  الصحية ال تتجاوز 5 % من 
جمموع العينة. اإل أن مشاكل األسنان واجللد كانت أكثر املشاكل 
ظهورا عند األطفال العاملني واألطفال الذين يعملون وهم على 

مقاعد الدراسة. 

والصعوبة،  القوة  مواطن  مقياس  على  النفسية  احلالة  وحسب 
فان األطفال العاملني )الذين على مقاعد الدراسة والذين تركوا 
النفسية واألقل قدرة  الناحية  املدرسة( كانوا األكثر معاناة من 
مشاعر  على  للسيطرة  قدرة  واالقل  الغضب  عن  التعبري  على 
العينة  أفراد  بني  فروقًا  هناك  أن  تبني  وكذلك  لديهم.  الغضب 
وهما  الغضب  التعبري عن  مقياس  أبعاد  رئيسيني من  بعدين  يف 
وبالرجوع  الغضب(.  عن  )التعبري  وبعد  الغضب(  )صفة  بعد 
فيالحظ  الغضب،  التعبري عن  قياس  أداة  أبعاد  متوسطات  اىل 
أن األطفال العاملني فقط )وتركوا املدرسة( كانوا األقل شعورا 
بالغضب واألقل تعبريا عنه وهذه الصفة كانت مشابه لألطفال 
غري  األطفال  أن  تبني  فقد  التكيف  كفاية  أما  العاملني.  غري 
العاملني ميتلكون أعلى مستويات القدرة والفاعلية يف التكيف مع 
املشاكل، وكان األطفال اللذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة  
واألطفال واللذين يعلمون يف العطل هم االقل قدرة على التكيف 
مع املشاكل واألقل ثقة بقدرتهم على التكيف مع هذه املشاكل فيما 

لو استمرت يف املسقبل. 

خلصت الدراسة إىل أن األطفال العاملني سواء أكانوا يف املدارس 
أو تركوا املدارس يعانون نتيجة لعملهم من مشاكل واضطرابات 
نفسية واجتماعية وجسمية، ويقومون بسلوكيات خماطرة، وطائشة 
يتعرضون  وكذلك  وعلل،  أمراض  املشاكل اجلسدية من  ويعانون 
وعلى  املختلفة.  بإشكاهلا  واإلهمال  والنفسية  لإلساءة اجلسدية 
الرغم من عدم وجود فوارق يف الفحوصات املخربية بني األطفال 
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العاملني وغري العاملني، اإل أن الفحص السريري لالطفال العاملني بنيَّ انهم يعانون من مستوى اقل بكثري من الرعاية الصحية وأنهم 
يعانون األمراض والعلل أكثر من نظرائهم يف املدارس. لذا فانه من الضروري االهتمام بصحة الطفل اجلسدية والنفسية واالجتماعية 
سواء أكان الطفل على مقاعد الدراسة او ترك املدرسة وذلك من خالل زيارات صحية تفقدية للطفل يف املدارس، او يف أماكن العمل، 
وزيادة الوعي لدى االسر وخاصة الوالدين ذوي التحصيل العلمي املتدني بضرورة التعليم لألطفال، بداًل من اخنراط الطفل يف بيئة العمل 
للحد من عمل األطفال. وكذلك تعزيز النظام التعليمي يف املدارس من خالل استخدام وتطوير املناهج الدراسية اليت تنمي قدرات الطفل 
العقلية واالنفعالية واالجتماعية واستخدام أسلوب التدريس املالئم لألطفال وتوعية القائمني على املدارس بأسس الرتبية احلديثة القائمة 
على احلوار مع الطلبة واألبتعاد عن استخدام أساليب اإلساءة اجلسدية والنفسية. ويف جمال البحث العلمي يتطلب إجراء دراسات مقارنة 
ونوعية ميدانية لألسباب املؤدية لعمل األطفال من وجهة نظر الطفل، والوالدين، وصاحب العمل، وإجراء دراسات تقوميية لعمل خمتلف 
املؤسسات والدوائر اليت تعنى حبقوق األطفال أو ذات العالقة املباشرة باحلد من عمل األطفال سواء اخلدمية منها، او تلك اليت تقدم 

وتنفذ الربامج واخلطط.  
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الفصل األول

خلفية الدراسة

1.1 مقدمة
ُيعد عمل األطفال من أكثر القضايا اهلامة اليت مت تناوهلا فقد 
اجملتمع  خصوبة  على  ودليل  ضرورة،  أنه  على  السابق  يف  ُطرح 
اجملال  أعطى  اآللة  فوجود  الصناعية.  للثورة  طبيعي  تأثري  وأنه 
لتشغيل األطفال  حبجة أنهم قادرون على التعامل مع اآلالت مثل 
البالغني. وكان هذا دلياًل صرحيًا على استغالل األطفال للحصول 
على ربح مادي بأيدي عاملة رخيصة. ولقد قدرت منظمة العمل 
الدولية )2008( بأن هناك على األقل 351.7 مليون طفل يعملون 
يف  العامة  اإلحصاءات  دائرة  قدرت  األردن،  ويف  العامل.  حول 
تقريرها لعام 2007/ 2008 بأن عدد األطفال األردنيني العاملني 
يف اململكة بلغ 32676 طفال. وهذا أدى إىل ظهور دراسات حديثة  

تهتم باآلثار السلبية املرتتبة على عمل األطفال.

1.2 مشكلة الدراسة
أفراد  متس  اليت  االجتماعية  املشاكل  من  األطفال  عمل  يعد 
األطفال  فلعمل  واألسري.  االجتماعي  وبناءه  األردني  اجملتمع 
آثار جسمية ونفسية وإجتماعية على صحة الطفل ومنوه وتطوره. 
فهو يعيق النمو اجلسمي والتطور اإلنفعالي واملعريف لدى الطفل. 
فالطفل العامل، يقوم بأعمال قد ال يدرك خطورتها على صحته، 
وإن أدرك فإنه ال يوازن وال يعرف كيف يوافق بني الفوائد املرتتبة 
ولقلة  العمل.  بهذا  قيامه  من  املتوقعة  املخاطر  وبني  العمل  على 
والنفسية  اجلسمية  اآلثار  يف  تبحث  اليت  املتخصصة  الدراسات 
واالجتماعية املرتتبة على عمل األطفال،  وحتى ال تكون األحكام 
دراسة  وجود  فإن  عشوائية؛  أحكاما  األطفال  عمل  أثر  على 
أفضل  فهم  أمام  اجملال  سيفتح  الدراسة  هذه  مثل  متخصصة 
اآلثار  وكذلك  املشكلة  بطبيعة  معرفتنا  من  وسيزيد  للمشكلة، 
املرتتبة على عمل األطفال يف اجملتمع األردني.  كما أن  الدراسات 
السابقة مل تبحث بشكل دقيق وشامل يف اآلثار اجلسمية والنفسية 
فئة  على  تركز  وكانت  األطفال  عمل  على  املرتتبة  واالجتماعية 
غري  صغرية  عينة  تستخدم  او  العاملني  األطفال  من  حمددة 
ممثلة، األمر الذي أدى إىل عدم وجود فهم دقيق ملشكلة عمل 
األطفال، لذا خرجت اللجنة االستشارية للمجلس الوطين لشؤون 
األسرة بتوصية بعد مراجعة املشاريع والدراسات األردنية املتعلقة 

بعمل األطفال، مفادها ضرورة عمل دراسة متخصصة تبحث يف 
والنفسية  اجلسمية  وخاصة  األطفال،  عمل  على  املرتتبة  اآلثار 
الدراسات  يتماشى مع حمدودية عدد  أيضا  واالجتماعية. وهذا 
لعمل  واالجتماعية  والنفسية  اجلسمية  باآلثار  املتعلقة  العاملية 
عمل  طبيعة  ملعرفة   الدراسة  هذه  جاءت  عليه  وبناء  األطفال. 
األطفال يف األردن، ولتحديد اآلثار اجلسمية النفسية واالجتماعية 

املرتتبة على عمل األطفال.

1.3 أهمية الدراسة
من  فئة  على  الرتكيز  خالل  من  الدراسة  هذه  أهمية  تأتي 
العمرية  الفئات  أكثر  من  والذين ميثلون جزءا  األردني  اجملتمع 
متثياًل للمجتمع األردني، و هؤالء هم األطفال من عمر )16-6( 
سنة، وخنص هنا بالعاملني منهم والذين هم عرضة للمخاطر 
اجلسمية والنفسية واالجتماعية نتيجة األعمال اليت يقومون بها. 

وميكن تلخيص أهمية الدراسة فيما يلي:

اآلثار  يف  وشامل  دقيق  بشكل  تبحث  مل  السابقة  الدراسات   -1
اجلسمية والنفسية واالجتماعية املرتتبة على عمل األطفال وكانت 
عينة  تستخدم  او  العاملني  األطفال  من  حمددة  فئة  على  تركز 
صغرية وغري ممثلة، األمر الذي أدى إىل عدم وجود فهم دقيق 

ملشكلة عمل األطفال. 

النفسية  اآلثار  وفهم  بدراسة  العاملي  اإلهتمام  تزايد   -2
واالجتماعية لعمل األطفال خاصة مع تراكم األحداث االقتصادية 
تفاقم  إىل  أدى  والذي  واحلروب  املالي  كالركود  واالجتماعية 
مشكلة الفقر يف العامل. والفقر كما أثبتت الدراسات السابقة هو 

من أهم أسباب عمل األطفال يف العامل.

3- إن هذه الدراسة هي األوىل من نوعها يف األردن من ناحية 
املنهجية العلمية املستخدمة فيها، حبيث تقارن  الناحية النفسية 
واالجتماعية واجلسمية لألطفال العاملني الذين تركوا املدارس، 
واألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة، واألطفال غري 
تسمح  املقارنة  وهذه  الدراسة.  مقاعد  على  زالوا  وال  العاملني 

باخلروج بنتائج ذات مصداقية عالية.
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4- إن هذه الدراسة اجريت على عّينة وطنية ممثله من األطفال من خمتلف احملافظات األردنية، وهذا يسمح بإجراء املقارنات وعمل 
اإلستقصاءات اإلحصائية الالزمة للخروج بفهم أفضل ملشكلة عمل األطفال واآلثار املرتتبة على عملهم من النواحي اجلسمية والنفسية 

واالجتماعية للحد منها ومعاجلة أثارها.

لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مشكلة عمالة األطفال يف األردن، واآلثار املرتتبة عليها، من أجل التخطيط األفضل للتعامل مع هذه 
بها  املعمول  والقوانني األردنية  بناء برامج وقائية وإحداث تغيريات يف األنظمة  املناسبة هلا. وكذلك لتسهم يف  املشكلة، وإجياد احللول 

واملتعلقة بعمل األطفال. 

1.4 أهداف الدراسة
إن اهلدف العام للدراسة هو التعرف على اآلثار اجلسمية والنفسية واالجتماعية لعمل األطفال يف األردن . ويتفرع عن هذا اهلدف، األهداف 

الفرعية التالية:
1- التعرف على طبيعة عمل األطفال يف األردن.

2- حتديد اآلثار اجلسمية والنفسية واالجتماعية املرتتبة على عمل األطفال يف األردن.
3- حتديد أوجه اإلساءة اليت يتعرض هلا الطفل العامل، ومقارنته مع األطفال غري العاملني  سواء من األسرة أو املدرسة أو من صاحب 

العمل.
مقاعد  على  وهم  يعملون  الذين  واألطفال  املدارس،  تركوا  وقد  العاملني  لألطفال  واجلسمية  واالجتماعية  النفسية  الناحية  مقارنة   -4

الدراسة، واألطفال غري العاملني وال زالوا على مقاعد الدراسة. 
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 
الفصل الثاني

اجلانب النظري

لعام  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  إىل  استنادا  اخلطري:  العمل 
عمل  »أي  بأنه  اخلطري  العمل  تعريف  مت   182 رقم  املادة   1999
يشكل خطورة كبرية على الطفل كالعبودية، واملتاجرة باألطفال، 
وجتنيد األطفال، ممارسة البغاء، والعمل يف ظروف بيئية خطرة 

اإلساءة للطفل: هي مجيع أنواع املعاملة السيئة سواء من الناحية 
تؤدي  واليت  واالستغالل  واإلهمال  واجلنسية  والنفسية  اجلسدية 
ولنموه  الطفل  لصحة  احتمالية حدوث ضرر  أو  واضح  إىل ضرر 

ولكرامته أثناء عمله )منظمة العمل  الدولية ، 1999(.
التعريفات  بعض  بسرد  سنقوم  فإننا  الدراسة  هذه  والغراض 

اإلجرائية املتعلقة بتصنيف األطفال وفقا حلالة العمل:

أ . األطفال العاملون فقط: ويقصد بهم األطفال الذين يعملون وقد 
تركوا املدرسة، ومل يعودوا للمدرسة بعد تركها. 

بهم  يقصد  الدراسة:  مقاعد  على  وهم  العاملون  . األطفال  ب 
األطفال الذين يعملون وال زالوا على مقاعد الدراسة، فهم يعملون 

و يدرسون يف نفس الوقت ويف أثناء فرتة الذهاب للمدارس. 

ج. األطفال العاملون يف العطل: يقصد بهم األطفال الذين يعملون 
وال زالوا على مقاعد الدراسة ولكن عملهم مقتصر يف أوقات العطل 

فقط أو اإلجازات املدرسية.

د . األطفال غري العاملني: يقصد بهم األطفال الذين ال يعملون 
بتاتا وال زالوا على مقاعد الدراسة.   

يعملون  الذين  األطفال  كل  بهم  ويقصد  العاملون:  األطفال   . هـ 
سواء كانوا على مقاعد الدراسة أو يعملون يف العطل فقط أو تركوا 

املدرسة. اي ومبعنى الفئات أ و ب و ج معا.

2.3 متطلبات وحقوق الطفل يف االتفاقيات الدولية واحمللية 
للطفل متطلبات متعددة ومتنوعة وتتدرج تبعا لتطور الطفل ومنوه، 
وهي  اجملال،   هذا  يف  واألحباث  الدراسات  من  العديد  وهنالك 
تتناول هذه املتطلبات بشكل متعمق. إال أن أحد أهم التقارير العاملية 
والذي   ،2004 عام  يف  بريطانيا  يف  الصحة  مديرية  عن  والصادر 
ُيعترب من املراجع املهمة اليت ميكن األخذ بها والعمل يف إطارها 
مخس  على  احتوى   )Every Child Matters( بعنوان  نشر  و 

ضروريات أساسية للطفل واليت جيب العمل على حتقيقها وهي: 

2.1 مقدمة 
للدراسة،  النظري  اجلانب  مناقشة  يتم  سوف  اجلزء  هذا  يف 
العمل  وأثر  األطفال  بعمل  تتعلق  اليت  السابقة  والدراسات 
والنفسية  اجلسمية  الناحية  من  العاملني  األطفال  صحة  على 
اليت طرحتها  الطرق  مناقشة  يتم  ثم سوف  ومن  واالجتماعية، 
معها  التعامل  وطرق  األطفال،  ملكافحة عمل  السابقة  الدراسات 

واحلد منها.

2.2 مفاهيم عامة
الطفل: يّعرف على أنه كل من مل يبلغ الثامنة عشرة من العمر 

)املفوضية العليا حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة، 1989 (.

عمل األطفال: ال يوجد تعريف متفق عليه لعمل األطفال إال أن 
هناك بعض التعريفات اليت ميكن طرحها؛  تعرف منظمة العمل 
الدولية عمل األطفال على أنه »األنشطة االقتصادية اليت ميارسها 
األطفال دون سن الثانية عشرة » )منظمة العمل الدولية، 2008( 
الطفل من طفولته وطموحه وكرامته  الذي حيرم  »العمل  أو هو 
ويسبب الضرر لنموه اجلسدي والعقلي« )منظمة العمل الدولية، 
والعقلية  اجلسدية  بالناحية  يضر  الذي  العمل  هو  أو   .)2004(
واالجتماعية واألخالقية للطفل والذي يؤثر على املستوى التعليمي 
والتعلم  للمدرسة  الذهاب  للطفل وحيرمه من فرصة  والدراسي 
الدولية،  العمل  )منظمة  طويلة  لساعات  العمل  على  جيربه  أو 
)2004(. والتعريف األخري هذا يتفق مع تعريف بيكويل وبويدن 
)1988( اللذان أشارا إىل أن عمل األطفال هو » احلالة اليت تتم 
فيها استغالل األطفال يف أنشطة اقتصادية تنطوي على خماطر 

عقلية وجسدية واجتماعية ونفسية«.
على  العاملني  من  جمموعة  مع  املشاورات  من  العديد  وبعد 
ملكافحة  الوطين  لإلطار  اإلعداد  ضمن  األطفال  عمل  مكافحة 
عمل األطفال يف العام 2010-2011، مت االتفاق على تعريف عمل 

األطفال كالتالي:

هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء 
كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو مومسي ويعترب ضارا له، ويتم على 
املستوى العقلي، واجلسمي، واالجتماعي، واألخالقي، واملعنوي، والذي 
يعرتض دراسته، وحيرمه من فرص املواظبة على التعلم والدراسة، من 
خالل إجباره على ترك املدرسة قبل األوان، أو أن يستلزم منه حماولة 

اجلمع ما بني الدوام املدرسي، والعمل املكثف الطويل الساعات.
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خالل  من  ذلك  حتقيق  ويتم  الطفل:  صحة  على  احملافظة   -1
االهتمام بالصحة اجلسدية والعقلية وإتباع منط حياتي جيد.

2- إبقاء الطفل آمنًا: ويتم حتقيق ذلك من خالل محاية الطفل 
من املخاطر وعدم اإلهمال.

يستمتع  أن  الطفل  على  واإلجناز:  باالستمتاع  الطفل  شعور   -3
باحلياة وينمي املهارات الضرورية يف مرحلة الطفولة وأن حيسن 

من حتصيله املدرسي.

الطفل  تشجيع  جيب  اجملتمع:  يف  اإلجيابية  الطفل  مساهمة   -4
عن  واألبتعاد  بناء اجملتمع  تسهم يف  اليت  باألعمال  القيام  على 

األعمال الشائنة والضارة باجملتمع.

توفري  على  العمل  جيب  للطفل:  االقتصادية  الناحية  5-حتسني 
ما  حتقيق  من  يتمكن  لكي  للطفل  اجليدة  االقتصادية  الناحية 

يتمناه يف هذه احلياة. )مديرية الصحة الربيطانية، 2004(. 
الرئيسية  متطلباته  وتلبية  بالطفل  االهتمام  جيدر  عليه،  وبناًء 
واحلد من األعمال اليت قد تعيق تطوره ومنوه وتشكل خطرا عليه. 
وأّي كانت هذه األخطار فإن منظمة اليونيسيف تعترب أن األطفال 
والتعليم  واملأوى  الغذاء،  من  حاجاتهم  ُتلبى  مل  طاملا  خطر  يف 
والرعاية الصحية واحلماية واألمن. إن االهتمام بصحة األطفال 
تسهم يف إعطاء فرص أفضل يف التعليم وتعزز دورهم يف اجملتمع 
وتساعد يف حتسني ظروف العمل يف املستقبل ومن ثم، وكنتيجة 
املدارس  و  الفقر )مديرية األطفال  التخلص من مشكلة  لذلك، 

واأُلسر الربيطانية، 2009(.
 

ضرورة  على  استثناء  وبال  مجيعا  الدولية  املواثيق  نصت  لقد 
حقوقه  لكل  الكامل  واالحرتام  الكرمية  احلياة  للطفل  يتوفر  أن 
للطفل  خاصة  رعاية  توفري  من  بدءًا  نقصان  غري  من  البشرية 
والذي ذكر يف إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام 1924، ويف إعالن 
حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 20 تشرين الثاني 
/ نوفمرب 1959 واملعرتف به يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
)وال  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  ويف 
سيما يف املادتني 23 و 24(، ويف العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية )وال سيما يف املادة 10(، ويف 
املتخصصة  للوكاالت  الصلة  ذات  والصكوك  األساسية  النظم 
املنظمات  هذه  أشارت  قد  بالطفل.  املعنية  الدولية  واملنظمات 
الدولية إىل ضرورة العمل على محاية حقوق األطفال واعتبار ان 
عدم نضجه البدني والعقلي، حيتاج إىل إجراءات وقائية ورعاية 
خاصة، مبا يف ذلك احلماية القانونية املناسبة قبل الوالدة وبعدها 
و هذا جاء نصا يف إعالن حقوق الطفل مبواده الـ 56. وقد نصت 

املادة )2( من إعالن حقوق الطفل على:

االتفاقية  هذه  يف  املوضحة  احلقوق  األطراف  الدول  حترتم   )1
وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز. 
القانوني  الوصي  أو  والديه،  أو  الطفل،  عنصر  عن  النظر  بغض 
رأيهم  أو  دينهم،  أو  لغتهم،  أو  جنسهم،  أو  لونهم،  أو  عليه، 
السياسي، أو غريه، أو أصلهم القومي، أو أالثين، أو االجتماعي، 

أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.

للطفل  لتكفل  املناسبة  التدابري  الدول األطراف مجيع  تتخذ   )2
احلماية من مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس 
مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونني عليه أو أعضاء األسرة، 
وكذلك  معتقداتهم.   أو  عنها،  املعرب  آرائهم  أو  أنشطتهم،  أو 
املادة )6(: 1( تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقًا أصيال 
بقاء  ممكن  حد  أقصى  إىل  األطراف  الدول  وتكفل  احلياة.  يف 
الطفل ومنوه. واملادة 34: تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل 
من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي. وهلذه 
التدابري  مجيع  خاص  بوجه  األطراف  الدول  تتخذ  األغراض 

املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع:
غري  جنسي  نشاط  أي  تعاطي  على  الطفل  إكراه  أو  محل   )1

مشروع.
من  غريها  أو  الدعارة  يف  لألطفال  االستغاللي  االستخدام   )2

املمارسات اجلنسية غري املشروعة.
3( االستخدام االستغاللي لألطفال يف العروض واملواد الداعرة. 
الطفل من  الدول األطراف  املادة 36: حتمي  النص إىل  إضافة 
رفاه  جوانب  من  جانب  بأي  الضارة  االستغالل  أشكال  سائر 
الطفل.  وهذه املواد مجيعها ترسخ حقوق الطفل وهي ذات عالقة 
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2.4 واقع عمل األطفال
2.4.1 واقع عمل األطفال يف العامل

تقدر منظمة العمل الدولية )2008( بأن هناك على األقل 351.7 
مليون طفل يعملون حول العامل منهم 210.8 مليون طفل ترتاوح 
أعمارهم بني عمر 5-14 سنة و 140.9 مليون طفل ترتاوح أعمارهم 
بني عمر 15-17 سنة. وتقدر املنظمة كذلك بأن هناك 170 مليون طفل 
يعملون يف أعمال تنطوي على خماطر منهم 111 مليون طفل ترتاوح 
أعمارهم بني عمر 5 و 14 سنة و5 مليون طفل ترتاوح أعمارهم بني 
15 و 17 سنة.  ومثال على هذه األعمال اخلطرة يتضح يف التقرير 
أن 70% من األطفال  بنيت وهودن وشرير) 2004 (  الذي نشره 
املعدات،  خلطر  عرضة  هم  العامل  يف  الزراعة  يف  يعملون  الذين 
والتعرض  األثقال،  وحلمل  احلشرية،  واملبيدات  احلادة،  واآلالت 
لدرجات احلرارة العالية والباردة، وقلة املاء، أكثر من األطفال 
الذين يعملون يف نشاطات اقتصادية أخرى. ويعترب الفرق الرئيس 
بني عمل األطفال يف الدول املتقدمة والدول النامية هو أن عمل 
األطفال يف الدول املتقدمة هو عمل جزئي وضمن ظروف وبيئة 
عمل أقل خطورة مقارنة بالدول النامية، وأن األطفال يف الدول 
املتقدمة  الدول  يف  األطفال  أما  الفقر،  بسبب  يعملون  النامية 
االحتياجات  وشراء  الدراسة  يف  للمساعدة  املال  جلمع  يعملون 

الشخصية )منظمة العمل الدولية، 2004(.
2.4.2 واقع عمل األطفال يف األردن 

أما يف األردن  فقد قدرت دائرة اإلحصاءات العامة يف تقريرها 
بلغ  اململكة  يف  العاملني  األطفال  عدد  بأن   2008  /2007 لعام 
يقدر  ما  وهو  سنة،   17-5 من  العمرية  الفئة  يف  طفال   32676
بنسبة 1.8% من جمموع األطفال يف اململكة يف هذه الفئة العمرية 
)دائرة اإلحصاءات العامة، 2008(. وقد كانت العاصمة – عمان 
األكثر استقطابا لعمل األطفال بنسبة 32.4% )10593( طفاًل. 
وتوزعت باقي النسب على باقي حمافظات اململكة. وكذلك أظهر 
االستطالع الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة لعام 2008 بأن 
78.8% )25764 طفاًل( يعملون يف احلضر وأن 21.2 % )6912 
لعمل  املدن  استقطاب  يبني  وهذا  الريف.  يف  يعملون  طفاًل( 

األطفال لدواعي اقتصادية.

الفصل الثاني
اجلانب النظري

مبا ميكن أن ينتج عن عمل الطفل من حرمانه من حصوله على 
هذه احلقوق.   

ومن اجلهود الدولية كذلك ما نصت عليه اتفاقية العمل الدولية 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء 
عليها رقم )182( لعام  والذي دعا اليه جملس إدارة مكتب العمل 
الدولي الذي عقد يف جنيف يف دورته السابعة والثمانني يف األول 
الستة  للمواد  التطرق  خالل  ومن   .1999 يونيه   / حزيران  من 
تعبري  يطبق   )1( املادة  نص  جاء  االتفاقية  أوردتها  اليت  عشر 
الطفل يف مفهوم هذه االتفاقية على مجيع األشخاص دون سن 

الثامنة عشره واملادة )3( واليت نصت على :  
يشمل تعبري أسوأ أشكال عمل األطفال، يف مفهوم هذه االتفاقية 

ما يلي: 
 أ( كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، بيع األطفال 
واالجتار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري 
مبا يف ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم 

يف صراعات مسلحة. 
 ب( استخدام طفل، أو تشغيله، أو عرضه ألغراض الدعارة، أو 

إلنتاج أعمال إباحية، أو أداء عروض إباحية.
غري  أنشطة  ملزاولة  عرضه  أو  تشغيله  أو  طفل  استخدام   ج( 
مشروعة، وال سيما إنتاج املخدرات بالشكل الذي حددت فيه يف 

املعاهدات الدولية ذات الصلة واالجتار بها.
 د( األعمال اليت يرجح ان تؤدي بفعل طبيعتها، أو بفعل الظروف 
أو  سالمتهم  أو  األطفال  بصحة  اإلضرار  إىل  فيها  تزاول  اليت 

سلوكهم األخالقي.

 1٩٩6 لسنة   )8( رقم  األردني  العمل  قانون  فإن  األردن؛  ويف 
والتعديالت اليت أجريت عليه، حيظر تشغيل األطفال واألحداث، 
فقد نصت املادة )73(، على منع تشغيل األحداث وذلك انسجامًا 
مع مضامني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) 38( لعام 1٩73، 
املتعلقة باحلد األدنى لسن االستخدام اليت صادق األردن عليها يف عام 
اوردنا سالفا   لعام )1٩٩٩( كما  1٩٩7، واالتفاقية رقم )183( 
املتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال، واليت صادق 
عليها األردن يف عام )2000( واتفاقية العمل العربية رقم )18( 

لعام 1٩66 بشأن عمل األحداث. 
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 %91 نسبته  ما  االستطالع  هذا  يف  األردنيون  األطفال  مثل  وقد 
)29302 طفاًل( فيما توزعت باقي النسب على جنسيات عربية، 
وخلص  عربية.  غري  جنسيات  من  فقط  طفاًل(   258( و%0.8 
حتقيق  هو  األطفال  لعمل  سبب  أهم  أن  إىل  كذلك  االستطالع 
عن  راضيًا  كان  منهم   %87 وأن   ،)%38( لألسرة  إضايف  دخل 
عمله وأن أكثرهم يعملون يف إصالح املركبات )36%(، والزراعة 

)27%( )دائرة اإلحصاءات العامة، 2008(. 

وتعترب ظاهرة تشغيل الفتيات يف األردن ظاهرة نادرة احلدوث حيث 
يقدر معدل التشغيل بني الفتيات يف الفئة العمرية )5- 17سنة( 
أقل من 0.5% مقارنة بالذكور. وبشكل عام فان نسبة العاملني من 
الذكور والذين أعمارهم ترتاوح بني 5-17 سنة كانت 3.2%. ويقدر 
متوسط اإليرادات الشهرية لألطفال يف املتوسط مببلغ )85.75( 
دينارا، وأن 52.7% أعطوا هذه اإليرادات إىل الوالدين أو أولياء 
األمور، و 23.8 % قاموا بشراء أشياء خاصة بهم، وأن 12.5% قاموا 
بشراء أشياء خاصة باألسرة و 5.1% قاموا بدفع الرسوم املدرسية 

)دائرة اإلحصاءات العامة، 2007(.

قد أصدرت وزارة العمل األردنية تقريرًا يف عام )2002( ذكرت 
السيارات  تصليح  جماالت  يف  يعملون  األطفال  اغلب  أن  فيه 
أما  واملطاعم.  والبناء  واخلياطة  واحلدادة  والبيع  والنجارة 
فهم  العاصمة  عمان-  مدينة  يف  الشوارع  يف  العاملني  األطفال 
يقومون ببيع الصحف واألغذية والعلكة، ووفقًا لدراسة شحاتيت 
ودبدوب )2005( فإن عدد األطفال العاملني يف العام 2005 أكثر 
الظروف  وذلك لرتدي  قبل حنو عشرة سنوات  عليه  كانوا  مما 
االقتصادية و األحوال املعيشية. وأن من أهم أسباب العمل عند 
األطفال هو لتوفري دخًل إضايف ألسرهم ولذا يلجأ البعض منهم 
للعمل يف مجع القمامة والنفايات القابلة إلعادة التصنيع وبيعها 

ملتاجر تعمل يف تلك اجملاالت. 

2.5 أنواع عمل األطفال 
هناك عدة أنواع لعمل األطفال حيث أن بعضها يعترب صعباً وشاقاً، 

والبعض اآلخر يعترب خطرًا، وبعضها يعترب غري أخالقي. وميكن 

العمل يف اخلدمات املنزلية
ومن األمثلة عليها أن يقوم الطفل برعاية األطفال األصغر سنًا 
وتدبري شؤون املنزل. وتعترب الفتيات أكثر عرضة هلذا العمل من 
األطفال الذكور )موسفوتو ،2007( و يعترب هذا العمل من أكثر 
إما يف  املنزلي  العمل  يكون  وقد  آسيا،  يف  إنتشارًا  العمل  أشكال 
منزل األسرة أو يف منازل اآلخرين. و لصعوبة مراقبة مثل هذا 
النوع من األعمال تتعرض الفتيات ألشكال متعددة من اإلساءة 

كالضرب واإلهانة والتحرش اجلنسي )ثيجز،1997(. 

مستخدم بأجر
وهنا يعمل الطفل مقابل أجر معني كالعمل يف املصانع أو املزارع. 
ومثال ذلك وجود مليون طفل تقريبا يف مصر يعملون يف حماصيل 
هؤالء  وضع  ولكن  أجر.  مقابل  املدرسية  اإلجازة  خالل  القطن 
صاحب  قبل  من  للضرب  يتعرضون  حيث  سيئًا،  يعترب  األطفال 
العمل، ويتعرضون لألذى بسبب عدم وجود محاية من املبيدات 
احلشرية املستخدمة ، ويتعرضون كذلك للحرارة العالية ويعملون 

مبعدل 11 ساعة يوميا )بركة ، 2001( .

أعمال خاصة باملدرسة
وتشمل استخدام األطفال يف نشاطات صيانة املدرسة خالل فرتة 

الدوام املدرسي )موسفوتو ، 2007(.

العمل القسري )العمل اجملرب عليه( 
والعمل  البغاء،  وممارسة  العبودية،  األعمال  النوع  هذا  ويشمل 
قانونية  غري  أعمال  وأي  احلروب(،  )يف  والتجنيد  العسكري 
أخرى. ويعترب هذا الشكل من أسوأ أشكال عمل األطفال )موسفوتو، 
2007(. ولقد بينت منظمة العمل الدولية لعام 2002 أن حوالي 
العامل يستخدمون ألغراض جنسية إلرضاء  مليون طفل يف   1.8

رغبات البالغني.

العمل لدى األسرة )غري مدفوع األجر( 
فبعض  اخلاص.  مشروعها  يف  أسرته  عند  الطفل  عمل  ويشمل 
يف  أو  احليوانات  وتربية  الزراعة  يف  أسرتهم  يساعدون  األطفال 

املشاريع اخلاصة باألسرة )سالزاري وجالسينوفيش، 1998(.
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2.6 أســباب عمل األطفال 
لعمل  متعددة  أسباب  هناك  أن  السابقة  الدراسات  بينت  لقد 

األطفال وميكن تلخيصها مبا يلي: 

أ- الفقر
 يعّد الفقر من أهم أسباب عمل األطفال يف العامل )كيين، 1999، 
بآي،2003، غرايبة وهومان، 2003، مطالقة، 2004، موسفوتو، 
2007(. ولقد بني التقرير الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة 
عرضة  أكثر  هم  األفقر  األسر  أطفال  أن   2008 لعام  األردنية 
لالخنراط يف سوق العمل من األطفال اآلخرين وهذا يتوافق مع 
الدراسة اليت قام بها غرايبة وهومان )2003( يف األردن وبّينا 
أن اهلدف الرئيس من عمل األطفال كان مساعدة األسرة ماديا. 
وذلك لعدم قدرة رب األسرة على العمل بسبب املرض، وألسباب 
أخرى مثل وفاة رب األسرة أو املعيل لألسرة والذي يزيد من عوز 
العائلة فيلجأ الطفل إىل العمل. وفقا لراي )2000(، فانه كلما 
زادت حدة الفقر كلما زاد عدد الساعات اليت يعملها الطفل وقل 

ذهابه إىل املدرسة. 

مركز  فريق  مع  وبالتعاون  محدان  أبو  قامت   2005 عام  ويف 
حول  دراسة  بعمل  حسني  امللك  مؤسسة  يف  والبحوث  املعلومات 
عمل األطفال يف مدينة إربد يف األردن. ولقد كان اهلدف من هذه 
الدراسة التعرف على خصائص األطفال العاملني وأسرهم والتعرف 
على اخلدمات املتوفرة هلؤالء األطفال واألسباب املؤدية إىل عملهم. 
يف  عملهم  أماكن  يف  العاملني  األطفال  مع  املقابلة  متت  حيث 
أسواق اخلضار املركزية واحملالت والكراجات ويف الشوارع، وذلك 
العمل  وأصحاب  وأسرهم  األطفال  مع  املقابلة  أسلوب  باستخدام 
واملختصني يف املؤسسات الرمسية وغري الرمسية. وقد بينت النتائج 
أن السبب الرئيس للعمل من وجهة نظر األطفال العاملني هو السبب 
االقتصادي حيث قال أحد األطفال : أنا أعمل من أجل احلصول على 
املال ملساعدة نفسي مادياً ولكي أعطي بعض املال ألمي لتشرتي لنا 
احتياجاتنا اليومية فال يوجد من يعيلنا ماديا إال أنا واهلل.  ولقد بنّي 
آباء هؤالء األطفال أن السبب الرئيس الذي اضطرهم للطلب من 
أبنائهم العمل هو قلة الدخل املادي لألسرة، ولقد ذكر املختصون 
أن  باألطفال  ُتعنى  اليت  الرمسية  وغري  الرمسية  املؤسسات  يف 

الفصل الثاني
اجلانب النظري

واملشاكل  والبطالة،  الفقر،  الرئيس يف عمل األطفال هو  السبب 
األسرية، ودنو التحصيل العلمي للطفل، واإلهمال. ومن هنا نرى 
أن األطفال العاملني وذويهم و املختصني أمجعوا على أن السبب 

الرئيس لعمل األطفال يف األردن هو الفقر. 

ب- تقاليد األسرة
قد يعد عمل األطفال جزءا من تراث العائلة، والنمط االجتماعي 
الذي يوثر اما إجيابيا أو سلبيا على اخنراط الطفل يف العمل من 
سن مبكرة. ففي بعض اجملتمعات يقوم الطفل مبساعدة أسرته 
يف مشروعها اخلاص مثل العمل يف حمل جتاري خاص باألسرة، أو 
أن  ذلك  على  ومثال  بها.  اخلاصة  املزرعة  يف  األسرة  مساعدة 
والديهم،  ليساعدوا  األرز  حقول  يف  يعملون  تايلند  يف  األطفال 
والطفل الذي يساعد والديه يلقى احرتام من قبل أفراد اجملتمع 
اجملتمع  من  ينبذون  والديهم  يساعدون  ال  الذين  األطفال  وأما 
يتوقع  أنه  الذكر  وجيدر   .)2002 )فالينوي،  كسولني  ويعتربون 
من األطفال يف جنوب إفريقيا تقديم املساعدة لألسرة وخاصة يف 
األعمال الزراعية )موسفوتو، 2007( ولقد وجد يف األردن أن األسر 
اليت متتلك ثروة حيوانية يواجه أطفاهلا خطراً أكرب للعمل من األسر 

اليت ال متتلك ثروة حيوانية ) دائرة اإلحصاءات العامة،  2008(.

أشخاصا  األطفال  جيعل  األطفال  عمل  أن  اآلباء  بعض  ويعتقد 
مسؤولني وقادرين بشكل اكرب على تقييم األمور بشكل أفضل ،او ما 
ميكن ان يبعث على البلوغ املبكر، وأن تعليمهم حرفة قد يساعدهم 
وجالسينوفيش،  )ساالزاري  يكربون  عندما  أنفسهم  دعم  على 
مرتبطا  يكون  قد  التفكري  من  النوع  هذا  ان  وجد  وقد   .)1998
الدراسات  أظهرت  حيث  التعليمي،  ومستواهم  اآلباء  مبعتقدات 
زادت  كلما  للوالدين  التعليمي  املستوى  قل  كلما  أنه  السابقة 
منظمة   ،2002 طاروني،  )الرتك،2000ّ،  الطفل  عمل  احتمالية 
العمل الدولية، 2004، أوموكوديون ويشيند، 2010 (. و لقد بينت 
الرتك )2000( يف دراستها اليت اشتملت على 266 طفل عامل يف 
مدينة الزرقاء يف األردن أن تدني املستوى التعليمي لآلباء يعترب 
من أهم األسباب اليت أدت إىل عمل األطفال. وجبدر الذكر أن 
النظرة السلبية للتعليم من أرباب األسر تزيد أيضا من احتمالية 

عمل األطفال )كويست سكوب، 1999(.  
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د- قلة اخلدمات التعليمية
األطفال  جعل  كاف  بشكل  التعليمية  اخلدمات  توافر  عدم  إن 
العمل  منظمة  بينت  ولقد   .)2007 )موسفوتو،  للعمل  يلجاؤن 
الدولية أن ضعف النظام التعليمي يف املدارس قد ينّفر األطفال 
من الذهاب إىل املدرسة ويساعد على اخنراط األطفال يف بيئة 
العمل )منظمة العمل الدولية، 2004(. وهذا يتوافق مع الدراسة 
اليت قامت بها )أبو محدان 2005( حيث بني األطفال العاملون 
للمدرسة هو سلوك  أن من أهم األسباب اليت أدت إىل تركهم 
الشديد.  العقاب  واستخدام  التدريس  وطرق  السيئ،  املدرسني 
وذكر أحد األطفال أن “املدرسني يعاملوننا بعجرفة وال يبتسمون، 
)أبو  وأيديهم”  بأرجلهم  ويضربونا  بذيئة،  كلمات  ويستخدمون 
هنا  ومن   .)2005 والبحوث،  املعلومات  مركز  وفريق  محدان 
التعليم  نوعية  يكون مرتبطا بتحسني  ان عمل األطفال قد  جند 
وخلق البيئة املدرسية املشجعة اليت قد تشكل حاجزا حيول دون 
املدرسة  ترك  تقليل فرص  العمل من خالل  الطفل يف  اخنراط 

وتقليل نفور وهروب الطفل من املدرسة.  

هـ - األجور املتدنية لألطفال
أهم  من  واحدة  األطفال  يتقاضاها  اليت  املتدنية  األجور  تعد 
العمل  أصحاب  يلجأ  حيث  للعمل  األطفال  استقطاب  أسباب 
وأولياء األمور )الوالدين مثال( إىل دفع الطفل إىل سوق العمل 
باألجر  الطفل  معرفة  عدم  رغم  األجور  أدنى  أصحاب  ألنهم 
املناسب لطبيعة العمل الذي عليه أن يؤديه.  فاألطفال العاملون 
حيصلون على راتب يعادل نصف راتب اإلنسان البالغ وهذا يزيد 
من اإلقبال على تشغيلهم )منظمة العمل الدولية، 2002( . ولقد 
أجورهم  وتدني  العمل  أصحاب  قبل  من  األطفال  استغالل  كان 
من األمور اليت شجعت عمل األطفال )عبود، 1997(. فالدراسة 
يف  األطفال  “عمل  بعنوان   1999 عام  يف  مرقة  بها  قامت  اليت 
اجملتمع األردن” كان هدفها حتديد األسباب اليت تؤدي إىل عمل 
األطفال، ووفقا ملا ذكره أصحاب العمل؛ فأن السبب يف استخدام 
األطفال يف العمل عوضًا عن البالغني يعود إىل أن األطفال يتعلمون 
احلرفة بشكل سريع وكذلك رضا األطفال بالعمل لساعات طويلة 

مقابل أجور قليلة.

و- نظرة اجملتمع 
 إن للمجتمع ونظرته ومفهومه لعمل األطفال األثر األكرب يف تشجيع 
باآلثار  اجملتمع  يف  العام  الرأي  اهتمام  عدم  إن  األطفال.  عمل 
السلبية لعمل األطفال شجع اآلباء وأصحاب العمل على استغالل 
األطفال واستخدامهم )موسفوتو، 2007(. وجتدر اإلشارة إىل أن 
ثقافة اجملتمع أيضا ساهمت يف زيادة عمل األطفال، ففي بعض 
اجملتمعات حّترم أو حتدد فرص العمل للنساء ويقُصر دور املرأة 
على عملها يف املنزل، لذا يكون عمل األطفال هو املخرج الوحيد 

ملساندة وإعالة األسرة يف هذه اجملتمعات )راي،2000(.
ز- عدم وجود قوانني رادعة ومنّظمة حتد من عمل األطفال 
إن عدم وجود قوانني رادعة ومنّظمة حتد من عمل األطفال يف 
اجملتمعات اليت تظهر فيها أسباب عمل األطفال وخاصة الفقر، 
أصدرت  ولذا  جلي.  بشكل  األطفال  عمل  مشكلة  فيها  تظهر 
املتضمنة  دراستها  نتائج   2004 عام  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
جهود األمم املتحدة حملاربة عمل األطفال. وخُلص التقرير إىل 
أن عدم وجود محاية كافية من البالغني لألطفال العاملني، وعدم 
النفسية  لألخطار  عرضة  األطفال  جيعل  رادعة،  قوانني  وجود 
واالجتماعية املرتتبة والنامجة من خماطر العمل نفسه )منظمة 

الصحة العاملية، 2004(.

2.7 اآلثار املرتتبة على عمل األطفال
إن تأثري العمل على صحة الطفل قد يكون إجيابا أو سلبا )وودهيد، 
2004(. و يتعلق األمر بطبيعة العمل الذي يقوم به الطفل. ولذا 
املتعلق  نوعية ومفهوم اخلطر  اليت حتدد  العمل هي  فان طبيعة 
بالعمل. لذا فان العمل يعترب اجيابيا اذا كان العمل الذي يقوم 
على  يؤثر  وال  والنمو،  اجلسدية  الناحية  على  يؤثر  ال  الطفل  به 
حتصيله الدراسي. و يندرج حتت هذه األنواع من األعمال بعض 
النشاطات مثل مساعدة األبوين يف البيت، والعمل يف وقت إجازة 
املدرسة، حيث تساعد هذه النشاطات على منو الطفل وإعطائه 
ليصبح عنصرا  إعداده  على  وتساعد  اجليدة،  واخلربة  املهارات 
فعاال يف اجملتمع ، وتهيئ لبناء إنسان ناضج يف املستقبل ) منظمة 
يقوم  الذي  العمل  ومن خالل  وكذلك   .)2004  ، الدولية  العمل 
األطفال  مع  الصداقة  بناء  من  األطفال  يتمكن  قد  األطفال  به 
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

ويتطلب  العمل مجاعيا  يكون  عندما  وخاصة  العمل  يف  اآلخرين 
عالقات  وتعترب  املهمة.  إلجناز  الفريق  بروح  والعمل  التعاون 
الصداقة املصدر الرئيس للدعم االجتماعي )بانرت ، 2002( لدى 
األطفال العاملني. ويضيف بامشان )2000( أنه إذا شعر الطفل 
بأنه يتعلم مهارة من عمله فإنه يعترب عمله ذو فائدة. ولقد بينت 
الدراسات األردنية السابقة أن 45% من األطفال العاملني يرون 
أن العمل جعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا مستقلني و36% شعروا 
باملسؤولية و35% حصلوا على دخل مادي، و 31% تعلموا حرفة، و 
28% كّونوا صداقات جديدة )أبو محدان وفريق مركز املعلومات 

والبحوث، 2005(.  

اآلثار اجلسمية لعمل األطفال
اخلربة  وجود  عدم  هو  العاملني  األطفال  مييز  ما  أهم  إن 
اجلسمي  والنضوج  واملعريف،  االنفعالي،  والنضوج  الشخصية 
الدراسات  بينت  وقد  إليهم.  ُتوكل  اليت  األعمال  لطبيعة  املالئم 
السابقة وجود دالئل واضحة على اآلثار اجلسمية لعمل األطفال 
واإلجهاد  التغذية،  سوء  عن  النامجة  واألمراض  كاجلروح، 
والتعرض املباشر لألذى نتيجة عدم استخدام املالبس املالئمة 
للعمل )فوراتسريي،1997 ،غريتسر ولرير، 1998(. ولقد قام كل 
من غرايبة وهومان بدراسة نوعية يف عام 2003 يف منطقة إربد 
يف األردن، وكان اهلدف منها حتديد خصائص وصفات األطفال 
العاملني باإلضافة إىل حتديد مدى خطورة تعرض هؤالء األطفال 
إىل العنف نتيجة العمل. ويف هذه الدراسة مت مقابلة  عينة مكونة 
من 41 طفل عامل يف منطقة صناعية يف إربد باستخدام أسلوب 
املقابلة املباشرة. وأثبتت نتائج الدراسة أن األطفال العاملني قد 
وجروح  كيماوية،  مواد  وإستنشاق  إىل خماطر صحية،  تعرضوا 
إىل  تعرضوا  األطفال  هؤالء  أن  أيضا  النتائج  وبينت  جسدية. 
خلصت  ولقد   .)%8( وجنسي   ،)%61( وجسدي  لفظي،  عنف 
وخاصة  الصحي  الطاقم  على  أن  منها  توصيات  لعدة  الدراسة 
طبيب األطفال ومقدمي الرعاية يف اجملتمع ضرورة محاية هؤالء 
األطفال، و كذلك لضرورة تعزيز التشريعات واإلسرتاتيجيات من 
أجل مساعدة هؤالء األطفال الذين يعانون من ظروف اجتماعية 
اإلحصاءات  دائرة  عن  الصادرة  النتائج  وتبني  صعبة.  ومادية 
العامة لعام 2008 وبالنظر إىل آثار العمل على صحة الطفل أن 

الفصل الثاني
اجلانب النظري

األمراض  أنواع  بعض  من  يعانون  العاملني  األطفال  من   %40.8
واإلصابات  املشاكل  هذه  أكثر  ومن  العمل،  نتيجة  واإلصابات 

اإلجهاد الشديد واجلروح واإلصابات السطحية.

ويف دراسة قام بها هادي يف عام 2000 على عينة عشوائية بلغ 
 150 يف  سنة   15-5 من  أعمارهم  ترتاوح  طفل   4643 عددها 
قرية يف بنغالدش، وجد أن حوالي 20% من هذه العينة من هم 
العاملني  األطفال  من   %12 حوالي  وأن  العاملني،  األطفال  من 
اليت   )2006( دراسة سيف  ويف  العمل.  للضرب خالل  تعرضوا 
هدفت إىل التعرف على ظاهرة عمل األطفال يف األردن، وحتديد 
املخاطر اليت قد تواجه الطفل العامل، أظهرت النتائج أن %4.1 
من األطفال العاملني ذكروا أنهم يعانون من السعال، وضيق يف 
أن هناك عدة خماطر قد  و  العيون.   وأمل يف  النفس، وصداع، 
تعرض هلا األطفال العاملون أثناء العمل ومن أبرزها اإلزعاج، 
ومحل األثقال الكبرية والوقوف لفرتات طويلة. واجلدير بالذكر 
بأن هؤالء األطفال غري ملمني بأثر هذه املخاطر على صحتهم. 
اإلساءة  إىل  تعرضوا  أنهم  األطفال  هؤالء  من   %4.7 ذكر  ولقد 
اللفظية من صاحب العمل. إضافة إىل ذلك، أظهرت الدراسات 
السابقة أن العمل الشاق للطفل قد يؤدي إىل زيادة الضغط على 
النمو  على  ويؤثر  العظمي  للهيكل  تلف  يسبب  أن  وميكن  العظم 
)اجمللس الوطين للبحث العلمي األمريكي، 1998(. وهذه النتائج 
إليه كل من حوامدة وسبنسر )2003( يف  تتوافق مع ما توصل 
دراستهم املسحية على 135 طفل عامل يف منطقة إربد وجرش 
ومشال وادي األردن، وكان اهلدف من هذه الدراسة التعرف على 
تأثري عمل األطفال على منوهم، وخاصة تأثري عمل الطفل على 
طوهلم ووزنهم وكتلتة جسمهم )BMI(، وبينت الدراسة  أن عمل 
األطفال قد أثر سلبًا على منوهم وبشكل واضح. هذا باإلضافة 
إىل ما نشرته منظمة العمل الدولية أن عمل األطفال قد يسبب 
مشاكل يف النوم واجلهاز العصيب ودرجة الذكاء )منظمة العمل 

الدولية ، 2008(. 
على  تؤثر سلبا  البيئة  ان  وجد  فقد  العمل،  ببيئة  يتعلق  ما  واما 
واياكوبينو،  )ماثيوس  العاملني  لألطفال  اجلسمية  الصحة 
األردنية،  العامة  اإلحصاءات  دائرة   ،2003 ميليسا،   ،2003
2008( فالنتائج الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة األردنية 
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)2008( تبني أن 20.8% من األطفال يعملون يف بيئة فيها غبار، 
و 19.3% يعملون يف بيئة باردة أو حارة جدًا، و 13.4% يتعرضون 
يف عملهم للضوضاء، و 11% حيملون أشياء ثقيلة، وكل هذا يؤثر 
على صحة الطفل وعلى منوه الطبيعي. ويف دراسة أخرى قامت 
“اآلثار  وعنوانها  الكيالي )2006( على عينة من 80 طفال  بها 
الصحية النامجة عن عمل األطفال يف مهنة إصالح السيارات” يف 
منطقة لواء عني الباشا يف حمافظة البلقاء يف األردن، أن  77.7% 
وأن  الكيميائية،  املواد  يتعرضون ألخطار  العاملني   األطفال  من 
69.4%  حيملون أو ينقلون أثقال كبرية نسبيا. ولقد بني اهلالالت 
)2003( أن األطفال العاملني يف مدينة البرتاء كمرافقي دواب 
مثل ضربة  وإصابات عمل  ملخاطر صحية  يتعرضون  وحيوانات، 
والكسور،  واجلروح،  والظهر،  البطن،  يف  وأالم  واإلجهاد،  الشمس، 

والضرب من قبل احليوانات املستعملة. 
ويعّد العمل يف التعدين واإلنشاءات والزراعة من أعلى نسب حدوث 
اإلصابة لألطفال العاملني عند املقارنة بالنشاطات االقتصادية 
األخرى )كيبيبو، 1998(. ولقد أثبتت الدراسات السابقة أيضا 
أن احتمالية امتصاص املواد الكيماوية والرصاص عند األطفال 
أعلى منه عند البالغني وخاصة عند األطفال العاملني يف الزراعة 
)ميلسا.  أكثر من غريهم  باألمراض  لإلصابة  وجتعلهم عرضة 
2003(، وتأييدا لذلك ويف دراسة قام بها أطباء حقوق اإلنسان 
والتعليمي  الصحي  والوضع  العمل،  ملعرفة طبيعة وظروف  وذلك 
القطن يف اهلند يف عام 2001،  العاملني يف حماصيل  لألطفال 
وذلك من خالل إجراء مقابلة مع 100 طفل، بينت الدراسة أن 
88% من األطفال العاملني كانوا فتيات، وأن أعمارهن ترتاوح بني 
وأن  يوميا،  ويعمل هؤالء األطفال مبعدل 12 ساعة  7-14 سنة. 
88% من األطفال العاملني يعملون لسداد ديون العائلة. وأشارت 
الدراسة كذلك أن هؤالء األطفال تعرضوا من وقت آلخر للمبيدات 
احلشرية ومل حيصلوا على األدوات الواقية من أصحاب العمل، 
ونتيجة الستخدام هذه املبيدات احلشرية كان األطفال يعانون من 

الصداع ، واهلزالن وحتسس يف اجللد والعينني. 
 ولقد ذكر األطفال العاملني يف تصليح املركبات يف دراسة الكيالي 
)2006( أنهم كانوا يعانون من بعض األعراض نتيجة العمل يف 
بيئة غري صحية، حيث أن 60% لديهم مشاكل جلدية، و أن 58.8 
اجلهاز  يف  مشاكل  لديهم   %42 وأن  الرأس،  يف  االألم  لديهم   %

العظمي، و 35% لديهم مشاكل تنفسية.
األمريكي  العلمي  للبحث  الوطين  للمجلس  أخرى  دراسة  ويف 
)1998( بينت النتائج أن عمل األطفال تزيد من فرص واحتماالت 
اإلصابة مبرض السرطان خاصة األطفال الذين يتعرضون للمواد 

الكيماوية يف بيئة العمل نفسه.
ومن اآلثار السلبية كذلك لعمل األطفال اإلساءة بأنواعها ومنها 
على  وخاصة  األطفال،  على  اجلنـسي  االعتداء  وإن  اجلنسية. 
)وودهيد،  الطفل  صـحة  على  وكبري  سليب  بشكل  يؤثر  الفتيات 
بالعنف،  املتمثل  اجلسدي  للخطر  عرضة  جيعلهم  مما   )1998
واألمراض مثل االيدز، وهبوط احلالة واملستوى املعنوي والنفسي 
لدى الطفل، فتظهر العلل واألمراض النفسية والسلوكيات احلرجة 
االعتداء اجلنسي على  أن  بالذكر  )موسفوتو، 2007(. واجلدير 
على  وقدرته  اآلخرين  مع  الطفل  على عالقة  أيضا  يؤثر  الطفل 
أكثر عدائية ضد  و جيعله  بنفسه،  وثقته  الثقة مع اجملتمع  بناء 
األطفال  أن  الدراسات  أثبتت  فقد  فيه.  يعيش  الذي  اجملتمع 
صعوبة  جيدون  اجلنسي  االعتداء  إىل  تعرضوا  والذين  العاملني 
باالخنراط يف املدرسة وذلك لعدم تقبل املدرس والتالميذ هلؤالء 
األطفال )وودهيد، 1998(. وعليه؛ فانه يتوجب العمل على تغيري 
باملدرسة  االندماج  على  وتشجيعهم  األطفال،  هلؤالء  النظرة 

وتوفري ظروف مشجعة ومناسبة هلم يف جو املدرسة.

اآلثـار النفسـية واالجتماعية لعمل األطفال
يف الوقت الذي ركزت فيه الدراسات احمللية والعاملية على اآلثار 
اجلوانب  أهملت  الدراسات  أن  جند  الطفل،  لعمل  اجلسمية 
النفسية واالجتماعية املرتتبة على ذلك حيث أن الدراسات قليلة 
يف هذا اجملال. وقد بني بويدن ولنغ وماير )1998( أن األطفال 
من  واالجتماعية  النفسية  للمخاطر  عرضة  أكثر  هم  العاملني 
للسلطة  يفتقدون  األطفال  أن  يعود إىل  والسبب  اجلسمية منها. 
ال  الغالب  يف  عملهم  وأن  بأعماهلم،  للقيام  اجلسمية  والقوة 
ومستويات  درجات  أدنى  يف  ولكونهم  ُمنتج  أنه  على  إليه  ُينظر 
العاملني )وودهيد، 1998(. ويف دراسة استخدمت منهجية املسح 
الناحية  على  األطفال  عمل  تأثري  ملعرفة  إثيوبيا  يف  االستنباطي 
النفسية والعقلية للطفل، ومن خالل استخدام عينة عشوائية من 
258 طفل عامل يرتاوح أعمارهم من )5-15( سنة ويعملون يف 
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ومقارنتهم  واحملالت  واملطاعم  والفنادق  الشوارع  ويف  منازهلم 
النتائج  بينت  الدراسة،  مقاعد  وعلى  عامل  بـ 4472 طفال غري 
والقلق  املزاج  يف  اضطرابات  لديهم  كان  العاملني  األطفال  أن 
وبينت  العاملني،  غري  األطفال  عينة  من  أكثر  النفسي  والتوتر 
ذات الدراسة أيضا أن املشاكل النفسية والسلوكية موجودة بشكل 
العاملني.  غري  باألطفال  مقارنة  العاملني  األطفال  عند  واضح 
ومن التوصيات اليت خرجت بها الدراسة أن على احلكومة وعامة 
اجملتمع األخذ بعني االعتبار أن عمل األطفال يشكل خطورة على 
منو الطفل وجتعله عرضة للمشاكل النفسية أكثر من غريه وبذل 
اجلهد للحد من عمل األطفال باعتباره ضرورة ملّحة )فيكادي ، 

أليم . هاغلوف، 2006( .
وألن عمل األطفال قد يؤثر سلبا على قدرة الطفل على التكّيف 
وعلى سلوكه يف اجملتمع، فقد قام مطالقة يف عام 2004 بدراسة 
104 طفل عامل يف الشوارع يف األردن، والذين اعتادوا على بيع 
العلكة والبسكويت أو مجع املخلفات، وكان اهلدف من الدراسة 
أطفال  بطبيعة ظاهرة  الصلة  ذات  احلقائق  بعض  التعرف على 
الشوارع ومعرفة أسبابها وتأثريها على صحة الطفل وقدرته على 
هؤالء  أن  إىل  الدراسة  هذه  خلصت  ولقد   االجتماعي.  التكيف 
التكيف،  على  القدرة  يف  ضعف  من  يعانون  العاملني  األطفال 
وتدني مستواهم الصحي، وظهور السلوكيات غري املرغوب فيها 
اجتماعيا. وبينت نتائج الدراسة اليت قام بها الضمور ) 2006( 
أن التدخني واأللفاظ البذيئة وتناول املشروبات الروحية والتعرض 
الطائشة  السلوكيات  أبرز  من  الطيارة  املواد  الستنشاق  املباشر 

املرتتبة على عمل األطفال.
وميكن تلخيص املخاطر النفسية واالجتماعية لعمل األطفال على 

النحو اآلتي :

االنفعالية  الروابط  وضعف  االجتماعي  االنعزال   •
)وودهيد،2004(.

اخلطرة  العقاقري  استخدام  اجلرمية،  مثل  خطرة  سلوكيات   •
بها  قام  اليت  الدراسة  ذلك  وأيد  )طاروني،2002(.  واملخدرات 
غرايبة وهومان يف عام 2003 بأن هناك 5 أطفال من 41 طفل 

عامل تعاطوا املخدرات.

• اإلساءة االنفعالية وعدم احلصول على معاملة عادلة ومتوازنة 
وجيدر   .) )وودهيد،2004  واجلنسية  اجلسدية  اإلساءة  وتشمل 
وخاصة  به  العناية  وعدم  العامل  الطفل  إهمال  أن  إىل  اإلشارة 
للمشاكل  عرضة  وجيعله  الطفل  على  يؤثر  املنزلي،  العمل  يف 
ويكون  والعزلة  والتمييز  باإلهمال  األطفال  يشعر  وقد  النفسية. 
النمو العاطفي هلؤالء األطفال أقل من األطفال غري العاملني يف 

نفس العمر )ستيغمان، 2003 ، موسفوتو، 2007(

واألقرباء  الزمالء  من  والرفض  والتعصب  )التنّمر(  الشللية   •
)وودهيد،2004(.

• عدم وجود أمان وظيفي والتعرض لالستغالل املالي.

والذي  والعمل،  املدرسة  بني  توافق  إحداث  على  القدرة  عدم   •
)وودهيد  التكيف  على  القدرة  وعدم  الرتكيز  وقلة  القلق  يسبب 

.)2004،
ولقد وجد أن البيئة الفيزيائية والكيماوية اخلطرة يف مكان العمل 
للطفل.  واالجتماعية  النفسية  الناحية  على  تؤثر  أن  هلا  ميكن 
الرصاص  مثل  الكيماوية  للمواد  الطفل  تعرض  أن  ذلك  ومثال 
يؤثر سلبا على منو اجلهاز العصيب وهذا بدوره يؤثر على الناحية 
النفسية للطفل ) بانكس وفريييت وشوكارد ، 1997 وليوندون ، 
2001(. وإن عمل الطفل يف بيئة غري صحية مثل وجود اإلزعاج 
وقلة التهوية باإلضافة لعدم وجود أدوات عمل آمنة تضع الطفل 
حتت ضغط نفسي. وقد يصاب الطفل بإصابة عمل بالغة قد تؤدي 
إىل  وتؤدي  نفسية  ناحية  من  سلبًا  عليه  تؤثر  دائمة  إعاقة  إىل 

العزلة والشعور بالعجز ) وودهيد ، 2004(.
واجلسدية  االنفعالية  لإلساءة  التعرض  خطر  يعترب  وكذلك 
من  للضرب  يتعرض  العامل  فالطفل  أحيانا.  ومتالزمة  مرتبطة 
قبل صاحب العمل )وودهيد، 1998(، إال أن سيتغمان )2003( 
بني أن التعرض لإلساءة االنفعالية ليس حكرا على صاحب العمل، 
ألن األطفال العاملني يتعرضون كذلك هلذا النوع من اإلساءة من 
قبل معلميهم يف املدارس ومن آباءهم. أما فيما يتعلق باإلساءة 
فشعورهم  عنها.  مبنأى  ليسوا  العاملني  األطفال  فإن  اجلنسية، 
بالضعف الشديد أمام من يعملون لديهم، وخاصة اإلناث منهم، 
جيعلهم عرضة خلطر اإلساءة اجلنسية. وقد بنّي فرايد )1996(  
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الذين  األشخاص  من  اجلنسية  لإلساءة  يتعرضون  األطفال  أن 
اجملتمع  ومفهوم  ولثقافة  لألطفال.  الثقة  مصدر  أنهم  ُيعتقد 
فالطفل  كهذا.  أمر  عن  التبليغ  يف  كبري  أثر  اجلنسية  لإلساءة 
الذي يتعرض لإلساءة اجلنسية يف بعض اجملتمعات قد يكون هو 
عرضة أو مصدر للشعور باخلزي والعار على العائلة، وال يعامل 
كضحية بل كجاني )بيكر و دويري، 2003(، وبالتالي سيلجاؤن 
)أي األسرة واألقارب( إىل إخفاء وعدم التبليغ عن هذه اإلساءة 
أو التحرش اجلنسي، خشية العقاب اإلجتماعي بالنبذ والعار من 
باقي أفراد اجملتمع. وبينت الدراسات أيضا أن عمل األطفال قد 
األطفال  أن  وجد  حيث  املستقبل  يف  تفكريهم  طريقة  على  يؤثر 
للحياة  نظرتهم  وأن  زاهر  مستقبل  بوجود  يعتقدون  ال  العاملني 

سلبية وسوداوية )الرتك، 2000(.

تأثري عمل األطفال على التحصيل الدراسي والتعليمي للطفل 
إن النقاش الدائر حول عمل األطفال يتعلق أساسا حبقوق الطفل 
يف التعليم. فالعمل حيرم الطفل من التعليم  املهين واألكادميي 
والذي يؤدي لتقليل وإنعدام احلصول على فرص عمل أفضل يف 
الثاني من أهداف تطوير األلفية  وقت الحق. ولقد جاء اهلدف 
 Millennium Development Goals [MDG( 2015 لعام
التعليم  إكمال  والبنات احلق يف  األوالد  »لكل  اآلتي:  لينص على 
األساسي«، والذي يتحقق من خالل احلد من عماله األطفال أو 
من خالل تكييف النظم التعليمية مع عمل األطفالوهذا األمر يف 
بالتخلي  السماح لألطفال  غاية األهمية حيث يطرح فكرة عدم 
فرص  على  للحصول  األساسي  الضامن  هو  والذي  التعليم  عن 
الفقر يف  يؤدي إىل احلد من مشكلة  وبالتالي  أفضل يف احلياة، 
اجملتمعات. ولقد بينت منظمة العمل الدولية عام 2008 أن من 
أكثر العوامل املؤثرة على عدم التحاق األطفال يف املدارس هي 

الفقر والتحصيل األكادميي املتدني وقناعات اآلباء.  
أثر  هنالك  بأن  ان  أثبتت  اليت  الدراسات  من  العديد  وهناك 
سليب لعمل األطفال على التعلم )هيدي،2000، سانشيز، 2002، 
ماثيوس واياكوبينو ، 2003(. فقد قام هيدي بعمل دراسة يف غانا 
يف عام 2000 لدراسة تأثري عمل األطفال على التحصيل العلمي 
لألطفال. ولقد بينت نتائج الدراسة أن التحصيل العلمي لألطفال 
يدرسون  الذين  األطفال  من  أقل  معًا  ويدرسون  يعلمون  الذين 

فقط. وعزى الباحث ذلك إىل اإلرهاق الشديد الذي يعاني منه 
األطفال العاملني، وعدم املتابعة للدروس، وقلة الذهاب للمدرسة 
الباحث  قام  الدراسة،  هذه  لنتائج  وتأييدًا   .)2000 )هيدي، 
سانشيز يف عام 2002 بعمل دراسة يف أمريكا الالتينية حيث وجد 
أن التحصيل العلمي يف الرياضيات واللغات لألطفال العاملني أقل 
النفسي  األثر  له  املدرسة  ترك  وإن  العاملني،  األطفال غري  من 
السليب عند الطفل العامل. ويف الدراسة اليت قام بها ماثيوس 
وإياكوبينو يف اهلند، عربت إحدى املبحوثات و البالغة من العمر 
13 سنة أنه » عندما أرى األطفال الذين يف نفس عمري يذهبون 
إىل املدرسة أشعر بأنين فقدت شيئًا وأشعر بالسوء جتاه نفسي، 
وأتوقع أن يكون مستقبلي أفضل من ذلك إذا ما كنت قد التحقت 

باملدرسة« )ماثيوس واياكوبينو ، 2003(.

وهناك دراسات تفيد أن عمل األطفال تزيد من نسبة األّمية ودنو 
املستوى التعليمي عند الفتيات والذي له األثر الكبري على اجليل 
القادم يف املستقبل. والن قلياًل من اآلباء غري املتعلمني يرسلون 
أن  هلا  يتوقع  األطفال  عمل  مشكلة  فان  املدرسة،  إىل  أطفاهلم 
تتفاقم، والذي ينبئ بزيادة فرص عمل األطفال وهذا يؤدي إىل 
استمرار حلقة عمل األطفال يف مثل هذه األسر )باركر و باتشمان 

.)2001 .

2.8 الـحد من عمل األطفال
إن جممل الدراسات السابقة واليت ركزت على األطفال العاملني 
بنفس  خرجت  قد  األطفال  عمل  ملشكلة  احللول  إجياد  وحاولت 
التصورات لآللية اليت ميكن من خالهلا احلد من عمل األطفال. 
املتعلقة باحلد من عمل األطفال على  وميكن تلخيص توصياتها 

النحو األتي:
ومعاقبة  القانون  تنفيذ  من خالل  وذلك  األطفال  عمل  منع   -1
أصحاب العمل عند ضبط أية حالة وبشكل فوري، وخاصة تلك 
)برازير،  اخلطرة  اجملاالت  يف  األطفال  عمل  على  تركز  اليت 
1998(. ويف اإلتفاقية رقم )182( لعام 1999 منعت منظمة العمل 
الدولية عدة أعمال تشكل خطورة على األطفال مثل االستعباد، 
اجلنس(  يف  )العمل  والبغاء  القسري،  العمل  باألطفال،  االجتار 
حيث  اجملال  هذا  يف  رائدًا  األردن  ويعترب  باملخدرات.  واالجتار 
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وقع األردن على عدد من الوثائق القانونية اخلاصة باألطفال كما 
الطفل يف عام 1995.   املتحدة حلقوق  األمم  صادق على إعالن 
ويف عام 1996 رفع القانون السن األدنى للعمل من 13 سنة إىل 
16 سنة. ولكن ال زال هناك ضرورة للعمل على تعزيز القانون، 
واستخدام العقوبات احلازمة للمخالفني الذين يستغلون األطفال 
يف أعمال تضر بصحتهم. لذا يتوقع من نتائج هذه الدراسة تعزيز 
القانون  فحسب  األطفال.  عمل  من  باحلد  املتعلقة  التشريعات 
األردني فإن على صاحب العمل احلصول على موافقة خطية من 
الطفل  ميالد  شهادة  على  واحلصول  تشغيله،  قبل  الطفل  والد 
وشهادة خلو من األمراض، وأي خمالف هلذا القانون يرتتب عليه 
دفع غرامة مالية مبقدار )100 – 500( دينار أردني)ما يعادل 
العمل  األردني  القانون  ومينع  هذا،  أمريكي(.  دوالر   700-140
اإلجباري لألطفال، أو األعمال اخلطرة للطفل مثل البغاء، ومينع 

االجتار باألطفال )شحاتيت ودبدب ، 2002(.
باملعلومات  تزودنا  اليت  العلمية  البحثية  بالدراسة  القيام   -2
اختاذ  على  العمل  ثم  ومن  وآثارها  املشكلة  حجم  عن  الرئيسة 
الدولية،  العمل  )منظمة  املشكلة  ملعاجلة  الالزمة  اإلجراءات 
املشكلة  حجم  على  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  لذا   .)2004
يف األردن واآلثار املرتتبة على عمل األطفال من أجل التخطيط 

األنسب للتعامل مع هذه املشكلة وإجياد احللول املناسبة هلا.
للذهاب  األطفال  لتشجيع  اإللزامي  األساسي  التعليم  تأمني   -3
للمدرسة؛ إن وضع التعليم اإلجباري ووضع القوانني الداعمة تقلل 
والتعليم  التحاقهم باملدرسة  من عمل األطفال، وتزيد من نسب 
)وينري ، 1990(. و يف األردن، تنص الفقرة العاشرة من قانون 
التعليم األردني رقم 3 لعام 1997 على أن التعليم األساسي جماني 
وإلزامي لألطفال األردنيني . وحيث أن معدالت االلتحاق بالدراسة 
يف األردن هي معدالت مرتفعة 95%، فان نسبة االلتحاق بالدراسة 
لألطفال العاملني كانت أقل من أقرانهم غري العاملني وخاصة بني 
األطفال األكرب سًنا من سن التعليم األساسي، فعلى سبيل املثال:  
فإن معدالت االلتحاق بني األطفال الذكور يف األعمار )17-16( 
سنة هي 88.6% لألطفال غري العاملني و23.2% لألطفال العاملني 

)دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، 2008(.

4- جيب تشجيع األطفال العاملني على الذهاب للمدرسة وذلك 
من خالل حتسني نوعية التدريس، وتدريب املدرسني، وزيادة عدد 
املدارس، وتطوير املناهج اليت تركز على تطوير النواحي العقلية 
واالجتماعية والنفسية للطفل )منظمة العمل الدولية 2004، رأي، 

2007، روزاتي وروزي، 2007(. 
على  يساعد  وهذا  املواليد  مجيع  تسجيل  على  5-العمل 
بالعمل  املتعلقة  األمور  وتنظيم  للمدارس،  الدخول  تنظيم 

)بريزر،1997(.  
لألطفال  وليس  للبالغني  العمل  يف  األولوية  6-إعطاء 

)بريزر،1997(.
باآلثار  اجملتمع  أفراد  لتوعية  اإلعالم  وسائل  على   7-الرتكيز 
السلبية املرتتبة على عمل األطفال، وتشجيع احلكومات وأصحاب 
األعمال على تطبيق املعايري اليت تناشد بها منظمة العمل الدولية 

)منظمة العمل الدولية، 2004(.
2.٩ ملخص حتليل أدبيات الدراسة

لقد بينت الدراسات السابقة أن عمل األطفال له آثارها السلبية 
أهم  من  وإن  واالجتماعية.  والنفسية  الصحية  الناحية  على 
املادي  الدخل  وتدني  الفقر  هو  األطفال  لعمل  املؤدية  األسباب 
لألسرة. وأكدت معظم الدراسات على ضرورة العمل على احلد 
وجدير  املالئمة هلا.   العملية  احللول  وإجياد  األطفال  عمل  من 
عينة  على حجم  اعتمدت  السابقة  الدراسات  معظم  أن  بالذكر 
على  تركيز  خالل  ومن  عشوائي(،  )غري  ممثلة  وغري  صغرية 
يف  باقرنائهم  ملقارنتهم  اللجوء  دون  فقط،  العاملني  األطفال 

املدارس واملناطق املختلفة يف األردن.
التعرف على احلالة الصحية  الدراسات أيضا على  وركزت هذه 
إجراء  من  بدال  الطفل  سؤال  خالل  من  املرضية  واألعراض 
جاءت  لذا  املخربية.  والفحوصات  املختص  الصحي  الفحص 
هذه الدراسة لتزيد من معرفتنا بهذه املشكلة وأثرها على صحة 
األطفال اجلسمية والنفسية واالجتماعية وذلك من خالل دراسة 
وطنية على عينة ممثلة مبنية على أسس علمية حبثية وباستخدام 
واألطفال  العاملني  وغري  العاملني  األطفال  بني  املقارنة  أسلوب 
استخدام  يتم  وسوف  الوقت.  نفس  يف  ويعملون  يدرسون  الذين 
أسلوب االستمارة والفحوصات املخربية مما يزيد من موضوعية 

الدراسة والثقة بنتائجها. 
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2.10 املفاهيم الرئيسة يف الدراسة 
املعلومات  إىل  وتشري  والشخصية:  الدميوغرافية  اخلصائص 
املتعلقة بالطفل من العمر، النوع االجتماعي، نوع العمل، الفوائد 
املرتتبة على العمل، معلومات متعلقة بنوعية العمل، سلوك صاحب 
العمل، حجم األسرة، الدخل، السكن، نوع السكن، مكان السكن، 
مصدر دخل األسرة، نظرة الوالدين للتعليم والعمل، رغبة الطفل 
يف التعلم، رغبة الطفل يف العمل، رضى الطفل عن العمل، رغبة 
الوالدين يف التعلم، طموح الطفل، رغبة الطفل يف إكمال دراسته، 
شعوره بارتياح يف مدرسته. وسوف يتم دراستها من خالل جزء 

خمصص من استمارة البحث. 
بالصحة  املتعلقة  املعلومات  إىل  وتشري  الصحية:  االهتمامات 
اجلسمية العامة من أمراض، وشكوى صحية، أو شكوى مرضية، 
وإدخاالت للمستشفى، او زيارات للعيادات، واملستشفى ووحدات 
الطوارئ. سوف يتم دراستها من خالل استبانه الكشف الصحي 

)قسطنطينو و بريكر، 1997(. 
»االستجابة  انه  على  التكّيف  كومباس  ويعرف  التكّيف:  فاعلية 
اليت يقوم بها الطفل عند تعرضه ملصدر مقلق يؤدي به الختيار 
واملعرفية  االنفعالية  احلالة  تنظيم  بهدف  وواعي  مقصود 
والسلوكية والفسيولوجي وللبيئة احمليطة به«. والفاعلية هي إجياد 
املقدرة على استخدام اليات التكّيف املالئمة. ويف هذه الدراسة 
فاعلية  قياس  أداة  من خالل  التكيف  فاعلية  دراسة  يتم  سوف 
التكّيف )ساندلر، 2000( اليت تقيس فاعلية األطفال يف التعامل 
اليت  الطريقة  عن  رضاهم  ومدى  تواجههم،  اليت  املشاكل  مع 

يتعاملون بها مع املشاكل. 
اإلنسان  عند  ومقلقة  شديدة  انفعالية  استجابة  هي  الغضب: 
نتيجة لتعرضه ملثري او حمفز حقيقي أو متوقع )ثوماس، 1998، 
ص 121(. ويف هذه الدراسة سوف يتم دراسةالغضب باستخدام 
 )2009 )ستيلي،  األطفال  عند  الغضب  عن  التعبري  قياس  أداة 
والتعبري  الغضب،   صفة  رئيسة:  حماور  الربع  يتفرع  والذي 
الداخلي عن الغضب، والسيطرة على الغضب، والتعبري اخلارجي 

عن الغضب. 

له  يتعرض  ما  كل  وهي  واالجتماعية:  النفسية  الصعوبات 
الطفل من اضطرابات تتعلق بالصحة النفسية او يف السلوكيات. 
واالنفعاالت،السلوكيات  باملشاعر  املتعلقة  األعراض  وتشمل: 
الشائنة، النشاط املفرط/وعدم االنتباه، العالقة مع األصدقاء، 
يتم  سوف  الدراسة  هذه  ويف  اخلرية.  االجتماعية  والسلوكيات 
دراسة الصعوبات النفسية باستخدام أداة قياس القوة و الصعوبة 

عند األطفال )جودمان، 2003(. 
الصحة النفسية و سلوكيات املخاطرة: و اليت تشري إىل كل ما 
يشعر به الطفل  ويهتم به وله صلة بصحته النفسية وكذلك كل 
السلوكيات اليت يقوم به الطفل واليت ميكن تصنيفها على انها 
سلوكيات خماطرة )جسدية، نفسية، اجتماعية، وجنسية(. ويف 
هذه الدراسة سوف يتم دراستها باستخدام أداة قياس الصحة 

عند اليافعني )النسخة املعّدلة( )نيلسون، 1993(. 
الصحة اجلسمية: وتشري املعلومات املتعلقة بالطفل من فحوصات 
خمربية وفحص سريري للتعرف على املشاكل اجلسدية واحلالة 
الصحية للطفل. ولقد مت تطوير منوذج خاص للفحص السريري 
الكامل من الرأس للقدم واخلاص باألطفال إضافة كسحب عينة 
دم لفحص مكونات الدم للتعرف على قوة الدم واملشاكل املتعلقة 
الكبد  بالتهاب  اإلصابة  وكذلك فحص  احلديد،  بالدم وخمزون 

الفريسي من نوع أ .



30

دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

3.1 منهجية الدراسة
مت استخدام النموذج االستنباطي يف هذه الدراسة من خالل عينة 
أسلوب  استخدام  ومت  واحدة.  ملرة  مقابلتهم  متت  األطفال  من 
املقابلة جلمع البيانات من خالل باحثني مدربني على استخدام 
استمارة البحث، حيث مت إجراء املقابلة مع األطفال يف املدارس 
والبؤر الصناعية يف مخس حمافظات يف األردن وثالث خميمات 
لالجئني الفلسطينيني يف األردن. ومجعت بيانات الدراسة ضمن 

الفرتة الواقعة ما بني 7 /2010/2 إىل 2010/5/5.

3.2 جمتمع الدراسة 
تكّون جمتمع الدراسة من األطفال األردنيني العاملني وقد تركوا 
املدارس، واألطفال الذين يعملون أو ال يعملون وال زالوا على مقاعد 

الدراسة. وتراوحت أعمارهم من 6-16 سنة وقت الدراسة.
فإن   2008/2007 لعام  العامة  اإلحصاءات  دائرة  لتقرير  وفقًا 
عدد األطفال األردنيني العاملني يبلغ 32676 طفاًل موزعني على 
حمافظات اململكة مجيعها منها حوالي 32% يف العاصمة / عمان 
لوحدها ووزعت باقي النسبة )68%( على باقي حمافظات اململكة. 
علمًا بأن عمل األطفال يف األردن تركز يف مخس حمافظات هي 
املقارنة  إجراء  ولغايات  ومعان.  البلقاء،  الزرقاء،  إربد،  عمان، 
وهي أحد أهداف الدراسة فقد مت أخذ عينة مقارنة من األطفال 
غري العاملني حبيث مت سحبهم عشوائيًا من خالل أسلوب العينة 
الطبقية العشوائي من خمتلف املدارس احلكومية يف احملافظات 
اخلمس املذكورة، وبنسب متثل توزيع األطفال العاملني يف اململكة، 
إضافة إىل عينة من أطفال الالجئني الفلسطينيني من املخيمات 
الفلسطينية يف األردن واملنتظمني يف مدارس وكالة الغوث الدولية 

والعاملني يف البؤر الصناعية واالقتصادية داخل هذه املخيمات.
3.3 عينة الدراسة

من  نوعني  استخدام  مت  فقد   الدراسة  أهداف  حتقيق  لغايات 
أسلوب سحب العينات :

 Multi-stage( املراحل  املتعددة  العينة  أسلوب  استخدام  مت 
sampling( حيث مت اختيار العينة على دفعات وبصورة عشوائية 

على النحو اآلتي:

بعد حتديد اخلمس حمافظات، واليت متثل بؤر عمالة األطفال، 
فقد مت سحب العينات كالتالي:

حمافظة. كل  يف  الرتبية  مديريات  على  عشوائيًا  السحب  مت   ■
■ مت السحب عشوائيا على املدارس يف املديرية اليت مت سحبها 

عشوائيا.
■ مت السحب على شعب الصفوف من األول- العاشر عشوائيا.
■ مت السحب على عدد الطلبة من كل صف ووفقا حلجم العينة 

املطلوبة. 

وعليه ووفقًا لقاعدتني: األوىل، توزيع عمل األطفال يف احملافظات، 
العامة  لتقرير دائرة اإلحصاءات  وفقًا  السكاني  التوزيع  والثانية 
لألطفال من عمر 6-16 يف احملافظات املذكورة؛  فإنه مت السحب 
عشوائيا على العينة واهلدف الوصول إىل العينة املنشودة،  واليت 
متثل على األقل ما نسبته 32% من حمافظة العاصمة عمان، %15 
من حمافظة الزرقاء، 19% من حمافظة إربد، 7% من حمافظة 

البلقاء، 2% من حمافظة معان.
أما فيما يتعلق حبجم عينة األطفال العاملني  فإنه مت حسابها على 
النحو اآلتي: وفقًا لرؤى الباحثني يف جمال اإلحصاء والدراسات 
االجتماعية فإن استخدام عينة أكرب يعطي متثياًل أكرب  جملتمع 
الدراسة. لذا ينصح دائمًا باستخدام عينة أكرب ما أمكن؛ وعليه 
فإن دقة متثيل جمتمع الدراسة تزداد بزيادة عينة الدراسة وبالتالي 
تزداد دقة النتائج. والرأي اآلخر وهو أن عينة من )5-10%( من 
جمموع جمتمع الدراسة تعترب نسبة مقبولة بوجه عام، لذا فإن 
حجم عينة املقارنة آخذين بعني االعتبار أن حجم جمتمع الدراسة 
هو حوالي )30.000(طفاًل عاماًل وبالتالي فإن 5% تعين )1500( 
طفاًل، و10% تعين )3000( طفاًل وقد مت حتديد )1500 طفال( 
كحد أدنى وكهدف للوصول إىل متثيل مالئم لألطفال العاملني، 
املقارنة  جملموعة  األطفال  لتمثيل  األقل  على  طفاًل  و)3000( 
لكال  الدراسة  عينة  جمموع  يكون  ان  اهلدف  كان  فقد  وبالتالي 
اجملموعتني 2008 طفاًل على األقل، وهو ما يوافق رأي الباحثني 
يف هذا اجملال. وكذلك مت األخذ بعني االعتبار حجم عمل الذكور 
مقارنة باإلناث، والذي وفقا لتقرير دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

2008/2007 كان 90% ذكور و10% إناث. 

الفصل الثالث 
منهجية الدراسة
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حجم عينة املقارنة جملموعة الفحص الطيب واملخربي
وللتحقق من أن هذه العينة ممثلة للعينة اليت سيتم فيها الفحص السريري واملخربي وحتى تعطى العينة مصداقية للدراسة فإنه مت اللجوء 
كانت  فقد  وعليه  املمثلة.  العينة  )Survey System- Creative Research Systems( حلساب  اإلحصائي  الربنامج  استخدام  إىل 
 Effect( ثنائية احلدين، وحجم التأثري اإلحصائي )( ذو داللة إحصائية تعادل )0.5Power = .80( العينة املطلوبة للحصول على قوة
size =.30(، فإنه كان يلزم على األقل )117( طفاًل يف كل جمموعة من جمموعات املقارنة، وهذا يأتي من خالل ضبط املعادلة على طول 
فرتة يعادل )0.375(، واحتمالية اخلطأ من النوع األول )Type I error( = )0.05(، وأن أكرب فرق ميكن أن حيدث بني اجملموعات يعادل 

.)0.177(= )Cohen( باحنراف معياري مقداره = 1.0، ومبعامل حجم التأثري اإلحصائي ،)0.375(
العينة كانت صدفيه )Conveniece Sample( من األطفال الذين وافقوا  العاملني فإن  أما فيما يتعلق بأسلوب سحب عينة األطفال 
على املشاركة يف الدراسة والذين متت مقابلتهم يف املصانع وحمالت تصليح املركبات واملعامل واحملالت التجارية ويف الشوارع )بيع فقط 
وليس تسول(. وكان اهلدف الوصول إىل حجم العينة املنشود ضمن الفرتة الزمنية املخصصة جلمع البيانات يف الدراسة، والذي بلغ ثالثة 

أشهر. 
وبالنسبة لعينة الالجئني الفلسطينيني؛ فإنه مت اختيار ثالثة مدارس ذكور وثالثة مدارس إناث من ثالث خميمات فلسطينية وبالتنسيق مع 
إدارة الشؤون الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية. ولقد مت اختيار هذه املدارس بشكل عشوائي من املدارس املوزعة يف املخيمات الفلسطينية 

الثالثة اآلتية:
1- خميم البقعة.
2- خميم جرش.

3- خميم الزرقاء.
وفقًا حلسابات العينة اإلمجالية من األطفال األردنيني فإنه يلزم على األقل )10( طالب من كل صف من الصفوف من األول حتى العاشر 
يف املدارس الستة، وعليه فإن العينة اإلمجالية من األطفال الالجئني كان : x 10 x 10  6  = 540 طفاًل وهذا الرقم مت احتسابه من 

جمموع العينة املطلوبة.

3.4 إجراءات مجع البيانات 
■ مت تدريب الباحثني الذين سيقومون جبمع البيانات على استمارة البحث وعلى أصول البحث العلمي وكيفية مجع البيانات واألخالقيات 
باملالحظات  األخذ  ومت  القبلي.  االختبار  عملية  وأثناء  البيانات  بدء مجع  قبل  الرئيس  الباحث  قبل  مباشرة من  تدريبهم  ومت  البحثية، 

والتعرف على مواطن الضعف عند الباحثني، والتحقق من خالل االختبارات اللغوية واإلحصائية على صدق أداة القياس.
■ متت خماطبة اجلهات اليت سوف يتم اللجوء إليها جلمع البيانات ألخذ موافقتها وللطلب منها تسهيل مهمة الباحثتني. وهي على النحو 

اآلتي:
1. املدارس: مت خماطبة وزارة الرتبية والتعليم للحصول على موافقتهم جلمع البيانات املطلوبة من املدارس اليت مت اختيارها عشوائيا(، 

ومت الطلب منها حتديد األشخاص الذين سيتم االتصال بهم لتسهيل مهمة الباحثني يف تلك املدارس. 
2. مت خماطبة دائرة الشؤون الفلسطينية للحصول على موافقتهم جلمع البيانات املطلوبة من مدارس وكالة الغوث واليت مت اختيارها 

عشوائيا، والطلب منها حتديد األشخاص الذين سيتم االتصال بهم لتسهيل مهمة الباحثني يف تلك املدارس.
3. بعد عملية السحب العشوائي للمدارس، قصد الباحثون املدارس وبالتنسيق مع مدير املدرسة أو من ينوب عنه حيث مت السحب العشوائي 
الغوث  وكالة  و)10( طالب من مدارس  احلكومية،  املدارس  اليت مت سحبها يف  العشوائية  الشعب  على )20( طالب من كل صف من 
الدولية. حيث مت مجع الطلبة يف ثالث جمموعات؛ اجملموعة األوىل من الصف األول إىل الصف الثالث، اجملموعة الثانية من الصف الرابع 
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إىل  السابع  الصف  الثالثة من  واجملموعة  السادس،  الصف  إىل 
الصف العاشر مبجموع )x 20 3( = 60 طالبًا يف كل جمموعة 
وكالة  مدارس  من   30  = )3  x  10( و  احلكومية  املدارس  من 
الغوث الدولية. ولقد قام الباحثون بتوضيح أهداف البحث ونوعية 

األسئلة اليت سوف تطرح وأهمية الدراسة.
■ مت حتديد عمل األطفال من عدمه وبالتالي مت تقسيم األطفال 
إجراء  ثم مت  جملموعتني؛ جمموعة عاملة وجمموعة غري عاملة 
املقابلة مع كافة الطلبة كل على حده باستخدام أدوات القياس 
واالجتماعية  النفسية  احلالة  لتقييم  )االستبانة(  املخصصة 
من  أو  الرتبوي/الصحي  املرشد  حبضور  للطفل،  واجلسمية  
خصصه  مكان  ويف  الدراسية،  الفرتة  يف  املدرسة  مدير  انتدبه 

مندوب املدرسة داخل حدود املدرسة.
■  مت سحب عينة الطلبة مبجموعة الفحص السريري واملخربي. 
يف  العينة  لسحب  الصدفية  العينة  أسلوب  استخدام  مت  حيث 
طريق سحب  عن  الفحوصات  هذه  ولقد متت  اجملموعتني.  كال 
بواسطة  السريري  والفحص  قانوني،  ممرض  بواسطة  الدم 
طبيبة أطفال أو طبيبة أسرة خمتصة بعد تقييم احلالة النفسية 
للفحص  طالب خضع  كل  تعويض  ولقد مت  للطفل.  واالجتماعية 
السريري واملخربي مببلغ )3( دينار أردني نظري تعاونه وكتعبري 

عن الشكر ملشاركته يف الدراسة.
وتفصيال لقد كانت اإلجراءات على النحو اآلتي: 

ثم مت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  املوافقة اخلطية من  أخذ  1- مت 
التنسيق مع املدارس اليت اختريت عشوائيا وحتديد يوم الزيارة 

لغايات مجع البيانات.
من  للمنسق  الدراسة  أهداف  بتوضيح  الرئيس  الباحث  قام   -2

داخل املدرسة لتسهيل مهمة الباحثني.
واحدة  اختيار شعبة  الصفوف عشوائيا حبيث مت  3- مت سحب 

من كل صف. 
4-  مت توزيع كتاب تغطية )منوذج طلب موافقة الطفل وولي أمره(
أحتوى  ولقد  عشوائيًا.  سحب  الذي  الصف  ذلك  يف  طفل  لكل 
األقل(  على  أحدهم  )أو  هلما  دعوة  األمر  لولي  املوجه  الكتاب 
والتوقيع على  الدراسة  لطلب موافقتهم على مشاركة طفلهم يف 

هذه املشاركة. وكان األمر على مرحلتني: 
يف  ابنتهم   / ابنهم  مشاركة  على  باملوافقة  األمر  ولي  توقيع   ■

النفسي  التقييم  لغايات  واملتضمنة إجراء مقابلة  األوىل  املرحلة 
واالجتماعي )ملحق 1.1(. 

السريري فقد أرسلت مناذج جديدة تتضمن  الفحص  ولعينة   ■
طلب موافقتهم على إجراء الفحص السريري واملخربي البنهم/ 

ابنتهم )ملحق 1.2(.
بأهداف  تتعلق  املوافقة( معلومات  الكتاب )منوذج  ولقد تضمن 
الدراسة واجيابياتها وأهميتها وانعكاساتها اإلجيابية على صحة 
ولن  سرية  ستكون  الدراسة  يف  املدونة  املعلومات  وأن  الطفل، 
يطلع عليها أحد، وأن املعلومات ستستخدم فقط لغايات البحث 
العلمي. وكذلك تضمن الكتاب معلومة واضحة مفادها أن مبلغًا 
ملشاركتهم  الشكر  عن  كتعبري  للطفل  ستدفع  دنانري   )3( قدره 
لن  وأنهم  الدم  عينة  سحب  على  وموافقتهم  حضورهم  ونظري 
من  وأن  كانت،  أي  مالية  تبعات  أي  الفحص  هذا  يتكلفوا جراء 
حقهم االطالع على هذه النتائج عند االنتهاء من مجع البيانات 
وحتليلها، وأن من حقهم املوافقة على مشاركة طفلهم أو رفض 
مشاركته دون أي تبعات تذكر ومهما كانت. وتضمن الكتاب أرقام 
الرئيس  الباحث  وهاتف  األسرة  لشؤون  الوطين  هواتف اجمللس 
كان  حال  ويف  األمور.  أولياء  لدى  استفسارات  أي  على  للرد 
أولياء األمور أميني وال يستطيعون القراءة والكتابة مت الرد على 

مكاملاتهم اهلاتفية ومتت اإلجابة على كل االستفسارات .
5- مت إرسال هذا الكتاب مع كل طالب الصف الواحد للحصول 

على موافقة أكرب عدد منهم يسمح بسحب العينة العشوائية. 
6- عاد فريق البحث يف املوعد احملدد واملتفق عليه مع األطفال 
األطفال  من  البيانات  ومجع  املقابلة  إلجراء  املدرسة  ومنسق 
املرسل  النموذج  على  باملوافقة  أمورهم  أولياء  هلم  وقع  الذين 

معهم سابقًا. 
7- مت سحب العينة العشوائية من كل صف وضمن جمموعات من 

صف )1-3، 4-6، 7-10( وكل جمموعة على حدة. 
حيصل  مل  الصف  من  عشوائيا  املسحوب  الطفل  إن  تبني   -8
وبأسلوب عشوائي.  آخر  أمره، مت سحب طفل  ولي  موافقة  على 
واستمرت عملية السحب حتى مت الوصول حلجم العينة املنشود. 
باألسلوب  لألطفال  البحث  أهداف  بتوضيح  الباحثون  قام   -9
الذي يتناسب مع العمر واملرحلة والنمو العقلي الذي ينتمي إليها 

الطفل.

الفصل الثالث 
منهجية الدراسة
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10- مت مجع البيانات باستخدام املقابلة مع األطفال من خالل 
طرح السؤال، وقام الباحث/الباحثة بتعبئة االستمارة بناء على 
جواب الطفل. وقام األطفال من عمر 14-16 بتعبئة االستمارة 

بأنفسهم حبضور الباحث/الباحثة. 
من  األطفال  واختيار  مدرسة  لكل  بعد  فيما  الرجوع  مت   -11
ومت  االستمارة،  تعبئة  يف  شاركوا  الذين  الثالث  اجملموعات 
فريق  عاد  ثم  األمور.  أولياء  ملوافقة  الثاني  النموذج  إعطاؤهم 
السريري لألطفال  التقييم  للمدرسة إلجراء  أخرى  البحث مرة 
النموذج(  على  التوقيع  خالل  )من  أمورهم  أولياء  وافق  الذين 
بواسطة طبيبة األطفال املختصة/طبيبة أسرة خمتصة، وكذلك 

سحب عينة الدم بواسطة ممرض قانوني.  
12- بعد االنتهاء من مجع كل البيانات املطلوبة وعمل الفحص 
السريري وسحب عينة الدم، مت تسليم الطفل مبلغ )3( دنانري 

حبضور وشهادة منسق املدرسة يف مغلف مغلق. 
 )SPSS-15( 13-  مت إدخال البيانات باستخدام الربنامج اإلحصائي
ومت حفظ االستبيانات يف أماكن ال يصل إليها إال الباحثني ومت 
إرسال العينات املخربية لعمل الفحوصات املطلوبة يف املختربات 
املركزية لوزارة الصحة )بناء على اتفاق مسبق معها( وإدخاهلا 

باستخدام الربنامج اإلحصائي )SPSS-15( وحفظ النتائج.
 )Convenience Sample( الصدفية  بالعينة  يتعلق  وفيما 
الدراسة،  الذين يعملون وليسوا على مقاعد  واليت متثل األطفال 
اإلحصاءات  لدائرة  وفقًا  عملهم  أماكن  يف  قصدهم  مت  حيث 
العامة 2008/2007 فإن أكثر من )35%( من األطفال العاملني 
يعملون يف حرفة تصليح املركبات، والزراعة واحلراج )27%(، و)%16(
صناعة حتويلية، و)8%( إنشاءات. وعليه مت قصد تلك األماكن 
ومجع البيانات من العينة الصدفية. وتفصيال كانت اإلجراءات 

على النحو اآلتي: 
1. قام فريق البحث بعمل اجلوالت امليدانية على البؤر الصناعية 
واحملالت والورش واملصانع واملعامل بشكل متواٍل بدءًا من عمان 
وانتهاء مبدينة معان، مرورًا باملخيمات الفلسطينية اليت مت مجع 

البيانات فيها أيضًا.
2.  مت خماطبة وزارة العمل لطلب مساعدتهم لغايات تسهيل عمل 
أماكن  بقصد  العمل  مفتشي  مع  بالتعاون  قاموا  الذين  الباحثني 

عمل األطفال لغايات مجع البيانات. 
3. قام فريق البحث بأخذ موافقة صاحب العمل على التحدث

األمر  لولي  املوجه  الكتاب  الطفل  إعطاء  مت  و  األطفال،  مع 
وتضمن دعوة هلما )أو احدهم على األقل( لطلب موافقتهم على 
مشاركة طفلهم يف الدراسة والتوقيع على هذه املشاركة. وتضمن 
وأهميتها  واجيابياتها  الدراسة  بأهداف  تتعلق  معلومات  الكتاب 
املدونة  املعلومات  وأن  الطفل  صحة  على  اإلجيابية  وانعكاساتها 
املعلومات  وأن  أحد  عليها  يطلع  ولن  سرية  ستكون  الدراسة  يف 
الكتاب  تضمن  وكذلك  العلمي.  البحث  لغايات  فقط  ستستخدم 
معلومة واضحة مفادها أن مبلغًا قدره )3( دنانري سيدفع كتعبري 
عن الشكر ملشاركتهم، وموافقتهم على سحب عينة الدم، وأنهم 
لن يتكلفوا جراء هذا الفحص أي تبعات مالية أي كانت، وأن من 
حقهم االطالع على هذه النتائج عند االنتهاء من مجع البيانات 
وحتليلها، وأن من حقهم املوافقة على مشاركة طفلهم أو رفض 
مشاركته دون أي تبعات تذكر ومهما كانت. وتضمن الكتاب أرقام 
هواتف اجمللس الوطين لشؤون األسرة و الباحث الرئيس للرد على 
اي استفسارات لدى أولياء األمور. و لقد مت الرد على مكاملاتهم 

اهلاتفية واإلجابة على كل االستفسارات وتوضيح أي غموض.
4.  مت إرسال هذا الكتاب مع كل األطفال الذين تنطبق عليهم 
أكرب  موافقة  على  احلصول  لضمان  البحث  يف  املشاركة  شروط 

عدد منهم يسمح بسحب العينة املطلوبة.
5.  عاد فريق البحث يف املوعد احملدد واملتفق عليه مع األطفال 
وصاحب العمل الجراء املقابلة ومجع البيانات من األطفال الذين وقع 

هلم أولياء أمورهم باملوافقة.
6. وأسوة مبجموعة املقارنة فإنه مت عمل فحص سريري وخمربي 
بواسطة طبيبة أطفال/طبيبة أسرة  خمتصة، وسحب الدم بواسطة 
ممرض قانوني هلذه الفئة من العينة بعد تقييم احلالة النفسية 

واالجتماعية واجلسمية للطفل العامل يف أماكن عملهم.
الفحص  وعمل  املطلوبة  البيانات  كل  مجع  من  االنتهاء  بعد   .7
الطفل مبلغ )3( دنانري  الدم، مت تسليم  السريري وسحب عينة 

حبضور صاحب العمل أو ولي األمر. 
3.5 أدوات الدراسة

استبانه  فإنه مت تصميم  الدراسة  أهداف هذه  من أجل حتقيق 
كأداة قياس خاصة بالدراسة )انظر امللحق 2( تشتمل على مجيع 
اجلوانب الصحية اليت صار إىل قياسها ومقارنتها. وتشمل األداة 

على املواضيع التالية:
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أ ( اجلوانب النفسية.
Social Isolation  1- االنعزال االجتماعي

Somatic Complaints  2- الشكوى اجلسمية
  Social Problems  3- املشاكل االجتماعية
Anger Expression 4- التعبري عن الغضب

Personality Problems 5- املشاكل الشخصية
6- اإلساءة اجلسدية والنفسية من الوالدين أو صاحب العمألو املعلم

7- اإلساءة اجلنسية من الوالدين أو صاحب العمل أو املعلم
8- اإلهمال

ب ( اجلوانب اجلسمية
1- املشاكل والشكوى اجلسمية والصحية 

Physical & Health complain
Risk Behavior 2- سلوكيات املخاطرة
3- التقييم السريري )من الرأس للقدم(.

4- التاريخ املرضي إذا أمكن.
5- الفحوصات املخربية التالية:-
)CBC( أ- مكونات الدم الكاملة
) Ferritin( ب- خمزون احلديد

)Hepatitis A( ج- فريوس التهاب الكبد الوبائي نوع أ
املعلومات املتعلقة باخلصائص الشخصية للطفل.  

املتعلقة  املعلومات  جلمع  البحث  استبانة  من  جزء  تصميم  مت 
من  بالطفل  املتعلقة  والشخصية  الدميوغرافية  باخلصائص 
العمر، النوع االجتماعي، نوع العمل، الفوائد املرتتبة على العمل، 
حجم  العمل،  صاحب  سلوك  العمل،  بنوعية  متعلقة  معلومات 
األسرة، الدخل، السكن، نوع السكن، مكان السكن، مصدر دخل 
للتعليم والعمل، رغبة الطفل يف التعلم،  األسرة، نظرة الوالدين 
الوالدين  العمل، رغبة  الطفل عن  العمل، رضى  الطفل يف  رغبة 
يف التعلم، طموح الطفل، رغبة الطفل يف إكمال دراسته، شعوره 
بارتياح يف مدرسته وكذلك مت تصميم منوذج للفحص السريري 

واملخربي من قبل الباحثني.

لقياس  بأداة  للخروج  عاملية  مقاييس  بعدة  االستعانة  مت  وقد 
اجلوانب النفسية واالجتماعية واجلسمية وهذه املقاييس هي:

الفصل الثالث 
منهجية الدراسة

1. استبانه الكشف الصحي )قسطنطينو و بريكر، 1٩٩7(
Health Screening Questionnaire )Constantino & 
Bricker. 1997(
بالصحة  تتعلق  أسئلة   )6( من  مكونة  أداة  عن  عبارة  وهي 
اجلسمية العامة من أمراض، وشكوى صحية، أو شكوى مرضية، 
ووحدات  واملستشفى  للعيادات  زيارات  أو  للمستشفى،  وإدخاالت 
وهي  بنود(   5  ( من  مكونة  جمموعة  استخدام  ومت  الطوارئ، 
أسئلة تتعلق بالصحة اجلسمية واألمراض. وترتكز اإلجابات على 
ومصداقية  بـ»ال«  أو  بنعم«   « إما  وتكون  اخليارين  بأحد  األسئلة 
 Cronbach’s alpha =( .هذا املقياس تبلغ املستوى اجليد جدًا
0.88( وهذا املقياس معرب ومستخدم سابقًا يف دراسات عربية 

حمكمة ومنشورة عامليًا.
2. أداة قياس فاعلية التكّيف )ساندلر، 2000(

The Coping Efficacy Scale for Children )Sandler 
et al. 2000(.
يف  األطفال  فاعلية  يقيس  بنود  سبعة  من  مكون  مقياس  وهو 
الطريقة  تواجههم ومدى رضاهم عن  املشاكل اليت  التعامل مع 
حماور  ثالث  يف  مندرج  وهو  املشاكل.  مع  بها  يتعاملون  اليت 
رئيسة، وهو مقياس للفئة العمرية من )6-18( سنة. ومت ترمجة 
هذا املقياس باألسلوب العلمي املتبع لرتمجة املقاييس ومت عمل 
دراسة مبدئية للتحقق من مصداقيته يف اجملتمع األردني. وترتاوح 
اإلجابات من غري راض )1( إىل راض جدا )4( يف احملور األول 
ومن مل تنجح أبدا )1( إىل جنحت بشكل كبري يف احملور الثاني 
ومن غري جيد على اإلطالق )1( إىل جيد جدا )4( يف احملور 

الثالث من املقياس. 
3. أداة قياس التعبري عن الغضب عند األطفال )ستيلي، 200٩(

Anger Expression Scale for Children )Steele et al. 
2009(
وهو مقياس مكون من 26 سؤااًل وترتاوح فيها اإلجابات من أبدًا 
)1( إىل دائما)5( وكلما كانت اإلجابة اقرب إىل »دائما« كلما دل 
على مستوى عالي من التعبري عن الغضب. واملقياس يتفرع إىل 4 
حماور: صفة الغضب  والتعبري الداخلي عن الغضب، والسيطرة 
على الغضب والتعبري اخلارجي عن الغضب. وهو مقياس حمكم 
عامليًا لفئة األطفال من عمر)6-18( سنة. وقد مت ترمجة هذا 
املقياس باألسلوب العلمي املتبع لرتمجة املقاييس ومت عمل دراسة 

قبلية للتحقق من مصداقيته يف اجملتمع األردني. 
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4. أداة قياس القوة والصعوبة عند األطفال )جودمان، 2003(
Strengths and Difficulties Questionnaire )SDQ( 
)Goodman. 2003(
وهو مقياس مكون من 25 سؤال ترتاوح فيها اإلجابات من غري 
بالصحة  تتعلق  واألسئلة   .)2( جدًا  صحيح  إىل   )0( صحيح 
عامليًا  حمكم  مقياس  وهو  األطفال.  عند  والسلوكيات  النفسية 
حماور  مخس  من  مكون  وهو  عمر)18-6(.  من  األطفال  لفئة 

رئيسية وهي :
1- األعراض املتعلقة باملشاعر واالنفعاالت.

2- السلوكيات الشائنة.
3- النشاط املفرط/وعدم االنتباه.

4- العالقة مع األصدقاء.
5- السلوكيات االجتماعية اخلرية.

وهذا املقياس حمكم عامليًا، مت استخدام النسخة املعرّبة من هذا 
املقياس وهو حمكم وصادق.

5. أداة قياس الصحة عند اليافعني )نيلسون، 1٩٩3(
Adolescent Health Inventory )Nelson. et al. 1993(. 
وهو عبارة عن مقياس لالهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة 
الفئات  مع  ليتوافق  املقياس  هذا  تعديل  ولقد مت  اليافعني،  عند 
وهذا  األردني،  ثقافة اجملتمع  مع  األصغر سنًا ومتاشيًا  العمرية 
املقياس مكون من )39( بندًا مت، استخدام جمموعة )22 بندا 
منها 17 جلميع الفئات العمرية لعينة األطفال و5 لألطفال من 
الصحية  باالهتمامات  متعلقة  األسئلة  وهذه   )16-10( عمر 
والنفسية واالجتماعية واليت تتناسب مع الفئة العمرية لألطفال. 
 Cronbach’s(جيد مستوى  تبلغ  املقياس  هذا  ومصداقية 
alpha=80(  وهذا املقياس متوفر بالنسخة العربية، ومستخدم 

سابقًا يف دراسات عربية حمكمة ومنشورة عامليًا.
6. الفحص السريري و املخربي

Physical Examination and Blood Remarks
لقد مت تطوير منوذخ خاص للفحص السريري الكامل من الرأس 
للقدم واخلاص باألطفال، إضافة ألخذ عينة دم لفحص مكونات 
وخمزون  بالدم  املتعلقة  واملشاكل  الدم،  قوة  على  للتعرف  الدم 
احلديد وكذلك فحص اإلصابة بالتهاب الكبد الفريوسي من نوع 
أ والذي ينتقل عرب الفم وخمرجات الشرج واليت قد تدلل على 

مستوى العناية اجلسمية والنظافة عند األطفال.    

ولقد مت فحص صدق أداة الدراسة )مجيع األدوات( وثباتها تبعًا 
للخطوات التالية :

1- إعداد األداة باللغة العربية من قبل فريق البحث.
2- بعد تقييم األداة على مراحل متعددة؛ مت عرضها على عدد 

من املختصني يف اجملال. 
واملتمثلة  للدراسة  االستشارية  اللجنة  على  عرضها  مت  ثم   -3

باجمللس الوطين لشؤون األسرة ومناقشة األداة.
4- مت تعديل االستمارة يف ضوء املالحظات واملناقشات مع اللجنة 
االستشارية للدراسة وعرضها مرة اخرى على اللجنة االستشارية 

إلبداء املالحظات على التعديالت اليت مت عملها.
5- مت األخذ باملالحظات النهائية والتوافقية اليت حتقق أهداف 

الدراسة.
 Pilot( 6- مت اختبار األداة على 30 طالبًا من املرحلة األساسية

Testing(، عينة منوعة من أطفال عاملني وغري عاملني.
وتعزز مصداقية  تدعم  أن  اليت ميكن  التعديالت  إجراء  7- مت 

وثبات األداة.
8-  مت األخذ باملالحظات املتعلقة باالستمارة من لغة، وسهولة ، 

وسرعة ، وزمن، ووضوح، وقابليتها للقياس، وسهولة التطبيق.
واملصداقية  الثباتية  اإلحصائية  االختبارات  عمل  مت   -9

)Reliability & Validity( والتحليل العاملي.
10-  مت حذف / تعديل /حتسني البنود اليت جتعل من االستمارة 

أداة قياس ذات مصداقية وثباتية عالية.

3.6 حتليل البيانات
مت  الدراسة،  أداة  )االستمارة(  باستخدام  البيانات  مجع  بعد 
البيانات  إلدخال   )SPSS-15( اإلحصائي  الربنامج  استخدام 
الوصفي  اإلحصاء  استخدام  ومت  اإلحصائي.  التحليل  وإجراء 
من مقاييس النزعة املركزية، ومقاييس التشتت لوصف و حتديد 
واملؤشرات  واالجتماعية  النفسية  الصحة  ومؤشرات  مستويات 
اجلسمية للمشاركني، ومقارنة هذه النتائج بأقرانهم يف الدراسات 
 )ANOVA( السابقة. وكذلك مت استخدم اإلحصاء االستداللي
كذلك  الثالث.  اجملموعات  ملقارنة   )chi-square(و  )t-test(و
العوامل  بني  االربتاط  لدراسة   )Pearson r( االرتباط  معامل 

.p < 0.05 حمط الدراسة. و لقد مت حتديد الداللة اإلحصائية
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اجملموع
 عاملني و يدرسون

بنفس الوقت عاملني يف العطل عاملني غري عاملني

 النسبة
 ضمن

املنطقة
العدد

 النسبة
 ضمن

املنطقة
العدد

 النسبة
 ضمن

املنطقة
العدد

 النسبة
 ضمن

املنطقة
العدد

 النسبة
 ضمن

املنطقة
العدد

34.0 1363 7.7 105 29.9 407 29.6 404 32.9 447 عمان

15.8 634 3.5 22 9.6 59 27.1 172 60.1 381 اربد

19 763 7.2 55 10.4 79 28.0 214 54.4 415 الزرقاء

12.9 516 1.2 6 7.9 41 27.1 140 63.8 329 البلقاء

5.5 220 0 0 2.7 6 17.3 38 80.5 176 معان

12.8 512 15.6 80 7.0 36 10.0 51 67.4 345  خميمات الالجئني الفلسطينية

100 4008 6.7 268 15.7 628 25.4 1019 52.2 2093
 

اجملموع

وفيما يتعلق بتوزيع عينة طلبة املدارس يبني اجلدول رقم )1أ( كذلك ان جمموع طلبة املدارس ميثل ما نسبته )74.6%( ومبجموع  )2989( 
طفاًل ومقارنة بعينة األطفال العاملني واليت متثل ما نسبتة )25.4%( ومبجموع مقداره )1019( طفال عامال. وحسب املناطق يبني  كذلك 
اجلدول أن مدينة عمان كان هلا النسبة األعلى من أطفال املدارس )23.9%، 959 طفاًل(، ثم الزرقاء ثم اربد ثم البلقاء وثم معان. وقد 
شكل األطفال العاملون فقط )وقد تركوا املدرسة( كما يبني اجلدول )1ب( مانسبته 25.4% من العينة )1019 طفال(. وقد كان ملدينة 
عمان ضمن هذه الفئة النسبة االكرب حيث شكل األطفال العاملون يف مدينة عمان ما نسبته 39.6% )404 طفال( ثم كانت مدينة الزرقاء 
)21.0% ، 214 طفال( ثم اربد ثم البلقاء ثم معان. وقد شكل اطفال الالجئني الفلسطينني ما نسبته 5% )51 طفال( من عينة األطفال 
العاملني. علما بان عينة األطفال العاملني صدفية، مما يعين ان العينة املشاركة هي اليت وافقت على املشاركة يف الدراسة وبالتالي ال متثل 

العدد احلقيقي لالطفال العاملني يف املناطق املذكورة. 

4.1اخلصائص الشخصية 
4.1.1 توزيع العينة 

لقد مشلت الدراسة على )4008( طفاًل تراوحت أعمارهم بني السادسة والسادسة عشرة. لقد مت مجع العينة من مخسة مدن وثالثة 
األكرب  النسبة  عمان  مدينة  شكلت  وقد  العمل.  وحالة  للمنطقة  وفقًا  العينة  توزيع  يبني  )1أ(  اجلدول  الفلسطينيني.  لالجئني  خميمات 
)34.0%( ومبجموع )1363( طفاًل، فيما كانت الزرقاء متثل )19.0%( مبجموع )763( طفاًل، وإربد بنسبة )15.8%( ومبجموع )634( 
طفاًل ، ثم البلقاء )12.9%( ومبجموع )516( طفاًل، ومعان )5.5%( ومبجموع )220( طفاًل. وأما خميمات الالجئني الفلسطينية فقد 
مثلت ما نسبته )12.8%( ومبجموع )512( طفاًل وذلك حسب العينة اليت مت تصميمها سابقا، ومتثل هذه األرقام جماميع عدد األطفال يف 

العينة بكاملها واليت امشلت على أطفال املدارس العاملني وغري العاملني وعلى األطفال العاملني يف احملال والورش والبؤر الصناعية.
جدول 1 أ:  توزيع العينة تبعا للمنطقة وحالة العمل

الفصل الرابع النتائج



37

جدول 1 ب: توزيع األطفال العاملني حسب املناطق

 عاملني فقط
  املنطقة

النسبة ضمن املنطقة العدد

39.6 404  عمان

16.8 172  اربد

21.0 214  الزرقاء

13.7 140  البلقاء

3.7 38  معان

5.0 51  خميمات الالجئني  الفسطينية

25.4 1019  اجملموع

4.1.2 النوع االجتماعي
فيما يتعلق بالنوع االجتماعي لالطفال فقد مثل الذكور أغلبية املشاركني يف الدراسة بنسبة )74.8%(، ومبجموع مقداره )2998( طفاًل 
واإلناث ما نسبته )25.2 %( ومبجموع )1010( طفلة. وتبعًا حلالة العمل فقد كان أغلبية األطفال العاملني فقط من الذكور حيث كانت 
النسبة اإلمجالية للذكور العاملني )96.6%( ومبجموع )984( طفاًل واإلناث )3.4%( ومبجموع )35( طفلة. وتبعًا حلالة العمل كذلك فقد 
كان أغلبية األطفال العاملني يف املدارس )العاملني يف العطل، والعاملني على مقاعد الدراسة( من الذكور حيث كانت النسبة اإلمجالية 

للذكور العاملني )29.4%( ومبجموع مقداره 878 طفال واالناث بنسبة )0.006%( و مبجموع مقداره 18 طفلة. 
داللة  ذو  فرق  هناك  ان  )كاي2(  اإلحصائي  التحليل  باستخدام  الدراسة  أظهرت  فقد  العمل؛  وحالة  االجتماعي  النوع  بني  العالقة  اما 
إحصائية بني الذكور واالناث، وذلك تبعا حلالة العمل بينهم )chi.square= 956.6 . p<0.001(. اي ان األطفال العاملني سواء كانوا 

على مقاعد الدراسة ام ال، كان اغلبهم من الذكور حيث اظهرت الدراسة ان 21% من الذكور يعملون مقابل 0.005% من االناث. 
4.1.3 العمــر 

لقد تراوحت أعمار األطفال املبحوثني ما بني )6 – 16( سنة، وهو ما كان خمططًا له يف منهجية الباحث )جدول 2(، وكان متوسط عمر 
األطفال بشكل عام )13.1( سنة وباحنراف معياري مقداره )2.5( وكان الوسيط ميثل العمر )14( سنة، وقد كان 25% من العينة دون 
العمر )12( سنة و25% فوق العمر )15( سنة، وهذا يعين أن 50% من العينة تراوحت أعمارهم ما بني )12-15( سنة. أما أطفال املدارس 
فقد كان متوسط أعمارهم )12.7( سنة بوسيط )13( سنة وبإحنراف معياري بلغ )2.64(، وقد كان 25% من العينة دون العمر )11( سنة 
و25% فوق العمر )15( سنة، مما يعين أن )50%( من العينة كانت أعمارهم ما بني )11 - 15( سنة. وأما األطفال العاملون فقط كان 
متوسط أعمارهم أعلى من طلبة املدارس حيث وصل )13.4( سنة وبوسيط )15( سنة وإحنراف معياري )1.7(، وقد كان 25% من العينة 

دون )13( سنة و25% من عمر 16 سنة وهذا يعين أن )50%( من عينة األطفال العاملني فقط كانت أعمارهم ما بني )13-16( سنة.
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 االحنرافاملتوسطاملتغري
املئني 75املئني 25الوسيطاملعياري

13.12.5141215 العينة االمجالية

12.72.6131115اطفال املدارس

14.31.7151316 األطفال العاملني فقط

وبنّي التحليل اإلحصائي )ANOVA( ان هناك فرقًا واضحا بني األطفال غري العاملني واألطفال العاملني مبستوياتهم الثالثة تبعًا حلالة 
العمل والعمر، وهذا يعين أن األطفال غري العاملني واألطفال العاملني خيتلفون من حيث متوسطات اعمارهم. وكما ذكرنا انفا يف بداية 

 )F 3. 3966 =2.6 . p<.001(  عرض النتائج فقد كان متوسط عمر األطفال العاملني اعلى من متوسط عمر األطفال غري العاملني
4.1.4 حالـة العمـل

العطل  أثناء  يعملون  األطفال  الدراسة من  نسبته )15.7%( من جمموع عينة  ما  أن  العمل  تبعا حلالة  األطفال  توزيع  ان  الدراسة  بينت 
و)6.7%( يعملون وهم على مقاعد الدراسة وأن )52.2%( ال يعملون بتاتًا وان )25.4%( من األطفال يعملون فقط. وتبعًا لنوع االجتماعي 
للطفل )جدول 3( فقد بينت النتائج أن )56.4%( من الذكومن طلبة املدارس ال يعملون مبقابل )98.1%( من اإلناث من طلبة املدارس ال 
يعملن. ويف املقابل كانت نسبته )30.6%( من الذكور من طلبة املدارس يعملون يف العطل و)13%( يعملون وهم على مقاعد الدراسة مبقابل 

)1.2%( من اإلناث يعملن يف العطل و)0.6%( منهن يعملن وهن على مقاعد الدراسة. 
أما عينة األطفال العاملني فقط بينت الدراسة أن )96.6%( من العينة مبجموع )984( طفاًل هم من الذكور وأن )3.4%( فقط ومبجموع 

)35( طفاًل هم من اإلناث .

جدول 3: توزيع عينة املدارس تبعا حلالة العمل
                                                    حالة العمل

 يعمل و هو على مقاعد يعمل يف العطل ال يعملالعدد و النسبة املئويةجنس الطفل 
 اجملموعالدراسة

ذكور
 العدد

النسبة بني الذكور
  النسبة للفئة

1136
56.4
54.3

616
30.6
98.1

262
13.0
97.8

2014

اناث
 

 العدد
النسبة بني االناث

 النسبة للفئة

957
98.1
45.7

12
1.2
1.9

6
.%6
%2.2

975

2989)%9.0( 268)%21.0( 628)%70.0( 2093اجملموع

الفصل الرابع النتائج

جدول 2: أعمار األطفال املبحوثني
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4.1.5 نوع العمـل
يبني )جدول 4( أن معظم األطفال العاملون بشكل عام يعملون يف قطاع اخلدمات وبنسبة )32%( ومبجموع )567( طفاًل فيما كان األطفال 
العاملون يف قطاع تصليح املركبات ميثلون ما نسبتة )17.3%( ومبجموع )307( طفاًل وكانت نسبة األطفال العاملني يف قطاع املهن احلرفية 
كالنجارة واحلدادة متثل ما نسبته  )17.7%( ومبجموع )314( طفاًل. وكان القطاع األقل قطاع اآلليات وبنسبة )1.8%( ومبجموع )33( 
طفاًل. وفيما يتعلق باألطفال العاملني فقط، فقد كانت أعلى النسب يف قطاع تصليح املركبات بنسبة )26.5%( ومبجموع )253( طفاًل ثم 
املهن احلرفية )20.9%، 199 طفال( واخلدمات )20.9% ، 199 طفاًل( وكبائع متجول )10.5% ، 100 طفاًل(. وأما األطفال الذين يعملون 
يف العطل فكانت أعلى النسب يف قطاع اخلدمات وبنسبة )47.1%( ومبجموع )266( طفاًل، ثم املهن احلرفية وبنسبة )13.5%( ومبجموع 

)76( طفاًل. 
جدول 4: توزيع العينة تبعا حلالة العمل ونوع العمل

نوع العمل 

 حالة
 بائع حريفالعدد و النسبةالعمل

 متجول
 مهن
 تصليح خدمات اولية

 فين الياتالزراعة مركبات
اجملموع البناء النقل متخصص

 
 

العاملني
 فقط

199100381992531324316630953 العدد

20.910.5420.926.51.42.53.273.1100 النسبة بني العاملني

63.457.136.935.182.426.072.747.764.852.653.7النسبة للفئة  
 
 

 يعمل يف
العطل

76375126632279282019565 العدد

 النسبة بني العاملني
13.56.59.047.15.74.81.64.93.53.4100 يف العطل

24.221.149.146.910.454.027.343.119.633.331.9النسبة للفئة

 
 يعمل 

 وهو على
 مقاعد

 الدراسة

393814102221006168255العدد 
 النسبة بني من يعمل

15.3155.5408.63.902.36.23.1100و يدرس

12.421.713.6187.12009.215.714.014.4النسبة للفئة

314175103567307503365102571773اجملموع

17.79.95.83217.32.81.83.75.73.2100النسبة االمجالية
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وأما األطفال الذين يعلمون وهم على مقاعد الدراسة فكانت أعلى النسب يف قطاع اخلدمات وبنسبة )40%( ومبجموع )102( طفاًل، 
واملهن احلرفية )15.3% ، 39 طفاًل( وكبائع متجول )15% ، 38 طفاًل(. وكذلك اظهرت الدراسة ان هناك فرقًا ذو داللة إحصائية بني 
األطفال العاملني مبستوياتها املختلفة حيث وكما أوضحنا سابقًا أن أكثر األطفال العاملني فقط يعملون يف جمال تصليح املركبات بينما 
يعمل أكثر األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة يعملون يف قطاع اخلدمات )chi-square  269.9. p<0.001( وتتكرر هذه النتائج 
أيضا تبعا للعائد املادي الذي يتقاضاه الطفل نظري عمله؛ فقد بينت الدراسة كذلك ان هناك فرفًا ذو داللة إحصائية بني األطفال العاملني 
مبستوياتهم املختلفة تبعًا لألجر الذي  يتقاضونه وهذا أمر منطقي نظرًا لعدد ساعات العمل اليت تؤديها كل جمموعة.  فقد كان متوسط 
ساعات عمل األطفال الذين يعملون وتركوا املدارس هو األعلى بني الثالث فئات ثم األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة ثم 

األطفال العاملني يف العطل فقط )42.9، 33.9، 28.1( ساعة على التوالي.
ويف اخلالصة، فان أكثر األطفال العاملني يعملون إما يف قطاع تصليح املركبات أو يف تقديم اخلدمات ويف احلرف، وكذلك فإن معدل عدد 
ساعات عمل األطفال العاملني الذين تركوا املدارس أعلى من معدل عدد ساعات عمل األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة، 

وهذا يؤدي إىل حصول األطفال الفئة األوىل على أجور أعلى من أطفال املدارس العاملني.
4.1.6 صاحب العمـل

وأما فيما يتعلق بصاحب العمل فقد بينت الدراسة أن معظم األطفال وبشكل عام يعملون عند آبائهم ) 38.4% ، 709 طفاًل( أو عند 
أشخاص من خارج العائلة )34.4%، 636(  )جدول 5(.

أما األطفال العاملون فقط فان معظم األطفال يعملون مع شخص من خارج العائلة )41.9%، 416 طفاًل(، وعند آبائهم )%30.9، 307 
طفاًل(. وأما من يعمل أثناء العطل كان غالبيتهم يعملون عند آبائهم )45.2%، 270 طفاًل(. وكذلك احلال عند األطفال الذين يعملون 
ويدرسون يف الوقت نفسه، فان اغلبهم يعمل عند أبائهم )51.2%، 132 طفاًل(. أي ان اغلبية األطفال يعملون لدى آبائهم او أسرهم  سواء 

كانوا على مقاعد الدراسة او تركوا املدرسة وتفرغوا للعمل.
جدول 5: حالة العمل تبعا لصاحب العمل

حالة العمل
  

العدد و النسبة
مكان العمل

 من خارج صديق للعائلة االقارب األب والعائلة
 اجملموع العائلة

العاملني فقط

307150120416993 العدد
30.915.112.141.9 النسبة املئوية بني العاملني

43.349.061.965.453.3النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

27012356148597 العدد
45.220.69.424.8النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

38.139.828.923.332.4النسبة املئوية للفئة

 يعمل و وهو على
مقاعد الدراسة

132361872258 العدد
51.2146.927.9النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

18.611.79.311.314.1النسبة املئوية للفئة

7093091946361848اجملموع

38.416.710.434.4100النسبة االمجالية

  

الفصل الرابع النتائج
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4.1.7 املردود املادي من العمل
وفيما يتعلق باملردود املادي من العمل )جدول 6(، فقد بينت الدراسة أن معظم األطفال العاملني هم مستخدمون بأجر وبنسبة )%60.0( 
ومبجموع )1116( طفاًل. وقد كانت النسب متقاربة فيما يتعلق باألطفال العاملني بدون اجر أو يعملون مع األسرة بدون أجر أو حلسابهم 
اخلاص)يعملون او يتاجرون حلسابهم اخلاص بنسب او حبصة معينة( )10- 11%( غري أن اقل النسب كانت لألطفال الذين ميلكون 
األطفال  لفئة  النسب  أعلى  كانت  فقد  فقط؛  العاملون  األطفال  وأما  76 طفال(.   ،%4.1( وبنسبة  العمل(  ارباب  او  )أصحاب  أعماهلم 
املستخدمني بأجر وبنسبة )69.3% ، 701 طفاًل( وأقل النسب كذلك ملن ميلكون العمل الذين يقومون به )2.0%، 20 طفاًل(. وبالنسبة 
لألطفال الذين يعملون يف العطل فقط فقد كان األطفال املستخدمون بأجر ميثلون اعلى النسب )52.5%، 310 طفاًل( ثم الذين يعملون 
حلسابهم اخلاص بنسبة )19.7%، 116 طفاًل( وكذلك أيضا بالنسبة لألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة حيث كانت نسبة 

املستخدمني بأجر )40.7%، 105 طفاًل( ثم الذين يعملون مع األسرة ولكن بدون أجر بنسبة )21.3%، 55 طفاًل(. 

جدول 6: توزيع العينة تبعا حلالة العمل وطبيعة العمل من حيث املردود املادي

العدد و النسبةحالة العمل
 املردود املادي

 لدى األسرةبدون اجر
بدون اجر

 حلسابه
اخلاص

 صاحب
عمل

 مستخدم
 اجملموعباجر

العاملني فقط

10483104207011012 العدد

10.38.210.32.069.3 النسبة املئوية بني العاملني

53.939.339.426.362.854.4النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

557311636310590 العدد

9.312.419.76.152.5النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

28.534.643.947.427.831.7النسبة املئوية للفئة

 يعمل و وهو على
مقاعد الدراسة

34554420105258 العدد

13.221.317.17.840.7النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

17.626.116.726.39.413.9النسبة املئوية للفئة

1932112647611161860اجملموع

10.411.341.24.160.0100النسبة االمجالية
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4،1،8 اسباب العمل 
وفيما يتعلق باسباب العمل فقد أظهرت الدراسة أن غالبية األطفال يعملون لكسب مهارة )41.8%، 784 طفاًل( فيما كان اجملربين على 

العمل يشكلون ما نسبته )4.9%، 91 طفاًل(، والذين يعملون لتحصيل دخل إضايف بنسبة )17.7%، 332( وكانت أقل نسبة لألطفال الذين 
يعملون لدفع ديون )1.0%، 19 طفاًل( )جدول 7( . 

جدول 7: توزيع العينة تبعا حلالة العمل وسبب العمل 

العدد و النسبةحالة العمل

 سبب العمل

 مساعدة تعلم مهارة جمرب
 اجملموعدخل اضايف دفع ديوناألسرة

العاملني فقط

5544136951391009 العدد

5.543.736.6.513.8100.0 النسبة املئوية بني العاملني

60.456.356.926.341.953.8النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

172711578149602 العدد

2.845.026.11.324.8100.0النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

18.734.624.242.144.932.1النسبة املئوية للفئة

 يعمل وهو على
مقاعد الدراسة

1972123644264 العدد

7.227.346.62.316.7100.0النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

20.99.219.031.613.314.1النسبة املئوية للفئة

91784649193321875اجملموع

4.941.834.61.017.7100النسبة االمجالية

الفصل الرابع النتائج
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وفيما يتعلق باألطفال العاملني فقط فقد توزعت النسب كذلك بشكل مشابه للعينة اإلمجالية حيث شكل سبب العمل لتعلم مهارة ومساعدة 
األسرة أعلى النسب مبقدار )43.7%، 441 طفاًل( و )36.6%، 369 طفاًل( على التوالي. وأما األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد 
الدراسة فقد كان ملساعدة األسرة النسبة األعلى مبقدار )46.6%، 123 طفاًل( ثم لتعلم املهارة )27.3%، 72 طفاًل( ثم لتحصيل دخل 
إضايف )16.7%، 44 طفاًل(. وأما األطفال الذين يعملون يف العطل فقد كانت أعلى النسب للعمل بهدف كسب مهارة )45.0%، 271 طفاًل( 

ثم مساعدة األسرة بنسبة )26.1%، 157 طفاًل( ولتحصيل دخل إضايف بنسبة )24.8%، 129 طفاًل(.   
وفيما يتعلق بالفرق بني األطفال وفقا حلالة العمل وسبب العمل فقد بينت الدراسة ان هناك فرقًا ذو داللة احصائية بني األطفال العاملني 
مبستوياتهم الثالث )chi.square= 71.1. p<0.001(. وكما بّينا سابقًا فان أكثر اسباب عمل األطفال الذين يعملون فقط كان لتعلم 
مهارة ومساعدة األسرة فيما كان سبب العمل عند األطفال العاملني يف العطل هو تعلم مهارة  وعند األطفال العاملني وهم على مقاعد 
الدراسة هو ملساعدة األسرة.  ويف اخلالصة فان اكثر اسباب عمل األطفال سواء كانوا على مقاعد الدراسة او تركوا املدرسة وتفرغوا 

للعمل هو تعلم مهارة ومساعدة األسرة. 

4.1.٩ الرضى عن العمل 
يبني جدول رقم )8( الرضى عن العمل؛ حيث أظهرت الدراسة أن معظم األطفال يشعرون بالرضى عن العمل الذي يقومون به حيث عرب 
ما نسبته )87.9%، 1638 طفاًل( من األطفال العاملني عن رضاهم عن العمل الذي يقومون به، فيما كان األطفال غري الراضني عن عملهم 
يشكلون ما نسبته )7.0%( فقط ومبجموع )131 طفاًل( وعلى اجلانب اآلخر مل يستطع )5.1%، 96طفاًل ( ان حيدد فيما اذا كان راضيا 
عن عمله ام ال. وعليه، وبشكل عام، ميكن القول ان األطفال العاملني سواء كانوا على مقاعد الدراسة او تركوا املدرسة وتفرغوا للعمل 

كانوا راضني عن عملهم.

جدول 8:  توزيع العينة تبعا حلالة العمل ومستوى الرضى عن العمل

حالة
العمل 

النسبة و العدد

 عن العمل الرضى مستوى

 راض بشكلراض جدا
غري راضال ادريراضبسيط

 غري راض
 بشكل
بسيط

 غري راض
اجملموعابدا

العاملني
 فقط

47020618556599271012 العدد

46.420.418.35.55.8.92.7 النسبة املئوية بني العاملني

47.961.957.358.373.860.075.054.3النسبة املئوية للفئة
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 يعمل يف
العطل

34693100321167595 العدد

 النسبةاملئوية بني العاملني
يف العطل

58.215.616.85.41.81.01.2

35.227.931.033.313.840.019.431.9النسبة املئوية للفئة

 يعمل وهو
 على مقاعد

الدراسة

166343881002258 العدد

 النسبةاملئوية بني من يعمل
و يدرس

64.313.214.73.13.9.0.8

16.910.211.88.312.5.05.613.8النسبة املئوية للفئة

982333323968015361865اجملموع

52.717.917.35.14.3.81.9100النسبة االمجالية

4.1.10  الرغبة يف إكمال التعليم 
جاءت الرغبة يف إكمال التعليم كما يبني جدول )9( أن غالبية األطفال لديهم رغبة يف إكمال التعليم بنسبة )7.60%، 1118 طفاًل(، فيما 
كانت نسبة األطفال الذين عربوا عن عدم رغبتهم بإكمال تعليمهم )30.2%، 556 طفاًل( وكان هنالك )9.1%، 168 طفاًل( من األطفال ال 
رأي لديهم فيما يتعلق بالرغبة يف إكمال التعليم. أما فيما يتعلق باألطفال العاملني فقط، فقد كان اغلبهم ال يرغب يف إكمال تعليمه بنسبة 
)53.3%، 528 طفاًل(، فيما مثل الراغبني بإكمال التعليم نسبة )36.5%، 361 طفاًل(، والذين ال رأي حمدد هلم ما نسبتة )%10.2، 101 
طفاًل(. وأما العاملني يف العطل فقد أظهرت الغالبية العظمى منهم )89.1%، 530 طفاًل( رغبتهم يف إكمال تعليمهم؛ وكانت عدم الرغبة 

وعدم وجود رأي حمدد ما نسبته )4.0%( و )6.9%( على التوالي.
وأما الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة، فقط كانت النسبة متقاربة مع من هم يعملون يف العطل فقد كانت غالبيتهم من الراغبني يف 
إكمال تعليمهم بنسبة )88.3%، 227 طفاًل(، وعدم الراغبني والذين ال رأي حمدد لديهم ما نسبته )1.6%( و )10.1%( على التوالي. وهذا 
يبني ان األطفال الذين يعملون وهم يدرسون لديهم الرغبة االكيدة مبتابعة تعليمهم فيما كان األطفال العاملون والذين تركوا املدارس ال 

يرغبون يف اكمال تعليمهم او قد فقدوا اهمية العودة للمدارس واهمية التعليم ملستقبلهم.
لذا فانه جيب التنبه للبيئة التعليمية املناسبة يف املدارس حتى يتمكن الطلبة من احملافظة على هذه الرغبة األكيدة يف التعليم وحتى ال 
يفقد األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة اهمية املدرسة والذي قد يؤدي بهم اىل االنسحاب التدرجيي من املدرسة وارتفاع نسبة 
التسرب من املدارس وتفاقم مشكلة عمل األطفال وتبعاتها. ومن ثم جيب التنبه لألطفال الذين يعملون وال يدرسون حيث جيب تنمية برامج 
ودراسات لفهم أسباب عزوف وعدم رغبة هؤالء األطفال يف متابعة تعليمهم. وكذلك ال بد من وجود آلية وطنية الستقطاب هؤالء األطفال 
العاملني ملقاعد الدراسة، والذي حيتاج إىل توفري وبيئة مدرسية مناسبة تساعد الطفل على تقدير أهمية العلم، واالجنذاب للمدرسة وحب، 

اإلستمرار، وتفضيل العلم والدراسة على العمل واملال القليل الذي جيمعه من عمله. 
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جدول ٩: توزيع العينة تبعا حلالة العمل والرغبة يف اكمال التعليم

العدد و النسبةحالة العمل
الرغبة يف اكمال التعليم

 اجملموع
 ال ادري ال ارغب ارغب

العاملني فقط

361528101990 العدد

36.553.310.2 النسبة املئوية بني العاملني

32.395.060.153.7النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

5302441595 العدد

89.14.06.9النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

47.44.324.432.3النسبة املئوية للفئة

 يعمل و هو على
مقاعد الدراسة

227426257 العدد
88.31.610.1النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

20.3.715.514.0النسبة املئوية للفئة

11185561681842اجملموع

60.730.29.1100النسبة االمجالية

4.1.11 ساعات ومدة العمل   
فيما يتعلق بساعات العمل وفرتة بدء العمل واألجرة األسبوعية يبني )جدول 10( أن متوسط ساعات العمل لكامل العينة بلغ )39.69( ساعة 
أسبوعيا )SD =19.2( وان 50% منهم يعمل )40( ساعة أسبوعيا. وبلغ متوسط األجرة األسبوعية اليت يتقاضاها األطفال )23( دينار وان 
)50%( منهم يتقاضى )20.5( دينار وحبد أعلى وصل )100( دينار أسبوعيا. وبالنسبة لألطفال العاملني فقط بلغ متوسط عدد ساعات 
العمل األسبوعي )42.9( ساعة أسبوعية، وان )50%( من يعمل )42( ساعة أسبوعية فيما كان متوسط األجرة األسبوعي )20.9( دينار 
وان )50%( منهم يتقاضى )20.5( دينار، أسبوعي وحبد أعلى وصل )100( دينار أسبوعي. وأما العاملني يف العطل فقط، فان متوسط 
ساعات العمل األسبوعي وصلت إىل )28.1( ساعة أسبوعيا وان )50%( منهم يعمل )35( ساعة أسبوعيا وان متوسط األجرة األسبوعية 

)21.1( دينار وان )50%( منهم يتقاضى )15 دينار أسبوعيا( .
وأما الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة، فكان متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية لديهم )33.9( ساعة أسبوعيا، وان 50% منهم 
يعمل )35( ساعة أسبوعيا، وان متوسط األجرة األسبوعية وصل اىل )20.5( دينار، وان )50%( منهم يتقاضى )15( دينار أسبوعيا. 
وفيما يتعلق باملدة الزمنية اليت بدأ فيها الطفل العمل فقد كانت متوسط املدة لكامل العينة )15.7( شهرًا وان 50% منهم بدء العمل قبل 
)10( شهور. فيما كانت املدة األقصى اليت بدء بعضهم العمل فيها كان قبل )120( شهرًا. وفيما يتعلق بعينة األطفال العاملني فقط، فقد 

كان متوسط مدة العمل )19.2( شهراً، وحبد أعلى وصل )120( شهرا، وأن )50%( منهم بدء العمل قبل )9( شهور.
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وللعاملني يف العطل فقد كان متوسط بدء العمل )16.9( شهرًا، وللعاملني ويدرسون يف نفس الوقت كانت مدة بدء العمل 29 شهرًا، وان 
)50%( منهم بدء العمل قبل )24 شهرًا(. واخلالصة أن األطفال العاملني يؤدون اعماال ملدة طويلة جدًا تعادل مدة عمل البالغني،  وهذه 
الساعات الطويلة من العمل سواء كانت لألطفال العاملني يف املدارس أو الذين تركوا املدارس تعمل على حرمان الطفل على ان يتمتع 
بطفولته، وكذلك حرمانه من بناء العالقات االجتماعية والصداقات املالئمة. عدا عن كون الساعات الطويلة يف العمل واالختالط مبن هم 

اكرب سنا بكثري معظم الوقت ستتسبب للطفل باإلرهاق والتعب واإلعياء اجلسدي والتعرض ملشاكل صحية جسدية
جدوال 10: البيانات االحصائية لعينة الدراسة تبعا لساعات العمل ومدة بدء العمل واألجرة االسبوعية

 الوسيطاالحنراف املعياريالوسطاحلد االعلىاحلد االدنىاجملموعةاملتغري

 عدد ساعات العمل

1.0072.039.619.240.0 كامل العينة

1.0072.042.915.342.0يعمل فقط

1.0048.028.116.035.0يعمل يف العطل

1.0072.033.921.235.0 يعمل و يدرس يف نفس الوقت

 مدة بدأ العمل/شهر

1.00120.015.717.710.0 كامل العينة

1.00120.019.221.49.0يعمل فقط

1.00120.016.919.411.0يعمل يف العطل

1.00100.029.026.424.0 يعمل و يدرس يف نفس الوقت

االجرة االسبوعية /دينار

00100.023.017.320.0. كامل العينة

00100.020.918.120.5.يعمل فقط

00100.021.117.915.0.يعمل يف العطل

00100.020.519.115.0. يعمل و هو على مقاعد الدراسة

4.1.12  التأمني الصحي 
أفاد )51.5%( من العينة ممن كانت املعلومة متوفرة لديهم بان لديهم تأمني صحي،  وأن )34%( أفادوا بعدم وجود تأمني مقابل )%14.5( 
أفادوا بعدم معرفتهم إذا ما كان لديهم تأمني صحي أم ال )جدول 11(. وقد كان لغري العاملني النسبة األعلى يف معرفتهم بوجود تأمني 
صحي بنسبة )65.7%، 1375( طفالً، وكذلك احلال بالنسبة لالطفال العاملني يف العطل والذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة حيث 
تقاربت نسبة األطفال الذين افادوا بان لديهم تأمني صحي )%45.2، 43.7% على التوالي(. وكان غري املؤّمنني منهم )36.3%( و )%40.3( 
مع التوالي أيضا. وهذا يفيد بان األطفال بشكل عام ال يعلمون عن وجود التأمني الصحي من عدمه، رغم اهمية هذه املعلومة لألطفال، 
وخاصة اللذين هم يف عمر 14-16 سنة ويعملون وال يدرسون. وبالنسبة لألطفال العاملني فقط، فقد كانت النسبة األكرب فيهم ممن هم 

من غري املؤمنني صحيًا )59.3%، 604 طفاًل(. 
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جدول 11: توزيع العينة تبعا حلالة العمل والتأمني الصحي

حالة العمل
  

العدد و النسبة
 حالة التأمني الصحي

اجملموع
ال ادريالنعم

العاملني فقط
2876041281019 العدد

28.259.312.6100.0 النسبة املئوية بني العاملني

غري العاملني
13754242942093 العدد

65.720.314.0 النسبة املئوية بني غري العاملني

يعمل يف العطل

284228116628 العدد

45.236.318.5النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

 يعمل وهو على مقعد
 الدراسة

 

11710843268 العدد

43.740.316.0النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

206313645814008اجملموع

51.534.014.5100.0النسبة االمجالية

4.1.13  حالة عمل الوالدين 
وفيما يتعلق حبالة عمل األطفال تبعاً حلالة عمل الوالدين يبني اجلدول )12( ان )87.9%، 3291( طفاًل أفادوا بأن آباءهم يعملون، و)%82.2، 
2953( طفاًل أفادوا بأن أمهاتهم يعملن، وبالنسبة لألطفال غري العاملني، فقد كان اغلب أباء األطفال يعملون )88.4%، 1764 طفاًل(، وأمهاتهم 
ال يعملن )82.0%، 1551( طفاًل. اما العاملون فقط، فقد كان اغلب أباء األطفال يعملون )85.0%، 769 طفاًل( واغلب أمهاتهم ال يعملن 
بنسبة  يعملون  آباءهم  بأن  أفادوا  الذين  األطفال  نسبة  وصلت  فقد  العطل  يف  يعملون  الذين  باألطفال  يتعلق  فيما  وأما   .)761،%81.3(
)91%،537 طفاًل( و)83.5%، 442 طفاًل( بأن أمهاتهم ال يعملن، أما األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة؛ فقد وصلت نسبة 
األطفال الذين أفادوا بأن آباءهم يعملون )88.0%، 221 طفاًل( و )85.0%، 199 طفاًل( بأن أمهاتهم ال يعملن. واخلالصة ان اغلب األطفال 
غري العاملني و العاملني سواء كانوا على مقاعد الدراسة او تركوا املدرسة هم ألسر يعمل فيها األب وال تعمل فيها األم. ويف احملصلة ميكن 
القول ان عمل األطفال وإن اظهرت االحصائيات السابقة ان من اسباب عمل األطفال تعلم مهارة ثم مساعدة األسرة؛ اال ان الواضح ان 

هنالك اسباب اقتصادية بهدف توفري املال وزيادة الدخل وهوالء األطفال هم السر يعمل فيها األب فقط يف اغلب االحيان.
وأما العالقة بني حالة عمل األب واألم بعمل األطفال فقد بينت الدراسة ان هناك فرقًا ذو داللة إحصائية بني األطفال  تبعًا حلالة عمل 
األب )chi.square-12.9. p=.006( حيث كانت اعلى نسبة لعدم عمل األب هي عند األطفال العاملني )15%( ثم األطفال الذين يعلمون 
وهم على مقاعد الدراسة )12.0%( ثم الذين ال يعملون )11.6%( ثم الذين يعلمون يف العطل )9%(. وأما حالة عمل األم فلم يكن هناك 

فرقًا ذو داللة إحصائية حيث كانت النسب متقاربة وتراوحت بني 81.3% للعاملني فقط إىل 85% للعاملني وهم على مقاعد الدراسة.
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واخلالصة ان عمل األطفال قد يكون مرتبطا ولو بشكل بسيط حبالة عمل األب؛ فكلما كان األب ال يعمل كلما زادت احتمالية ان تلجأ األسرة 
اىل تشغيل ابنائها لسد ذلك العجز. وهنا يكون الطفل العامل هو الضحية املختارة لعدم قدرة األب ولعدم عمل األم بشكل عام. وعليه فانه 
من الضروري ان تتم دراسة احلاالت لألسر اليت ال يعمل فيها األب وتوفري الدعم الالزم لتلك األسر سواء ماديا او من خالل البدائل 
املعقولة والعملية حتى ال يكون الطفل هو الضحية االسهل. وكذلك االلتفاف اىل ظاهرة عمل املرأة حيث بني غالبية األطفال ان امهاتهم ال 
يعملن، وهذا قد يسهم يف الدفع املبكر للطفل لسوق العمل ويف سن صغرية خاصة مع تراكم االعباء االقتصادية على االسر الفقرية؛ فعمل 
املرأة قد يكون احد اساليب الوقاية املستخدمة لتأمني احلالة االقتصادية لألسر الفقرية والبديل الذي ميكن توفريه لألسره كبديل للدفع 

املبكر البنائها اىل سوق العمل واالستغالل وترك املدرسة.

جدول 12: توزيع العينة تبعا حلالة العمل وحالة عمل الوالدين

حالة العمل
 

العدد و النسبة  
هل يعمل االب

اجملموع
االم تعمل هل

اجملموع
 النعمالنعم

العاملني فقط
769136905175761936 العدد

85.015.018.781.3 النسبة املئوية بني العاملني

23.430.227.525.8النسبة املئوية للفئة

غري العاملني

1764232199633915511891 العدد

88.411.617.982.0 النسبة املئوية  غري بني العاملني

53.651.453.352.5النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

5375359087442529 العدد

91.09.016.483.5النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

16.311.813.715.0النسبة املئوية للفئة

 يعمل وهوعلى
مقاعد الدراسة

2213025135199234 العدد

88.012.015.085.0النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

6.76.75.56.7النسبة املئوية للفئة

3291451374263629533589جمموع العدد

87.91217.782.2 النسبة االمجالية 
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4.1.14  مصادر دخل األسرة 
ولتوضيح األمر من حيث عالقة ذلك مبصدر دخل األسرة الرئيس، فقد بني )جدول 13( أن )64.7%، 2533 طفاًل( أفادوا بأن األب 
فقط هو مصدر دخل األسرة فيما أفاد )14.2%، 554 طفاًل( بأن مصدر دخل األسرة هو األب واألم، وكان األبناء فقط كمصدر دخل 
لألسرة ميثلون ما نسبته)5.8% 226 طفاًل( وأن األب واألم واألبناء كمصدر دخل األسرة شكل )7.6%( مبجموع )297( طفاًل. والواضح 
من اجلدول كذلك ان حولي 10% من األطفال العاملون فقط والذين هم على مقاعد الدراسة ميثل عملهم املصدر الوحيد لألسرة، رغم 
ان النسبة االعظم هي لألب كمصدر للدخل الرئيس لألسرة، ولقد عرب )1.9%، 75  طفاًل( ان مصدر دخل األسرة هو اإلعانات من 
مؤسسات حكومية ودولية. ولتحري الدقة وألن البيانات تعتمد على اجابات األطفال أنفسهم دون الرجوع إىل العائالت والوالدين؛ فان 
األرقام والنسب املذكورة جيب أن تعامل حبذر الحتمالية عدم دراية األطفال التامة حبقيقة مصدر دخل األسرة، وأيضًا لتفاوت أعمارهم 

يف هذه الدراسة.

وفيما يتعلق باألطفال غري العاملني فقد اجاب اغلب األطفال بأن األب فقط هو مصدر دخل األسرة )71.2%، 144٩ طفاًل( فيما كان األب 
واألم معا ميثالن ما نسبته 15.2% كمصدر لدخل األسرة، أما العاملني فقد بقي األب املصدر الرئيس لدخل األسرة )4٩.7%( و )501( 
طفاًل وتقاربت نسبة األبناء فقط واألب واألم فقط، واألب واألم واألبناء فقط كمصادر لدخل األسرة بنسب )٩.%11 ، 15.7 %، %11.0( 
على التوالي. وأما الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة فقد تشابه اىل حد ما مصدر دخل األسرة مع األطفال العاملني فقط حيث أفاد 
)62.1% ( )164 طفاًل( ان األب هو املصدر الرئيس لدخل األسرة فيما كان األب واألم معا ميثلون ما نسبته 6.1% )16 طفال( وكان األبناء 

فقط كمصدر لدخل األسرة يف الرتبة الثالثة وبنسبة ٩.1% )24 طفال(.  

جدول 13: توزيع العينة تبعا حلالة العمل ومصدر دخل األسرة

 حالة
 األبالنسبة و العددالعمل

 فقط
 األم
 فقط

 األبناء
 فقط

 األب
 و األم

األب
 و األم

و األبناء
 مصدر اعاناتاالقارب

اخر
اجملموع

 العاملني
فقط

501371201581111016561009 العدد

49.73.711.915.711.01.01.65.6 النسبة املئوية بني العاملني

19.831.153.128.537.421.321.388.925.8النسبة املئوية للفئة

 غري
العاملني

1449646130982254052035 العدد

 النسبة املئوية بني  غري
 العاملني

71.23.13.015.24.01.22.0.2

57.253.827.055.827.653.253.37.952.0النسبة املئوية للفئة
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 يعمل يف
العطل

41992171634172606 العدد
 النسبة املئوية بني العاملني

يف العطل
69.11.53.511.710.4.72.8.3

16.57.69.312.821.28.522.73.215.5النسبة املئوية للفئة

 يعمل
 وهو على
 مقاعد

الدراسة

1649241641820264 العدد

 النسبة املئوية بني من
62.13.49.16.115.53.0.8.0يعمل ويدرس

6.57.610.62.913.817.02.7.06.7النسبة املئوية للفئة

اجملموع 

 النسبة االمجالية

25331192265542974775633914

64.73.05.814.27.61.21.91.6100.0

4.1.15  وجود الوالدين 
وفيما يتعلق بعمل األطفال وعالقته بالوالدين إذا كانا على قيد احلياة أو متوفيني فتظهر االرقام يف )جدول 14( أن )91.9%، 3650  طفاًل( 
اجابوا بأن كال الوالدين على قيد احلياة، فيما اجاب 230 طفاًل )5.8%( من األطفال بان األب وحده هو املتويف. وفيما يتعلق باألطفال غري 
العاملني واألطفال العاملني يف العطل والذين يعلمون ويدرسون يف نفس الوقت فقد بقيت النسبة متقاربة حيث اجاب حوالي )94%( من 
هؤالء األطفال بأن كال الوالدين على قيد احلياة فيما كانت هذه النسبة لتنخفض اىل )83.1%، 845 طفاًل( من األطفال العاملني فقط 
الذين أفادوا أن كال الوالدين على قيد احلياة، لتكون أعلى نسبة لألب املتويف عند األطفال العاملني فقط وبنسبة )10.2%، 104 طفاًل( 
chi.( كذلك بينت الدراسة ان هناك فرقًا ذو داللة إحصائية .)ولألم املتوفيه )4.2%، 43 طفاًل( وكال الوالدين متويف )2.5%، 25 طفاًل
square= 171.2. p<.001( بني األطفال جبميع فئاتهم تبعا حلالة العمل وكون األبوين على قيد احلياة او متوفيني.  وكما أسلفنا فان 
أعلى نسبة لآلباء او األمهات او الوالدين املتوفني هما بني األطفال العاملني ثم العاملني يف العطل ثم العاملني وهم على مقاعد الدراسة. 
واخلالصة بأن 15% من األطفال العاملني والذين تركوا املدرسة هم ألسر فقدت احد الوالدين ويف اغلبها فقدت األب. لذا ولواحد من 
الوالد على قيد احلياة وعالقة ذلك  التعامل مع موضوع عمل األطفال هو التطرق اىل اهمية وجود  اليها عند  التنبه  األمور اليت جيب 
باملصدر الرئيس لدخل األسرة وعدم عمل األم. فاألمور الثالث جمتمعة جيب ان تؤخد بعني االعتبار عند دراسة اسباب ودوافع عمل 
األطفال. ولذا فمن الضرورة مبكان ان يتم توفري البدائل املقنعة لتعويض وجود األب الذي هو يف اغلب االحيان املصدر االساسي لدخل 

األسرة يف البيئة االردنية بشكل عام ويف هذه الدراسة بشكل دقيق.
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العدد و النسبةحالة العمل

 األبوين

اجملموع   كالهما على قيد
 كالهما متوف األم متوفيةاألب متوفاحلياة

العاملني  فقط

84510443251017 العدد

83.110.24.22.5 النسبة املئوية بني العاملني

23.245.270.578.1النسبة املئوية للفئة

 غري العاملني

1967841432068 العدد

4.1.7.1%95.1 النسبة املئوية بني  غري العاملني

53.936.523.09.4النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

5882842622 العدد

94.54.5.6.3النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

16.112.26.66.3النسبة املئوية للفئة

 يعمل وهو
 على مقاعد

الدراسة

2501402266 العدد

94.05.3.0.8النسبة املئوية بني من يعمل ويدرس

6.86.1.06.3النسبة املئوية للفئة

365023061323973اجملموع

91.95.81.5.8100.0النسبة االمجالية 

4.1.16 مستوى دخل األسرة
وبالنسبة ملستوى الدخل يبني )جدول 15( ان )35.8%، 363 طفاًل( من األطفال العاملني ينحدرون من أسر ذات مستوى دخل متدني مقابل 
59.8% )606 طفاًل( من أسر ذات دخل متوسط، وان )4.3%، 44 طفاًل( هم ألسر ذات دخل عاٍل. بينما كان األطفال الذين يعملون يف 
العطل يف اغلبهم ينحدرون من أسر ذات دخل متوسط )73.2%، 451 طفاًل( واألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة كانوا كذلك 
ينحدرون من أسر ذات دخل متوسط )69.4%، 186 طفاًل(. يف حني كان األطفال غري العاملني هم يف اغلبهم من أسرة متوسطة الدخل 

)77.8%، 1608 طفاًل( وهم اقل عدد من األطفال املنحدرين من اسر فقرية )9.5%، 196 طفاًل(. 
واخلالصة أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة واألطفال غري العاملني ينحدرون من أسر يف اغلبها ذات دخل متوسط وتتشابه 
النسبة لألطفال من األسرة ذات الدخل العالي، واألقل لألطفال غري العاملني املنحدرين من أسر فقرية.  بينما كان األطفال العاملني فقط 

جدول 14: توزيع العينة تبعا حلالة العمل وفيما اذا كان الوالدين على قيد احلياة 
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ينحدرون يف اغلبهم من اسر فقرية ومتوسطة )36%، 60% على التوالي(، وهذا يبني أن احد أهم أسباب عمل األطفال هو مستوى دخل 
األسرة، ورغم عدم دقة املعلومة املتوفرة لدى األطفال عن دخل األسرة، إال انه ميكن القول يف ضوء هذه املعلومات املتوفرة أن األطفال 
يربرون عملهم تبعًا حلالة املستوى املعيشي ألسرهم، والذين وجدوا أن حالة الفقر هي السمة الظاهرة على أسرهم فلجئوا أو اكرهوا على 
ترك املدرسة واللجوء إىل سوق العمل. لذا يعّد من احد األمور اهلامة اليت جيب التنبه إليها عند التطرق لعمل األطفال احلالة املعيشية 
لألسرة، وضرورة طرح البدائل العملية اليت تساعد األسر الفقرية، وتوفري البديل األمثل واألكثر فائدة لألسرة، حتى ال تضطر مثل هذه 

األسر أن تلجأ إىل تشغيل أبناءها وإجبارهم على االستغناء عن املدرسة كأحد وسائل املعيشة. 

جدول 15: توزيع العينة تبعا حلالة العمل ومستوى دخل األسرة

العدد و النسبةحالة العمل
 مستوى دخل األسرة

اجملموع
 عالمتوسط متدني)فقرية(

العاملني  فقط

363606441013 العدد

35.859.84.3 النسبة املئوية بني العاملني

51.921.310.625.5النسبة املئوية للفئة

 غري العاملني

19716082632068 العدد

9.577.812.7 النسبة املئوية بني  غري العاملني

28.256.463.452.2النسبة املئوية للفئة

يعمل يف العطل

8945176616 العدد

14.473.212.3النسبة املئوية بني العاملني يف العطل

12.715.818.315.5النسبة املئوية للفئة

 يعمل و هو على مقاعد
الدراسة

5018632268 العدد

18.769.411.9النسبة املئوية بني من يعمل و يدرس

6.57.76.8 7.2النسبة املئوية للفئة

69928514153965اجملموع

17.671.910.5100.0النسبة االمجالية



53

4.1.17  مستوى تعيلم األب واألم
وفقا للمعلومات املتوفرة من قبل األطفال؛ ابدى عدد منهم عدم معرفته مبستوى تعليم األب واألم وخاصة االعمار الصغرية منهم )من 
6-10 سنوات(، وكما هو واضح يف جدول )16 أ(؛ فإن آباء األطفال العاملني هم األقل حتصياًل للعلم ثم األطفال الذين يعملون ويدرسون 
بنفس الوقت ثم العاملون يف العطل ثم غري العاملني. أما فيما يتعلق حبالة عمل الطفل وعالقته مبستوى تعليم األم )جدول 16 ب( بينت 
الدراسة أن معظم األطفال العاملني هم ألمهات مل يكملن التعليم الثانوي حيث كانت نسبة األمية )ال يقرا و ال يكتب( بني األمهات حسب 
معرفة األطفال )15.1%، 132 طفاًل( واألساسي )31.4%، 274 طفاًل( وكانت نسبة األمهات احلاصالت على درجة البكالوريوس فما فوق 

ال يتجاوز )3.6%، 31 طفل(.

جدول 16 أ : توزيع العينة تبعا ملستوى تعليم األب وحالة عمل الطفل  

 التحصيل  مستوى
لالب العلمي

حالة العمل

 يعمل و هو على مقاعديعمل يف العطلال يعمليعمل فقط اجملموع
الدراسة

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

10211.1452.8183.454.21705.4امّي

30433.226416.79016.93630.569422اساسي

29432.266341.921941.05042.3122639ثانوي

15116.526216.59417.61210.251916.5 دبلوم

52628317.98415.797.642813.6بكالوريوس

8.8452.8193.665.1782.5ماجستري

3.3211.3101.90.0341.1دكتوراه

91410015831005341001181003149100جمموع

أما غري العاملني فكان التحصيل العلمي لألمهات متقارب يف املستوى حيث كانت نسبة األمهات احلاصالت على درجة البكالوريوس فما 
فوق تصل اىل )15.3 %، 252 طفاًل(، نسبة األمية )ال يقرأ وال يكتب( بينهن تصل )4.2%، 69 طفاًل(. وأما األطفال العاملني يف العطل 
والذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة فقد كانت النسب متقاربة وتركزت ما بني التحصيل العلمي يف املستوى التعليم الثانوي والدبلوم، 
وكانت نسبة األمية عند أمهات األطفال العاملني يف العطل تصل )4.1%، 22 طفاًل(، الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )%8.9، 11 

طفاًل( حسب )جدول 16ب(.
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جدول16 ب: توزيع العينة تبعا ملستوى تعليم األم وحالة عمل الطفل 

 مستوى
 التحصيل

لالم العلمي

حالة العمل

 اجملموع
 يعمل و هو على مقاعديعمل يف العطلغري العاملني العاملون فقط

الدراسة

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

13215.1694.2224.1118.92347.3امّي

27431.425615.58014.92721.863720.0اساسي

30835.374845.323944.44737.9134242.1ثانوي

12814.732719.811621.6262159718.7 دبلوم

273.121513.05510.2129.73099.7بكالوريوس

4.5241.5203.71.9491.5ماجستري

6 .0013.861.10019دكتوراه

87310016521005381001241003187100جمموع

4.1.18 حجم األسرة
وفيما يتعلق بعالقة عمل األطفال حبجم األسرة يبني )جدول 17( أن هناك عالقة طردية  ذات داللة إحصائية بني عمل الطفل وحجم 
أسره )r bp =.07. P >.001( أي انه كلما زاد حجم األسرة كلما زادت احتمالية اخنراط الطفل يف العمل؛ اي أن األطفال العاملون )على 
اختالف مستوياته( ينحدرون على االغلب من أسر عدد افرادها اكرب من األطفال غري العاملني. وهذا يعين انه كلما زاد حجم األسرة  
كلما زادت احتمالية أن يرتك الطفل املدرسة، وتوجه األسرة إىل خيار تشغيل الطفل. ولقد بينت الدراسة أن معظم األطفال العاملني سواء 

كانوا على مقاعد الدراسة أو تركوا املدرسة ينحدرون من أسر يزيد عدد أفرادها عن مخسة أشخاص. 
جدول 17: عالقة حجم األسرة حبالة العمل عند الطفل

 حالة
العمل

>4  
 67 اشخاص5 اشخاصاشخاص

   10>٩ اشخاص8 اشخاصاشخاص
اشخاص

r bpp-value

6.511.622.322.416.110.410.7يعمل
- .07> .001

7.78.018.322.315.010.118.6ال يعمل

الفصل الرابع النتائج
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4.1.1٩ ترتيب الطفل يف األسرة
يبني جدول )18( ترتيب الطفل العامل يف األسرة وعالقة ذلك حبالة العمالة؛ حيث وجدت الدراسة انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
للتحليل  وفقًا  أسرهم  يف  ترتيبهم  حيث  من  العاملني  غري  األطفال  عن  العاملني خمتلفني  األطفال  يكن  فلم  وعمله،  الطفل  ترتيب  بني 
اإلحصائي باستخدام )Kendall>s tau b(، إضافة إىل أن التحليل اإلحصائي اظهر أن األطفال العاملني وغري العاملني متقاربني من 
حيث النسب املئوية وفقًا لرتتيبهم يف أسرهم. وكان معظم األطفال العاملني هم ما بني األول والثالث وكذلك احلال بالنسبة لغري العاملني، 
ولكن عند دراسة الفرق بني األطفال تبعًا حلالة العمل )عامل فقط، يعمل ويدرس، وال يعمل( فقد أظهرت الدراسة أن األطفال الذين 
يعملون فقط توزع ترتيبهم يف األسرة ما بني األول والسادس )77.5%( بينما األطفال العاملني يف العطل توزعوا يف اغلبهم ما بني األول 
والثالث )65%( وأما العاملني وهم على مقاعد الدراسة فقد توزعوا ما بني األول واخلامس )83%( مع بقاء النسبة األكرب ملن كان ترتيبه 
األول والثالث )23.1%، 22.1%، على التوالي(، ويف اخلالصة فان األطفال العاملني وغري العاملني ال خيتلفون من حيث ترتيبهم يف أسرهم 

مع بقاء أن معظم األطفال العاملني هم األكرب بني أشقائهم بشكل عام.

جدول 18: عالقة ترتيب الطفل يف األسرة حبالة العمل عند الطفل

 حالة
العمل

 Kindall>sما بعد اخلامساخلامسالرابعالثالثالثانياالول
tau bp-value

20.821.417.814.49.915.7يعمل
.03.053

21.816.618.714.19.419.4ال يعمل

4.1.20 مناقشة عامة لنتائج اخلصائص الشخصية لالطفال العاملني 
ان  اجلدل القائم حول عمل األطفال يتعلق أساسا حبقوق الطفل وخاصة حبقه يف التعليم، فالعمل حيرم الطفل من التعليم، والذي ميكن أن 
يؤدي إىل حرمانه من احلصول على فرص عمل افضل يف وقت الحق.  ولتحقيق اهلدف الثاني من أهداف األلفية لعام 2015؛ فانه يتطلب 
ان يتوفر للطفل الضمانة الكافية إلمتام تعليمه األساسي وهذا لن يتأتى اال من خالل احلد من عمل األطفال.  واالردن كغريه من الدول 
يسعى لتحقيق أفضل حياة ممكنة البناءه وخاصة يف جمال التعليم.  لذا جاءت هذه الدراسة كأحد جهود اجمللس الوطين لشؤون األسرة 
بهدف التعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية واجلسمية املرتتبة على عمل األطفال يف االردن. وكذلك سعت هذه الدراسة الوطنية اىل 
حتديد أوجه اإلساءة اليت يتعرض هلا الطفل العامل، ومقارنة الناحية النفسية واالجتماعية واجلسمية لألطفال غري العاملني واألطفال 
الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة  واألطفال العاملني فقط. حيث مت استخدام النموذج االستنباطي على عينة من األطفال بلغ عددها 

اإلمجالي 4008 طفاًل.  
العامالت شكلن ما نسبته 3.5% فقط من جمموع  االناث  وان  الذكور  العاملني هم من  ان معظم األطفال  الدراسة  بشكل عام أظهرت 
األطفال العاملني ذكورا و اناثا. وكذلك بينت الدراسة أن 21% من أطفال املدارس يعملون ويدرسون .  وهذه النسبة تتجاوز تقارير دائرة 
اإلحصاءات العامة لعام 2008 واليت ورد فيها أن نسبة اإلناث العامالت هي حوالي )0.5%(، إال انه جيب أن يوخذ بعني االعتبار أن عينة 
هذه الدراسة صدفية وان املسح الوطين الذي أعدتة دائرة االحصاءات العامة لالطفال العاملني مل يكن عشوائيا.  وكذلك وجدت هذه 
الدراسة أن أكثر األطفال يعملون يف قطاع اخلدمات وخاصة أطفال املدارس العاملني، فيما كان األطفال العاملني فقط يعمل أكثرهم يف 
حرفة تصليح املركبات وهذا يتطابق مع التقارير الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة العمل لعام 2008، واليت ورد فيها ان معظم 
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األطفال يعملون يف تصليح املركبات. إال ان هذه الدراسة مل تستطع 
الوصول لألطفال العاملني يف الزراعة والذي مثل قطاعًا هاما يف 

تقرير دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة العمل. 
الذكور من األطفال هم اكثر عرضة لرتك املدرسة واالخنراط يف 
العمل، وان معظم األطفال العاملني يعملون يف جماالت اخلدمات 

وتصليح املركبات.
وكذلك وجدت الدراسة ان السبب الرئيس لعمل أطفال املدارس 
هو مساعد األسرة واكتساب مهارة فيما افاد األطفال العاملني 
فقط انهم يعملون الكتساب مهارة. وهذا األمر فيه مفارقة فهؤالء 
األطفال تركوا التعليم وكان العمل هو مالذهم الوحيد إال أنهم 
مل يضعوا مساعدة األسرة يف املقام األول ألسباب عملهم، فيما 
الرئيس هلم هو  السبب  أن  يرون  العاملني  املدارس  أطفال  كان 
مساعدة األسرة والسبب الثاني هو اكتساب املهارة. وهذا قد يعود 
اىل قناعة الطفل العامل فقط والذي ترك املدرسة ان العمل هو 
اخليار الرئيس له، وبالتالي بات يرى ان تعلم املهارة هو القناعة 
الوحيدة املتوفرة لديه واليت تربر له اهمية عمله. وكذلك قد يعود 
األمر اىل فقدان الطفل اهمية مقدار التأثري للمردود املادي الذي 
حيصل عليه على مستوى دخل األسرة وكل ما يراه ان االخرين 
)األب واألم واصحاب العمل( حياولون فعل ما هو ملصلحته من 
ادى  وهذا  احلياة،  على  يساعده  عمل  او  حرفة  تعليمه  خالل 
ليس  العمل  يف  اخنراطه  ان  يف  القناعة  يف  الفكري  التدرج  اىل 
هدفه املال وامنا تعلم احلرفة. وهذا األمر يتناقض مع التحليل 
االحصائي الذي يبني ان األطفال العاملني هم على االغلب ينتمون 
اىل اسر فقرية ذات حجم كبري وألباء ذوو حتصيل علمي متوسط 

وان األطفال يشكلون دخال مهما لألسرة.
و  األسرة  مساعد  هو  املدارس  أطفال  لعمل  الرئيس  السبب  ان 
السبب الرئيس لعمل األطفال الذين تركوا املدارس هو الكتساب 

مهارة. 
)غرايبة  سابقة  دراسات  عدة  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتوافق 
وهومات، 2003 وابو محدان، 2005( حيث بينت هاتان الدراستان 
أيضا ان السبب الرئيس لعمل األطفال هو مساعدة األسرة ماديا. 
واظهرت هذه الدراسة ايضا ان األطفال العاملني ينحدرون من 

أسر فقرية على االغلب، وألسر يعمل فيها الوالدين، وألسر كبرية 
احلجم، وألسر تعتمد االجر الذي يتلقاة الطفل كمصدر للدخل  
العالة األسرة، وهذا يف جممله جيعل األطفال العاملني ينحدرون 
من األسر اليت تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وتلجأ لتشغيل 
العمل  جيب  لذا  نفسها.  والعالة  الدخل  لتحسني  سعيا  ابنائها 
على حتسني الوضع االقتصادي للطفل واألسرة وتطوير املشاريع 
على  يساعد  مما  األسر  ألرباب  العمل  وضع  لتحسني  اإلنتاجية 
األطفال  آباء  ان  الدراسة  بينت  ولقد  األطفال.  عمل  من  احلد 
العاملني )وقد تركوا املدرسة( هم األقل حتصيال للعلم، ثم آباء 
األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة، وتتوافق نتائج 
هذه الدراسة مع دراسة الرتك )2000( حيث بينت نتائجها ان 
التعليم لآلباء يعترب من أهم االسباب اليت أدت  تدني املستوى 

اىل عمل األطفال.
ينحدرون من أسر فقرية وكبرية احلجم،  العاملني  إن األطفال 

وتعتمد على الطفل ليساعدها يف حتسني الدخل العام لألسرة، 
وكذلك يرتبط عمل األطفال مبستوى التحصيل العلمي للوالدين. 

فاباء األطفال العاملني هم االقل حتصيال للعلم.
العاملني  املدارس  أطفال  معظم  أن  اىل  الدراسة  هذه  وتضيف 
األطفال  كان  فيما  األسرة،  افراد  احد  او  آباءهم  لدى  يعملون 
العاملني فقط يعملون لدى شخص من خارج األسرة، وهذا قد 
يودي اىل تعزيز احلاجة اىل الرقابة واملتابعة كون هؤالء األطفال 
قد يعاملوا معاملة الكبار ولكن دون حقوق، وقد تكون معاملتهم 
يتعرض  اليت  النفسية  اإلساءة  سبب  يفسر  ما  وهذا  قاسية. 
لعدة اشكال من  يتعرض  العامل  العاملني، فالطفل  هلا األطفال 
والنفسية واإلهمال من كل من األب واألم يف  اإلساءة اجلسدية 
البيت ومن صاحب العمل يف العمل)كما سياتي الحقا(، لذا يفتقد 
الطفل كل معاني التواصل والدعم االجتماعي واألمان خاصة مع 
طول ساعات العمل واليت وصلت يف متوسطها اىل )43( ساعة 
أسبوعية، إضافة اىل األجر املنخفض الذي يصل يف متوسطه اىل 

)20( دينار أسبوعي. 
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يتلقى األطفال العاملون أجور متدنية مقارنة بعدد ساعات العمل اليت يؤدونها، ورغم ذلك يشعر غالبيتهم بالرضى عن ظروف العمل اليت 
يعيشونها، وهذا يدل على عدم ادراكهم حلقوقهم وحقيقة ما يعانون.

ومع ذلك اظهر غالبية األطفال الرضى عن عمله وعن الوضع الذي يعشيه داخل بيئة العمل، حيث وجد ان غالبية األطفال راضني عن 
عملهم مقارنة بالنسبة الضئيلة جدًا لألطفال غري الراضني. وهنا ميكن القول ان خصائص األطفال العاملني والظروف اليت يعيشونها 
تظهر األطفال وكأنهم يدركون واقع حالة العمل اليت يعيشونها؛ مبعنى اخر ينظر األطفال اىل العمل على انه اجناز مهم من اجنازاتهم 
بغض النظر عن تبعاته السلبية ويفكرون باملردود املادي الضئيل النه من وجهة نظرهم قد يليب هلم بعض االحتياجات اخلاصة بهم واليت 
هم اصال حمرومون منها. وتقارب النسب بني األطفال الذين يرغبون بكمال تعليمهم مقابل الذين ال يرغبون يف اكمال تعليمهم جيعل من 
املهم ان يتوافر لألطفال العاملني وغري العاملني كل سبل التشجيع على حتصيل العلم، وابراز اهمية العلم كوسيلة حلياة ومستقبل افضل.

4.2 استبانة الكشف الصحي 
فيما يتعلق باملشاكل الصحية اليت يعانيها األطفال املبحوثني يف هذه الدراسة؛ فقد بينت النتائج )جدول 19( ان األطفال الذين يعملون 
وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر عرضة لإلصابة بالرشح، وهم أكثر من راجع طبيبًا ملشكلة صحية، وأكثر من راجع مركزا للطوارئ 
وبنسب )66.4% ، 44.6%، 17.7%( على التوالي. فيما كان األطفال العاملني فقط واألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة االكثر 
تعرضًا لإلصابة باالنفونزا وبنسبة )27% ، 27.6%( على التوالي، وكان األطفال غري العاملني األكثر دخواًل للمستشفى واملبيت فيه لليلة 
واحدة وبنسبة )7.6%( وهي نسبة تقارب كذلك األطفال الذين يعملون يف العطل، والذين أفادوا بأنهم ادخلوا املستشفى وباتوا لليلة واحدة 

وبنسبة )%7.2(.

جدول 1٩: توزيع العينة تبعا حلالة عمل الطفل واستبانة الكشف الصحي )خالل الشهر املاضي(

املتغري
 يعمل  وهو علىيعمل يف العطلالعاملني فقطالعاملني غري

التحليل االحصائيمقاعد الدراسة

الدالة االحصائيةكاي 2%العدد%العدد%العدد%العدد

001.>133264.155951.238962.88566.454.3 الرشح

001.>41920.229327.014022.83527.620.3 االنفلونزا
 مراجعة طبيب ملشكلة

001.>73035.522020.221635.25844.693.4 صحية

29514.313812.78313.52317.73.2.37مراجعة مركز طوارىء

 ادخال للمستشفى لليلة
1567.6656.0447.2124.33.7.30واحدة
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

4.2.1 اإلهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة
وفيما يتعلق باإلهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة فقد بينت 
الدراسة أن األطفال العاملني يعانون بعضًا من املشاكل الصحية، 
وهم كذلك عرضة هلذه املشاكل نتيجة تعرضهم لعوامل ترفع من 

احتمالية اإلصابة بهذه املشاكل )جدول 20 أ(.
4.2.2 االهتمامات الصحية اجلسدية

أظهرت الدراسة  )جدول 20 أ ( أن )31.2%، 316 طفاًل( من 
األطفال العاملني الذين اجابوا على اسئلة االستمارة أجابوا أن 
لديهم أحيانا مشاكل يف األسنان وان )24%، 244 طفاًل( يعانون 
مشاكل يف النظر، وان )53%، طفاًل( يعانون من صداع بدرجات 
خمتلفة. وان 5% يعانون 534 من مشاكل يف السمع أو التبول أثناء 

النوم. 
أما فيما يتعلق باألطفال غري العاملني فقد أظهرت الدراسة ان 
العاملني  األطفال  عن  كثريًا  خيتلفون  ال  العاملني  غري  األطفال 
املخاطرة.  وعوامل  وسلوكيات  الصحية  االهتمامات  حيث  من 
فقد أظهرت النتائج )جدول 20 ب( أن حوالي 60% من األطفال 
غري العاملني لديهم مشاكل يف األسنان. وكذلك احلال بالنسبة 
للصداع، حيث اجاب حوالي 17% من األطفال انهم يعانون الصداع 
يف اغلب األوقات )كانت اجاباتهم ترتاوح من غالبا اىل دائما(. 
بينما كانت مشاكل النظر حوالي 24.4% والسمع 11% والتبول يف 

الفراش قليلة احلدوث بنسبة 5.7% من جمموع العينة.  
على  وهم  يعملون  والذين  فقط  العطل  يف  العاملني  األطفال  أما 
متفاوتة  النتائج  كانت  فقد  20ج(،  )جدول  الدراسة  مقاعد 
مقارنة باألطفال العاملني ومتقاربة من األطفال الذين ال يعملون، 
فقد أظهرت الدراسة أن حوالي 69% منهم يعاني مشاكل تتعلق 
باألسنان وحوالي 65% مشاكل تتعلق بالصداع فيما كانت مشاكل 
إما  بنسة وصلت إىل حوالي %13.  والسمع    %33 النظر حوالي 
مشاكل التبول اثناء الليل فقد كانت يف أدنى النسب حيث بلغت 

عند حوالي 5.5% فقط منهم.
4.2.3 اإلهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية

اشارت الدراسة )جدول 20 أ(  ان نسبة األطفال العاملني الذين 
أكثر  فهناك  متفاوتة  واجتماعية  نفسية  اضطرابات  من  يعانون 

الفصل الرابع النتائج

و)%36(  االكتئاب،  و)%27(  الوحدة،  يعانون  منهم  من )%24( 
العمل، و)%14(  البيت، و)24%( مشاكل مع صاحب  مشاكل يف 
مشاكل مع القانون وأكثر من )44%( يقضي أوقات لوحده. غري 
)لديه  اعزاء  أصدقاء  بوجود  أجاب  منهم   )%87( حوالي  أن 
أصدقاء أعزاء( والذي ميثل الدعم االجتماعي املتوفر لالطفال.

وفيما يتعلق باإلهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية لالطفال 
حوالي  أن  الدراسة  بينت  فقد  ب(؛   20 )جدول  العاملني  غري 
32.8% من األطفال غري العاملني يعانون الوحدة 22.8% يعانون 
االكتئاب و30.9% يعانون من املشاكل يف البيت، وأن 26.6% لديهم 
مشاكل يف املدارس وعدد قليل منهم )اقل من 5%( لديه مشاكل 
مع القانون. ومن الناحية االجتماعية عرب 89% من األطفال أن 
أصدقاء  وجود  عن  عربوا   %69.6 منهم  اعزاء،  أصدقاء  لديهم 
املوجود  التناقض  هو  االنتباه  يلفت  ما  واما  دائم.  بشكل  اعزاء 
يف احلالة النفسية لألطفال. فرغم تعبريهم عن وجود أصدقاء 
اعزاء بشكل كبري إال ان حوالي 51% اجابوا بانهم يقضون اوقاتًا 
يعانيها  اليت  باحلالة  وربطه  تفسريه  ميكن  وذلك  لوحدهم، 
البيت  يف  مشاكل  وجود  عن  كبري  وبشكل  الذين عربوا  األطفال 

واملدرسة. 
وفيما يتعلق باإلهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية لألطفال 
الدراسة  مقاعد  على  زالو  ما  والذين  العطل  يف  يعملون  الذين 
من  كل  مع  متقاربة  كذلك  النتائج  كانت  فقد  20ج(   )جدول 
من   %40 حوالي  عرب  حيث  العاملني  وغري  العاملني  األطفال 
األطفال عن شعورهم بالوحدة، و36.5% عن شعورهم باالكتئاب، 
و38.3% يعانون من مشاكل يف البيت و34.6% يعانون من مشاكل 
القانون  باملشاكل مع  يتعلق  فيما  بكثري  اقل  وبنسبة  املدرسة.  يف 
وجود  عن  يعربون  األطفال  من   %89 حوالي  كان  )9%(. فيما 
أصدقاء  هلم  بان  اجابوا   %69.7 منهم  لديهم،  أعزاء  أصدقاء 
األطفال  من   %60 حوالي  كان  فيما  حوهلم،  دائم  بشكل  اعزاء 
أقر  ما  مع  يتجانس  وهذا  لوحدهم  أوقاتًا  يقضون  بأنهم  أفادوا 
العاملني.  وهذا يؤدي لالستنتاج أن  العاملني وغري  به األطفال 
الوحدة بوجود األصدقاء  يعانون  العمرية  الفئة  األطفال يف هذه 
نتيجة  واالجتماعي  األسري  الرابط  ضعف  اىل  ذلك  يعود  وقد 

لوجود مشاكل يف البيت واملدرسة. 
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4.2.4 سلوكيات وعوامل املخاطرة 
كانت  فقد  أ(؛  )جدول20  املخاطرة  وسلوكيات  لعوامل  بالنسبة 
 )%43( افاد  حيث  متقاوتة  العاملني  لألطفال  العامة  الصفة 
 .)%19.1( اىل  الدائم  التدخني  وتصل صفة  يدخن.  بانه  منهم 
املوصوفة  غري  األدوية  من  أي  يستخدم  ال  بأنه   )%82( أجاب 
ال  والدين  مع  يعيش   )%95( من  أكثر  وان  الطبيب،  قبل  من 
املالزمة  الصفة  ان  املخدرات غري  يتعاطون  او  الكحول  يشربون 
ألكثر األطفال )38.0%، 422 طفاًل( أفادوا بان آبائهم يدخنون 
بشكل دائم. ورغم ذلك فانه يوجد لدى األطفال املعلومة املتعلقة 
بالدخان ومشاكله حيث أفاد أكثر من )79%( منهم انه قيل هلم 
عن مشاكل الدخان والكحول وبشكل متفاوت منهم )39.6%( انه 
قد قيل له ذلك وبشكل دائم. وينطبق احلال كذلك على تعاطي 
املخدرات كاحلشيش واملارجيوانا واحلبوب حيث اجاب أكثر من 
)97.3%، 948 طفاًل( أنه ال يتعاطى هذه املواد، ورغم ذلك تبقى 
نسبة )1.6%، 16 طفاًل( نسبة ليست بالضئيلة لألطفال يتعاطى 

هذه املواد.
وأما ما يتعلق بعوامل وسلوكيات املخاطرة لألطفال غري العاملني 
)جدول 20 ب(، فقد عرب 5% منهم أنهم يدخنون، منهم %2.7 
وكذلك  دائمًا.  إىل  غالبًا  يدخنون  منهم  و%2.3  أحيانا  يدخنون 
موصوفة  غري  أدوية  يستخدمون  منهم   %14 أن  الدراسة  بينت 
من قبل الطبيب، وان 2.1% منهم أفاد بأن احد والديه يتعاطى 
الكحول/املخدرات. يف حني كان 49% منهم أفاد بان والده يدخن 
خماطر  حول  معلومات  تلقى  بأنه  أفاد  منهم   %56 و  السجائر، 
التدخني والكحول. وبينت الدراسة كذلك ان 1.5% )26 طفاًل( 
من األطفال أفاد بأنه يتعاطى احد أنواع املخدرات، وهذه النسبة 
وان كانت صغرية من الناحية احلسابية إال أن خطورة استخدام 

املخدرات جيعل هذه النسبة موضع اهتمام بالغ.
وفيما يتعلق باألطفال العاملني يف العطل والذين يعملون وهم على 
األطفال  من   %16 حوالي  عرب  ج(   20 )جدول  الدراسة  مقاعد 
اغلب  ويف  دائم  بشكل  منهم %8  يدخنون،  بأنهم  الفئة  من هذه 
األوقات، وأن حوالي 15.4% منهم يستخدمون أدوية غري موصوفة 
من قبل الطبيب. وأفاد 2.7% منهم بأن آبائهم يتعاطون الكحول 
السجائر/ يدخن  والده  بان  أفاد  منهم   %49 وأن  واملخدرات، 
ذلك  ورغم  دائم  بشكل  والده  يدخنون   %31 منهم  النرجيلة 

فقد كان 60.7% من األطفال يفيد بأنه قد قيل هلم عن مشاكل 
أنواع  بعض  باستخدام  اقر  منهم   %2.7 وان  والكحول،  الدخان 
املخدرات وهذه النسبة تتمثل 22 طفاًل. وهذه النسبة تعد أمرا 

جدير باالهتمام.
4.2.5 االهتمامات الصحية اجلنسية 

اما اإلهتمامات الصحية اجلنسية )جدول 20 أ(؛ أجاب )%32.4( 
من األطفال العاملني بأنهم يعانون من مشاكل حب الشباب، وأن 
العالقة  عن  معلومات  جيد  أن  يستطيع  منهم   )%50( حوالي 
 )%38( حوالي  وأن  األزواج،  بني  احلميمة(  )العالقة  اجلنسية 
الكالم تصل إىل  أكثر من جمرد  الفتيات  منهم له عالقات مع 
منهم  فقط   )%46( أن  غري  بإشكاهلا،  اجلسدية  املالمسة  حد 

أجاب بأنه يتفحص أعضاءه التناسلية. 
غري  لألطفال  اجلنسية  الصحية  باالهتمامات  يتعلق  فيما  وأما 
يعاني  أنه  منهم   %31.6 عرب  فقد  ب(؛   20 )جدول  العاملني 
ان  يستطيع  بأنه  أفاد  منهم   %19 كان  فيما  الشباب  حب  من 
ما  وأما  األزواج  بني  احلميمة  العالقة  وصور عن  معلومات  جيد 
يتعلق بوجود عالقات أكثر من جمرد الكالم وتصل حد املالمسة 
أن  الذكور  من  و%15.9  اإلناث  من   %5.7 عرب  فقد  اجلسدية، 
هلم مثل هذه العالقة، يف حني كان 18.5% منهم فقط يتفخص 
املتعلقة  األسئلة  ان  باإلهتمام  واجلدير  التناسلية.  أعضاءه 
عنها  أجاب  اليت  األسئلة  اقل  من  كانت  اجلنسية  باإلهتمامات 
األطفال، فقد كانت نسبة رفض األطفال على اإلجابة على هذه 
املواضيع  هلذه  الثقافية  للحساسية  نتيجة  لالنتباه  الفتا  األسئلة 
يف اجملتمع األردني. فقد وصلت نسبة الرفض لالجابة على هذه 
االسئلة اىل 55% عند اإلناث فيما كانت النسبة عند الذكور تصل 
اىل 54%.  وأيضا أجاب 80% من األطفال )ذكورا وإناثا( على 

السؤال املتعلق بالتفحص الذاتي لألعضاء التناسلية.
األطفال  عند  اجلنسية  واملمارسات  باالهتمامات  يتعلق  وفيما 
العاملني يف العطل والعاملني وهم على مقاعد الدراسة، فقد أفاد 
36.9% من األطفال بأنهم يعانون حب الشباب وان 31.4% منهم 
يستطيع أن جيد معلومات عن العالقة احلميمة بني األزواج، وان 
33.5% منهم يتفحص أعضاءه التناسلية.  وقد كان 26.4% من 
كالم  جمرد  من  أكثر  االناث  مع  عالقة  هلم  بان  يفيد  الذكور 

وتصل حد املالمسة اجلسدية.
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املتّغري
 دائماغالبااحيانا ابدا

%العدد%العدد%العدد%العدد
االهتمامات الصحية اجلسدية

53953.231631.2929.1676.6لدي مشاكل تتعلق بأسناني
77075.916115.9424.1414.0لدي مشاكل  تتعلق بالنظر

92991.7636.2101.0111.1لدي مشاكل بالسمع
.95895.3363.677.404أتبول يف الفراش أثناء نومي

47547.142041.6818.0333.3أصاب بالصداع
              االهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية

76275.916916.8434.3303.0اشعر بالوحدة
73773.118218.1575.7323.2اشعر باالكتئاب

64364.226126.0727.2262.6لدي مشاكل يف البيت
76476.317517.5393.8232.3 لدي مشاكل يف مع صاحب العمل

86686.3707.0212.1464.6 لدي مشاكل مع القانون و الشرطة
13313.314014.023723.749249.1لدي أصدقاء أعزاء

56956.829529.4878.7515.1اقضي أوقاتًا لوحدي
                                                                               سلوكيات وعوامل املخاطرة

57156.612812.711611.519319.1أنا أدخن السجائر
82182.014013.9242.4171.7استخدم أدوية غري موصوفة لي من قبل طبيب
 يشرب والدي /  والدتي الكحول )اخلمرة( / و

املخدرات
94695.4232.3101.0131.3

36137.5474.913313.842238.0يدخن والدي السجائر/السيجار/النارجيلة
20920.716516.323623.440039.6قيل لي عن مشاكل السجائر و الكحول

94897.3101.0100.160.6اتعاطى املخدرات كاحلشيش و املرجيوانا و احلبوب
االهتمامات الصحية اجلنسية

64867.620921.8727.5293.0لدي حب الشباب
 أستطيع أن أجد معلومات و صور عن العالقة املوجودة

  بني االزواج
43850.523827.510311.98810.1

25362.09322.8307.3327.8 لدي عالقات خاصة مع الفتيات اكثر من جمرد كالم
51554.220321.311912.511311.9اتفحص أعضائي التناسلية

جدول 20 أ: توزيع جمموعة األطفال العاملني واإلهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة 

الفصل الرابع النتائج
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جدول 20 ب: توزيع جمموعة األطفال غري العاملني واالهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة  

املتّغري
 دائماغالبااحيانا ابدا

%العدد%العدد%العدد%العدد
االهتمامات الصحية اجلسدية

78738.173835.727413.326712.9لدي مشاكل تتعلق بأسناني
155875.626512.8994.81406.8لدي مشاكل  تتعلق بالنظر

183188.91467.1552.7281.4لدي مشاكل بالسمع
193294.3683.6211.0261.2أتبول يف الفراش أثناء نومي

85241.584841.322310.91296.2أصاب بالصداع
االهتمامات الصحية النفسية و االجتماعية

137967.239419.21467.11326.4اشعر بالوحدة
132577.21498.71498.7925.3اشعر باالكتئاب

141469.142020.51075.21045.1لدي مشاكل يف البيت
150673.439119.1984.8562.7  لدي مشاكل يف املدرسة

193695.4391.9211.0341.7 لدي مشاكل مع القانون و الشرطة
22511.11869.220510.1141369.6لدي أصدقاء أعزاء

99249.366833.220510.11497.4اقضي أوقاتًا لوحدي
سلوكيات و عوامل املخاطرة

193295.0562.7281.4180.9أنا أدخن السجائر
 استخدم أدوية غري موصوفة لي من قبل

طبيب
175385.920810.2452.2351.7

 يشرب والدي /  والدتي الكحول
)اخلمرة( / واملخدرات

199297.9221.1100.5110.5

يدخن والدي السجائر/السيجار/
النارجيلة

103251.421810.922511.253326.5

89543.931115.226613.056727.8قيل لي عن مشاكل السجائر و الكحول
 اتعاطى املخدرات كاحلشيش و املرجيوانا

واحلبوب
165598.540.20.60.3160.9
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االهتمامات الصحية اجلنسية
113668.429317.61086.51237.4لدي حب الشباب

  أستطيع أن أجد معلومات و صور عن العالقة
  املوجودة بني االزواج

134780.920612.4563.4563.4

 لالناث: لدي عالقات خاصة مع الشباب اكثر
من جمرد كالم

91894.3242.5131.3181.8

 للذكور: لدي عالقات خاصة مع الفتيات اكثر
 من جمرد كالم

84984.1818.0404.0404.0

135081.518711.3694.1503.0اتفحص أعضائي التناسلية

جدول 20 ج: توزيع جمموعة األطفال الذين يعملون ويدرسون والعاملني يف العطل واالهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة 

املتّغري
 دائماغالبااحيانا ابدا

%العدد%العدد%العدد%العدد

االهتمامات الصحية اجلسدية

27231.035540.411913.513215.0لدي مشاكل تتعلق بأسناني

59267.314917.0657.4738.3لدي مشاكل  تتعلق بالنظر

76086.9728.2313.5121.4لدي مشاكل بالسمع

82194.5222.5192.260.7أتبول يف الفراش أثناء نومي

31135.538143.512314.1606.9أصاب بالصداع

االهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية

57060.119020.0757.911311.9اشعر بالوحدة

55463.521825.0657.5354.5اشعر باالكتئاب

53461.721725.1708.1455.2لدي مشاكل يف البيت

57365.419722.5637.2434.9  لدي مشاكل يف املدرسة

78891.1424.9141.6212.4 لدي مشاكل مع القانون و الشرطة

9510.9647.310512.060969.7لدي أصدقاء أعزاء

35540.534139.011313.0667.5اقضي أوقاتًا لوحدي

الفصل الرابع النتائج
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سلوكيات وعوامل املخاطرة

73284.0697.9303.4404.6أنا أدخن السجائر

 استخدم أدوية غري موصوفة لي من قبل
طبيب

73584.69911.4212.4141.6

 يشرب والدي/ والدتي الكحول )اخلمرة(
/ و املخدرات

84997.370.830.3141.6

44350.79811.2617.027231.1يدخن والدي السجائر/السيجار/النارجيلة

35539.313314.711112.330333.6قيل لي عن مشاكل السجائر و الكحول

 اتعاطى املخدرات كاحلشيش و املرجيوانا
واحلبوب

78897.3101.250.670.9

االهتمامات الصحية اجلنسية

49563.111114.18110.39812.5لدي حب الشباب

 أستطيع أن أجد معلومات و صور عن
  العالقة املوجودة بني االزواج

54968.613316.6587.3607.5

 للذكور: لدي عالقات خاصة مع الفتيات
 اكثر من جمرد كالم

58773.611113.9425.3587.3

55366.515618.9617.3617.3اتفحص أعضائي التناسلية

4.2.6 حالة العمل وعالقتها باحلالة الصحية اجلسدية للطفل
وفيما يتعلق حبالة العمل وعالقتها باحلالة الصحية اجلسدية لألطفال فقد بني الدراسة ان هناك فرق ذو داللة إحصائية بني مجيع 
فئات األطفال يف عدد مرات اإلصابة بالرشح، واألنفلونزا ومراجعة الطبيب لغايات العالج )جدول 20د(، وانه ليس هناك فرقًا ذو داللة 
إحصائية يف عدد مرات مراجعة األطفال لوحدات الطوارئ أو حلاالت اإلدخال للمستشفى. علمًا بان األطفال الذين ال يعملون كانوا األكثر 
إدخاال للمستشفى ومراجعة للطوارئ لغايات العالج ومراجعة للطبيب والعرضه للرشح واألنفلونزا أكثر من باقي فئات األطفال العاملني. 
وكان األطفال العاملني فقط ثم األطفال الذين يعملون يف العطل ثم األطفال الذين يعملون ويدرسون يف نفس الوقت االكثر تكرارا لعدد 

املشكالت الصحية  )جدول 20 أ، ب، ج( . 
واما املشاكل األكثر ظهورًا فكانت مشاكل األسنان والصداع واقلها التبول يف الفراش ومشاكل السمع. ورغم ان األطفال ال يشتكون من 
مشاكل النظر، إال ان الفحص السريري قد اظهر غري ذلك، حيث وجد ان أطفال املدارس الذين يعملون ويدرسون، واألطفال الذين يعملون 

فقط يعانون من ضعف يف النظر وبنسب تدعو اىل التحقق بشكل أفضل من حقيقة عدم ذكر األطفال ملشاكل النظر.
اخلالصة 

يعاني األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة من مشاكل جسدية عدة مثل الرشح واالنفلونزا واملشاكل اجللدية والصداع ومشاكل عدة 
يف االسنان اكثر من األطفال العاملني وقد تركوا املدرسة. غري ان األطفال غري العاملني هم اكثر فئات األطفال معاناة للمشاكل اجلسدية.
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 لقد اظهرت هذه الدراسة ان مستوى الصحة اجلسدية عند األطفال غري العاملني هو اقل منه عند األطفال العاملني سواء اكانوا على 
مقاعد الدراسة او تركوا املدرسة. وكذلك اظهرت الدراسة ان اطفال املدارس العاملني هو اقل منه عند األطفال الذين يعملون فقط. 
فقد بينت هذه الدراسة ان األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة هم اكثر عرضة من غريهم لإلصابة بالرشح واألنفلونزا 
وهم اكثر من راجع الطبيب ملشكلة صحية وبينت أيضا ان الغالبية العظمى من األطفال العاملني فقط يعانون من الصداع وهذا يدل على 
اآلثار السلبية اجلسدية على هؤالء األطفال نتيجة العمل وهذا يتوافق مع دراسة الكيالي )2006( ان األطفال العاملني هم عرضة للتعرض 

للمشاكل الصحية مثل املشاكل اجللدية واآلالم يف الرأس. 
ويف النواحي النفسية، ظهر بشكل جلي حالة من عدم االستقرار النفسي لدى أطفال املدارس على اختالف حالة العمل لديهم فقد عرب 
حوالي 25% من األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة عن شعورهم بالوحدة واالكتئاب، وأنهم يعانون مشاكاًل يف البيت والعمل، وبنسبة 
)15%( مشاكاًل مع القانون والشرطة، مما يثري احلافز للسؤال عن كيفية وماهية الدعم االجتماعي والنفسي الذي يتلقاه الطفل العامل 
والذي ال جيد )او ال ُيعطى( الوقت الكايف ملمارسة حياته كطفل. ولذا ميكن االستنتاج بان الطفل العامل بشكل عام يعاني االضطرابات 
النفسية والعزلة االجتماعية لسببني؛ اوهلما الوضع غري القانوني له يف العمل والذي يؤدي اىل عدم إعطاءه أي حق من حقوقه، والثاني 
ان طبيعة املشاكل النفسية واالجتماعية اليت يعانيها الطفل هي أصال تعود جبذورها اىل البيت الذي يفرتض ان يكون هو املالذ النفسي 

واالجتماعي له .  وهذا يؤدي إىل رفع درجة القابلية للسلوكيات اخلطرة كاملخدرات واجلرمية وغريها. 

يعاني األطفال العاملون من شعورهم بالوحدة واالكتئاب والعزلة االجتماعية ومشاكاًل يف البيت والعمل ومشاكاًل مع القانون والشرطة  

ويف هذه الدراسة اقر 45% من األطفال العاملني بأنهم يدخنون و 20% يستخدمون أدوية مل توصف من قبل طبيب و 2.5% يتعاطون املخدرات. 
وهذا يتوافق مع نتائج دراسة الضمور )2006( حيث بينت ان التدخني وتناول املشروبات الروحية من ابرز السلوكيات الطائشة والشائعة املرتتبة 
على عمل األطفال.  لذا جيب العمل على مكافحة عمل األطفال الذي هو احد اهم االسباب املؤدية بالطفل حنو التدخني وتعاطي املخدرات، 

وذلك بزيادة الوعي وزيادة الربامج التوعية لألطفال واألهالي يف املدارس اوال ثم البيت و عرب وسائل التوعية املسموعة واملرئية.

45% من األطفال العاملني يدخنون و 20% يستخدمون أدوية مل توصف من قبل طبيب، و 2.5% يتعاطون املخدرات على اختالف انواعها.

إضافة إىل ذلك ما افاد به 15% من الذكور بشكل عام والعاملون بشكل خاص بان هلم عالقات مع الفتيات أكثر من جمرد الكالم تصل اىل 
حد املالمسة اجلسدية، وان 40% يستطيعون ان جيدوا معلومات وصور عن العالقة احلميمة بني األزواج، والذي جيعل الطفل العامل ايضا يف 
خطر التعرض لالمراض املنقولة جنسيا. لذا ميكن القول ان عمل األطفال والذي أدى اىل حرمانهم من التعليم ادى كذلك اىل حرمانهم 
من الدعم النفسي واالجتماعي الذي أوصلهم اىل سلوكيات خطرة، واليت اذا استمرت ستكون عواقبها الصحية والنفسية خطرة للغاية.  
وهذه األمور باملقارنة مع األطفال غري العاملني او أطفال املدارس العاملني جند ان الفرق واضح يف النسب كما أسلفنا والذي يرسخ بالتالي 

دور املدرسة كحاضن وداعم للنمو النفسي واالجتماعي واجلسدي السوي للطفل وليس فقط بيئة ومكان لتلقي ومجع املعلومات وحفظها.
4.2.7 الفروقات بني األطفال العاملني وغري العاملني يف النواحي اجلسمية واالجتماعية والنفسية

أما ما يتعلق بالفروقات بني األطفال العاملني )على اختالف مستويات العمل( وغري العاملني يف النواحي اجلسمية واالجتماعية والنفسية؛ 
بكافة  العاملني  األطفال  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  هناك  أن  د(   20 )جدول   )2 )كاي  باستخدام  اإلحصائي  التحليل  بني  فقد 
مستوياتهم وغري العاملني يف الشعور بالوحدة، الشعور باالكتئاب، وجود مشاكل يف املنزل، وجود مشاكل مع القانون، التدخني، تناول األدوية 
غري موصوفة من قبل الطبيب وكذلك تعاطي املخدرات والشعور بالصداع  ويف قضاء الوقت وحيدًا.  ومن ناحية أخرى فقد ظهرت اكرب 

الفروقات بني العاملني وغري العاملني من األطفال يف تعاطي احلشيش واملخدرات ومستوى التدخني واملشاكل مع القانون

الفصل الرابع النتائج
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جدول 20 د: الفروقات بني األطفال العاملني وغري العاملني يف النواحي اجلسمية واالجتماعية والنفسية

جيب العمل على ترسيخ دور املدرسة كحاضن وداعم للنمو النفسي واالجتماعي واجلسدي الّسوي للطفل وليس فقط بيئة لتلقي ومجع 
املعلومات.

التحليل االحصائي حالة العمل

 الدالةاملتغري
االحصائية

كاي2

العاملني فقط  يعمل و هو على مقاعد
الدراسة

غري العاملني

 النسبة بني
  فئة حالة

العمل العدد
 النسبة بني
  فئة حالة

العمل العدد
 النسبة بني فئة

حالة العمل العدد

> .001 25.6
47.1 475 35.5 311 41.5 852 ابدا

52.9الشعور بالصداع 534 64.5 564 58.5 1200 احيانا اىل دائما

> .001 32.1
75.9 762 60.1 570 67.2 1379 ابدا

24.1الشعور بالوحدة 242 39.9 378 32.8 672 احيانا اىل دائما

> .001 24.8
73.1 737 63.5 554 77.2 1325 ابدا  الشعور

26.9باالكتئاب 271 36.5 318 22.8 390 احيانا اىل دائما

> .001 17.7
64.2 643 61.7 534 69.1 1414 ابدا

مشاكل يف البيت
35.8 359 38.3 332 30.9 631 احيانا اىل دائما

> .001 28.4
76.3 746 65.4 573 73.4 1506 ابدا  مشاكل يف

23.7املدرسة/العمل 237 34.6 303 26.6 545 احيانا اىل دائما

> .001 76.7
86.3 866 91.1 788 95.4 1936 ابدا  مشاكل مع

13.7القانون 137 8.9 77 4.6 94 احيانا اىل دائما

> .001 50.3
56.8 569 40.5 355 49.2 992 ابدا  اقضي أوقاتًا

43.2لوحدي 463 50.5 520 50.8 1022 احيانا اىل دائما

> .001 61.4
56.6 571 84.0 732 95.0 1932 ابدا  أنا أدخن

43.4السجائر 433 16.0 139 5.0 102 احيانا اىل دائما

0.006 10.11
82 821 84.6 735 85.9 1753 ابدا  اتناول ادوية غري

 موصوفة من قبل
18الطبيب 187 15.4 134 14.1 288 احيانا اىل دائما

> .001 157.6

97.3 209 97.3 788 98.5 1655 ابدا  اتعاطى
 املخدرات

27احلبوب كاحلشيش و 801 2.7 22 1.4 26 احيانا اىل دائما
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4.3 التعرض ألنواع اإلساءة
أما فيما يتعلق بالتعرض ألنواع اإلساءة؛ فتشري النتائج املتعلقة باإلساءة بأنواعها ونسبها بأن هناك تفاوتا بدرجة ونسبة اإلساءة اليت 
يتعرض هلا األطفال سواء كانوا العاملني أو غري العاملني؛ فبالنسبة لألطفال العاملني، فمن بني الذين وافقوا على اإلجابة على األسئلة 
املتعلقة باستبانة اإلساءة ظهر أن أعلى النسب تتعلق باإلساءة اجلسدية، وقد تبني ان األب هو أكثر األشخاص ممارسة النواع االساءة 
اجلسديًة والنفسيًة واجلنسية واالهماًل )جدول 21أ(. ففي اإلساءة اجلسدية كان األب األكثر ممارسة لإلساءة اجلسدية بنسبة وصلت يف 
حدها األعلى إىل )35.8%، 365 طفاًل( من األطفال أفادوا بأن آباءهم يسارعون إىل ضربهم إذا اخطاؤا، ويف حدها األدنى إىل )%2.7 
،30 طفاًل( من األطفال أفادوا بان آباءهم يستخدمون أساليب قاسية للمعاقبة كاحلرق او باستخدام اداة حامية إذا ما خالف له امرًا. 
وأما األم فكانت أعلى مستويات إساءتها تتعلق باملسارعة للضرب عند الوقوع يف خطأ )18.2%،201 طفاًل( وأدناها التسبب جبروح وكسور 
)1.4%، 15 طفاًل(. وأما صاحب العمل، فقد كان أعلى نسب اإلساءة تتعلق باملسارعة للضرب عند الوقوع يف اخلطأ )14.4%، 159 طفال(، 
وأدناه املعاقبة باستخدام أساليب قاسية كاحلرق بأداة حامية بنسبة)0.8%، 9 أطفال(. غري ان الضرب بعنف كان صفة مالحظة عند 
األب واألم وصاحب العمل )17.8%، 6.2%، 7.1% على التوالي(، وهذا يبني أن األطفال العاملني يتعرضون لكافة أشكال العنف )اإلساءة( 

اجلسدية من مجيع األطراف اليت يتعاملون معهم كأولياء أمور من األب واألم وحتى صاحب العمل.

يتعرض األطفال العاملون اىل اشكال عدة من االساءة اجلسدية كالضرب بعنف واحلرق من قبل آبائهم واصحاب العمل واألمهات 
احيانا .

الفصل الرابع النتائج

جدول 21 أ: االساءة وانواعها عند األطفال العاملني
من صاحب العمل من األم من األب

%االساءة العدد % العدد % العدد

االساءة اجلسدية

14.4 159 18.2 201 35.8 365 يسارع اىل ضربي اذا اخطات

7.1 78 6.2 69 17.8 196 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه

.8 9 1.5 17 2.7 30 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق، او اداة حامية( اذا 
خالفت له امرًا

4.0 44 2.8 31 10.5 116 يركلين ويدفشين عند كل خطأ

2.0 22 1.4 15 5.6 62 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي
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االساءة النفسية

14.5 160 6.0 66 18.0 198 يستهزئي برأيي امام الغرباء

12.7 140 6.3 69 21.2 243 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة

2.9 32 3.0 33 6.3 69 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء

4.1 23 6.5 17 2.9 32 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت

15.5 171 9.6 106 20.0 220 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

االهمال

16.6 183 9.0 99 16.4 180        ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق

9.0 99 5.4 59 8.3 91 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت 
حولي، و لكن ال يهتم لذلك

5.9 65 3.4 38 7.1 78  وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي

6.5 72 2.8 31 5.7 63        ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا

10.5 116 4.6 51 6.1 67        ال يوفر لي الغذاء و االكل و املالبس املناسبة و اجليدة

التحرش اجلنسي

1.2 13 1.2 13 1.2 13    يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد

.6 7 .6 7 1.0 11   يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها 

.8 9 .8 9 .8 9   يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من جسدي 
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أما اإلساءة النفسية )جدول 21أ(  فقد كانت النسب أعلى عند 
األب بينما كانت أقل عند صاحب العمل واألم. فكان االستهزاء 
بالطفل مسة األب وصاحب العمل )18%، و14.5% على التوالي( 
والشتم بنسة 21.2% عن األب و12.7% عند صاحب العمل. بينما 
ال  بعمل  الطفل  قيام  عند  للسخرية  استخدامًا  األكثر  األب  كان 
يرضيه وبنسبة )20%، 220 طفاًل(، وتنخفض هذه النسبة لتصل 
اىل حوالي )10%، 106 طفاًل( من قبل األم، بينما عرب )%15.5، 
171 طفاًل( أن صاحب العمل يسخر منهم عند قيامهم بعمل ال 
لإلساءة  يتعرضون  العاملني  األطفال  فان  عام  وبشكل  يرضيه. 

النفسية اكثر من االساءة اجلسدية.

وأما اإلهمال )جدول 21أ(  فرتاوحت النسب كذلك مع بقاء األم 
األقل إهماال للطفل وتقارب إهمال األب وصاحب العمل. وكانت 
اللباس  او  باملظهر  االهتمام  بعدم  ترتكز  اإلهمال  مظاهر  أكثر 
بنسبة )16.4%( لألب، و)16.6%( لصاحب العمل. وكانت النسب 
األقل تتعلق بعدم توفريالغذاء واملالبس املناسبة واجليدة من قبل 
األب )6.1%، 67 طفاًل( وصاحب العمل )10.5%، 116 طفاًل(. 
والالفت لالنتباه ان صاحب العمل كان األكثر اهمااًل للطفل حيث 
العمل  إهمال صاحب  اللذين عربوا عن  األطفال  نسبة  جتاوزت 

هلم يف عدة نواحي.

األطفال  االهمال  ضد  اشكال عدة من  العمل  ميارس اصحاب 
الغذاء  توفري  وعدم  املرض  حال  يف  االهتمام  كعدم  العاملون 
ولكن  الوالدين  قبل  من  ايضا  تتكرر  املمارسات  وهذه  املناسب، 

بشكل اقل نسبيا. 

األهم  السمة  كانت  فقد  21أ(،  )جدول  اجلنسية  اإلساءة  وأما 
ولكن من  اإلساءة اجلنسية،  أسئلة  على  اإلجابة  األطفال  رفض 
بني الذين أجابوا كانت مجيع النسب متطابقة حيث عرب )%1.2، 
13طفاًل( عن تعرضهم لإلساءة اجلنسية )باللمس يف مناطق ال 
يرغب ان يلمسها احد( من قبل األب واألم وصاحب العمل، وأفاد 
0.8% من األطفال بتعرضهم لإلساءة اجلنسية من خالل الطلب 
األب  قبل  من  أجزاء من جسمه  ويكشف  ينزع مالبسه  أي  منه 

واألم وصاحب العمل.

هناك احتمالية لتعرض األطفال العاملون اىل االساءة اجلنسية 
من قبل األب، األم و صاحب العمل، ولكن بنسب قليلة جدا خاصة 

مع رفض اغلب األطفال االجابة عن مثل هذه االسئلة

العطل  يعملون يف  الذين  األطفال  يتعرض هلا  اليت  اإلساءة  إما 
ويعملون ويدرسون يف نفس الوقت فقد بينت الدراسة )جدول 21 
اإلساءة اجلسدية  أسلوب  يستخدم  أكثر من  املعلم هو  كان  ب( 
بأشكاهلا املختلفة، وظهر أن )51%، 69طفالً( أفادوا بأن املعلم 
يسارع إىل الضرب يف حال اخطأ الطفل وان )35.6%، 48 طفالً( 
العقاب  أسلوب  كان  فيما  بعنف  يضربه  معلمه  أن  أفاد  منهم 
باستخدام أساليب قاسية بنسبة )14.1%، 19 طفاًل( وان الركل 
والدفش بنسبة 23.7% من األطفال. ولقد كان األب ثم األم ثم 
صاحب العمل على التوالي من حيث التكرار األعلى يف استخدام 
أساليب اإلساءة اجلسدية )جدول 20 ب( أما فيما يتعلق باإلساءة 
ألساليب  استخدامًا  األكثر  األب  ثم  املعلم  كان  فقد  النفسية، 
انه  طفاًل(   31( األطفال  من   %23 أفاد  فقد  النفسية.  اإلساءة 
يستهزأ بهم معلمهم أمام الغرباء فيما كان )13.3%، 18 طفاًل( 
بذيئة  ألفاظ  الشتم واستخدام  يفعل ذلك. وكان  بان األب  يفيد 
بنسبة متقاربة بني األب  الوقوع يف اخلطأ  بالقتل عند  والتهديد 
ال  بعمل  القيام  عند  السخرية  وكانت   .%15.6 واملعلم   %11.9
يرضيه األكثر صدورا من قبل األب )16.3%، 22 طفاًل(، واألقل 
عند األم )8.1%، 11طفاًل(. وكان التهديد باستخدام السكني اقل 

أنواع اإلساءة النفسية بني مجيع أشكاهلا.

يتعرض األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة اىل اشكال 
عدة من االساءة اجلسدية كالضرب بعنف والدفش والركل من 

قبل معلميهم يف املدارس.

ان  األطفال  افاد  فقد  ب(،   21 )جدول  باإلهمال  يتعلق  وفيما 
كل من األب واملعلم كذلك هم اكثر األشخاص إهماال هلم على 
اختالف أنواع وأشكال اإلهمال، ولكن كان أكثر أشكال اإلهمال 

الفصل الرابع النتائج
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عند األب هو العلم بوجود خطر على الطفل من األدوات واألجهزة وعدم اهتمامه بذلك )19.3%،26 طفاًل( أما املعلم فقد كان ال يهتم 
بالطفل يف إذا كان مرض أو جرح او اكل شيئًا فاسدًا )20.8%،28 طفاًل(. وأما اكثر أنواع اإلهمال عند األم فكانت مشابهة لألب ولصاحب 

العمل وهو عدم االهتمام باملظهر واللباس حتى لو كان غري الئق )11.1%، 15طفاًل(. 

ميارس املعلمون يف املدارس اشكال متعددة من االساءة النفسية واالهمال ضد األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة، كاالستهزاء 
والشتم والسخرية، وعدم االهتمام يف حال املرض، وعدم توفري الغذاء املناسب، والتهديد بالقتل. وتتكرر ايضا هذه املمارسات من قبل 

الوالدين ولكن بشكل اقل نسبيا.

وكان للتحرش اجلنسي )جدول 21 ب( أيضا بنسب مشابهة للنسب املوجودة عند األطفال العاملني إال أن املعلم كان أكثر األشخاص الذين 
أفاد األطفال بأنه يلمس جسم الطفل يف أماكن ال يرغب ان يلمسها احد وبنسبة )5.9%، 8 أطفال( وتراوحت النسب لألشخاص اآلخرين 

من)2.2%، 3 أطفال( من قبل األم إىل )3.7%، 5 أطفال( من قبل األب. 

يتعرض 5.٩% من األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة اىل التحرش اجلنسي من قبل معلميهم. 

جدول 21 ب: االساءة وانواعها عند األطفال الذين يعملون يف العطل والذين يعملون ويدرسون  
من صاحب العمل من املعلم  من األم من األب

االساءة
% العدد % العدد % العدد % العدد

االساءة اجلسدية

12.6 17 51.1 69 15.6 21 32.6 24 يسارع اىل ضربي اذا اخطات

10.4 14 35.6 48 11.1 15 23.7 32 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه

5.2 7 14.1 19 3.7 5 8.9 12
يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق ،او اداة 

حامية ( اذا خالفت له امرًا

4.4 6 23.7 32 8.1 11 16.3 22 يركلين ويدفشين عند كل خطأ

3.7 5 11.1 15 3.7 5 13.3 18 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي

االساءة النفسية

8.1 11 23.0 31 5.9 8 13.3 18 يستهزئي برأيي امام الغرباء

5.9 8 14.1 19 6.7 9 11.9 16 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة

5.4 7 15.6 21 8.1 11 11.9 16 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء
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2.2 3 3.7 4 4.4 6 5.9 8 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت.

8.9 12 17.0 23 8.1 11 16.3 22 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

    االهمال

11.6 15 15.6 21 11.1 15 17.8 24 ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق

8.9 12 14.8 20 15.6 21 19.3 26 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت 
حولي ،و لكن ال يهتم لذلك

8.1 11 14.8 20 8.9 12 14.8 20 وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي

8.1 11 20.8 28 13.3 18 18.5 25 ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا

19.3 26 9.6 13 13.3 18 ال يوفر لي الغذاء و االكل و املالبس املناسبة و اجليدة

التحرش اجلنسي

3.0 4 5.9 8 2.2 3 3.7 5 يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد                    

3.0 4 4.4 6 2.2 3 3.7 5 يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها

2.2 3 4.4 6 2.2 3 3.0 4 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من 
جسدي 

وفيما يتعلق باإلساءة اليت يتعرض هلا األطفال غري العاملني فقد أظهرت الدراسة )جدول 21 ج( ان املعلمني كذلك هم أكثر األشخاص 
الذين يستخدمون اإلساءة اجلسدية وبنسب جتاوزت نسبة األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة حيث عرب )28.7%، 604 طفاًل( ان 
معلميهم يسارعون إىل ضربهم اذا اخطأوا وان )19.7%، 415 طفاًل( افادوا بان معلميهم يضربونهم بعنف إذا مل يستمعوا إليهم. وافاد 
كذلك )11%، 232 طفاًل( انهم يتعرضون للركل والدفش من قبل معلميهم. فيما كان األب الشخص التالي من حيث تكرار استخدام 
اإلساءة اجلسدية ثم األم واليت كانت األقل بينهم. فقد كان الضرب بعنف إذا مل يستمع إليها عند األمهات األقل بني مجيع النسب )%1.4، 
24 طفاًل(. اال أن استخدام األساليب القاسية للعقاب كاحلرق او استخدام اداة حامية، فقد تساوت النسب عند كل من األب واألم واملعلم  

)4.9%، 3.6%، 4.9% على التوالي(.
وفيما يتعلق باإلساءة النفسية )جدول 21 ج(، فاستمر احلال على سابقة ذكره، حيث كان املعلم هو األكثر استخدامًا لكل أساليب اإلساءة 
النفسية وتراوحت من التهديد باستخدام السكني للمعاقبة )2.1%، 45 طفاًل( إىل االستهزاء برأي الطفل أمام الغرباء )%10.1، 213  
طفاًل( فيما كان كل من األب واألم متقاربني من حيث توجيه اإلساءة النفسية وتراوحت النسب من )2.2%، 47 طفاًل( الستخدام التهديد 
بالسكني للعقاب إن أخطأ عند األب و)1.6%، 34 طفاًل( عند األم، إىل السخرية من الطفل عن قيامة بعمل ال يرضيه بنسبة )%9.4، 198 

طفاًل( عند األب و)6.9%، 145 طفاًل( عند األم.
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وحتى األطفال غري العاملني فانهم يتعرضون الشكال متعددة من االساءة اجلسدية النفسية واالهمال  كالضرب والركل والدفش واالستهزاء 
والشتم والسخرية والتهديد بالقتل من قبل املعلمني. و تتكرر ايضًا هذه املمارسات من قبل الوالدين ولكن بشكل اقل نسبيا.

وبالعودة إىل اإلهمال )جدول 21 ج( بأشكاله املختلفة، فقد بقي املعلم األكثر استخدام هلذه األساليب وتراوحت من عدم معاجلة الطفل 
إذا وقع أو جرح وبنسبة )8%، 169 طفاًل( إىل عدم االهتمام باملظهر واللباس لو كان غري الئقا وبنسبة )11.4%، 240 طفاًل(. وبالنسبة 
لألب واألم كان عدم االهتمام باملظهر واللباس حتى لو كان غري الئقا هي أكثر جوانب اإلهمال حسب رأي األطفال وبنسبة )%11.7، 246 

طفاًل( عند األب و )10.3%، 216 طفاًل( من قبل األم.
وبقي التحرش اجلنسي يف أدنى املستويات إال أن خطورة مثل هذه األفعال جتعل اي نسبة مئوية خطرية. فقد بينت الدراسة ان ما نسبته 
)1.5%، 32 طفاًل( و)2.0%، 42 طفاًل( و)2.1%، 43 طفاًل( عربوا عن استخدام األم واألب واملعلم على التوالي، ألسلوب ملس اجلسد يف 

أماكن ال يرغب الطفل ان يلمسها احد.

جدول 21 ج: االساءة وانواعها عند األطفال غري العاملني 
من املعلم  من األم من األب

االساءة
% العدد % العدد % العدد

االساءة اجلسدية

28.7 604 19.4 409 23.3 486 يسارع اىل ضربي اذا اخطات

19.7 415 1.4 24 15.4 325 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه

4.9 104 3.6 75 4.9 104 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق ،او اداة حامية (اذا 
خالفت له امرًا

11.0 232 5.1 108 8.6 182 يركلين ويدفشين عند كل خطأ

5.7 119 3.7 77 5.1 108 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي

االساءة النفسية
10.1 213 4.7 98 6.6 139 يستهزئي برأيي امام الغرباء

8.7 183 4.3 91 6.3 133 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة

5.7 121 4.8 100 6.7 142 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء

2.1 45 1.6 34 2.2 47 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت
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التحرش اجلنسي

2.1 43 1.5 32 2.0 42 يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد

1.7 36 1.4 29 1.7 36 يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها 

1.4 29 .8 16 1.3 27 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من جسدي 

وبشكل عام وعند النظر للنسب املئوية للتعرض لالساءة، جند ان الدراسة قد بينت ان املعلم هو اكثر من يستخدم أسلوب اإلساءة اجلسدية 
والنفسية ضد األطفال الذين يعملون ويدرسون. حيث أفاد هؤالء األطفال بان املعلم يسارع اىل الضرب يف حالة اي خطأ يرتكبه الطفل وان 
املعلم يهمل الطفل وال يهتم به اذا جرح او أكل شيئا فاسدا. وهذه النتاائج تتوافق مع نتائج دراسة ابو محدان )2005(، اليت ظهر فيها ان 
ان سلوك املدرسني السيئ واستخدامهم العقاب الشديد ضد األطفال يف املدارس كان من أكثر األساليب املستخدمه لإلساءة للطفل، ومن 
األمور املنفرة للذهاب للمدرسة. وعليه فانه جيب تدريب املعلمني على أساليب احلوار مع الطفل بدال من استخدام أسلوب العقاب املنفر 
للطفل. وكذلك بينت الدراسة ان األطفال العاملني يتعرضون لعدة اشكال من اإلساءة اجلسدية والنفسية واإلهمال من كل من األب واألم 
يف البيت ومن صاحب العمل، لذا يفتقد الطفل كل معاني التواصل والدعم واالجتماعي واألمان خاصة مع طول ساعات العمل واليت وصلت 
يف متوسطها اىل )43( ساعة أسبوعية إضافة اىل وجود األجرة املنخفضة اليت تصل يف متوسطها اىل )20( دينار أسبوعيا. وهذا يتوافق 

مع دراسة غرايبة وهومان )2003(، حيث بّينا ان غالبية األطفال العاملني يف دراستهم تعرضوا إىل العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي.

متارس االساءة اجلسدية والنفسية واالهمال ضد األطفال العاملني الذين تركوا املدارس والذين ال زالوا على مقاعد الدراسة على حد سواء. 
 

9.5 199 6.9 145 9.4 198 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

االهمال

11.4 240 10.3 216 11.7 246  ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق

8.3 174 7.4 156 8.6 180 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت حولي، 
ولكن ال يهتم لذلك

8.0 169 6.2 131 7.2 152 وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي

9.2 193 6.7 140 7.7 163 ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا

6.3 132 7.0 148 ال يوفر لي الغذاء واالكل و املالبس املناسبة واجليدة
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الفروقات يف التعرض لالساءة بني األطفال العاملني واألطفال غري العاملني 
أما ما يتعلق بالفروقات بني األطفال العاملني واألطفال غري العاملني )جدول 21 د( باإلساءة بأشكاهلا الثالث اجلسدية والنفسية واإلهمال 
فقد تبني أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة )العاملني يف العطل و الذين ال زالوا على مقاعد الدراسة( األكثر عرضة ألشكال 
اإلساءة اجلسدية من األب واألم وصاحب العمل ومعلم املدرسة، وكانت األم األقل ممارسة لإلساءة اجلسدية حيث بينت متوسطات األطفال 
أن األم كانت األقل استخدامًا لإلساءة اجلسدية بأشكاهلا، وكان األب ثانيا، ثم صاحب العمل ثالثًا. وبشكل عام فان األطفال العاملني وهم 
على مقاعد الدراسة األكثر عرضة لإلساءة اجلسدية. وأما اإلساءة النفسية فقد ظهر أن األطفال العاملني فقط هم األكثر عرضة لإلساءة 
النفسية من األب وصاحب العمل، واألطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة األكثر عرضة لإلساءة النفسية من األم ومعلم املدرسة. 
وبقيت األم األقل استخدامًا لإلساءة النفسية بني مجيع الفئات، وبقي معلم املدرسة األكثر استخدامًا لإلساءة النفسية. وأما اإلهمال فتبني 
أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر عرضة لإلهمال بني مجيع فئات األطفال ومن قبل مجيع الفئات )األب، األم، 
صاحب العمل(، وكان معلم املدرسة هو األكثر إهمااًل وفق رأي األطفال ثم األب ثم األم ثم صاحب العمل، وكان صاحب العمل األقل إهماال 

لألطفال العاملني فقط والعاملني وهم على مقاعد الدراسة وكانت النسب املئوية لإلهمال لديهم اقل مما هي عند األب واألم .
جدول 21 د: الفروقات يف انواع االساءة اليت يتعرض هلا األطفال تبعا حلالة العمل

 متوسط نسبة االساءة
  من قبل صاحب العمل

 متوسط نسبة
   االساءة من قبل

املعلم

 متوسط نسبة
 االساءة من قبل

األم

 متوسط نسبة
 االساءة من قبل

األب

        مصدر االساءة

حالة العمل 
نوع االساءة

5.66 6.02 14.80 يعمل فقط

14.00االساءة اجلسدية 6.64 11.46 ال يعمل 
7.26 27.12 8.44 18.96 يعمل و هو على مقاعد الدراسة 
9.94 6.28 13.68 يعمل فقط

7.22االساءة النفسية 4.46 6.24 ال يعمل 
6.10 14.68 6.64 11.86 يعمل و هو على مقاعد الدراسة 
9.70 5.04 8.72 يعمل فقط

9.23االهمال 7.38 8.44 ال يعمل 
9.18 17.06 11.7 16.74 يعمل و هو على مقاعد الدراسة 

اخلالصة 
أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر عرضة إلشكال اإلساءة اجلسدية والنفسية واإلهمال، واألطفال غري العاملني وان 
كانوا كذلك يتعرضون ألشكال خمتلفة من اإلساءة إال أنهم كانوا األقل بني مجيع فئات األطفال، ويبقى األطفال العاملون فقط يف نسب 
متفاوتة فهم أكثر من يساء إليهم نفسيًا من األب وصاحب العمل واألكثر عرضة لإلهمال من قبل صاحب العمل. وهذا يدل على ارتباط 
عمل الطفل بأشكال اإلساءة واإلهمال بأنواعها وأشكاهلا املختصة، مما يبني أن احلالة النفسية واالجتماعية واجلسدية اليت ظهر عليها 
األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة ما هي إال جزء من حلقة معاناة تستمر لتشمل اإلساءة وتردي احلالة النفسية واإلهمال مما 

يضع الطفل يف موضع اخلطر الدائم.
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4.4 الفحوصات املخربية والسريرية لألطفال 
4.4.1 مكونات الدم 

وفيما يتعلق بالفحوصات املخربية، واليت شارك فيها  عينة من األطفال مثلت 298 طفل، ومت توزيعها على الشكل التالي: 98 طفل يعمل 
فقط، 117 طفل ال يعمل، 61 طفل يعمل يف العطل، 22 طفل يعمل و هو على مقاعد الدراسة. و قد بينت الدراسة )اجلدول 22 أ( أن قراءات 
الفحوصات املخربية بني مجيع فئات األطفال يف عينة الفحص متقاربة حيث كان متوسط خضاب الدم )مؤشر لقوة الدم و معدهلا الطبيعي 
هو 11.0 – 14.0 ملغم / دسم( عند األطفال العاملني )14.1 ملغم / دسم( ويف حده األعلى )16.6 ملغم / دسم( بينما كان األطفال 
الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة هم أصحاب أقل املتوسطات( )13.1 ملغم / دسم( و حده األعلى ) 15.8 ملغم / دسم(. وهذه 
كلها تقع ضمن املعدل الطبيعي. وكذلك بينت الدراسة باستخدام االختبار اإلحصائي )ANOVA( أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بني 
األطفال العاملني األطفال وغري العاملني؛ حيث أن أطفال املدارس على إختالف حالة العمل لديهم )عامل أو غري عامل( ال خيتلفون عن 
بعضهم يف نتائج فحص خضاب الدم. واخلالصة ان األطفال العاملني يتمتعون مبعدالت طبيعية خلضاب الدم. أما ما يتعلق بكريات الدم 
البيضاء )وارتفاعه عن مستوى  9000 / دسم يعترب مؤشرا لوجود التهابات ومعدهلا الطبيعي هو4500 – 9000 / دسم( وكريات الدم 
احلمراء؛ فقد بني االختبار االحصائي )ANOVA( أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني فئات األطفال يف العينة وقد كانت قراءات 
األطفال متقاربة جدا حيث كانت متوسط عدد كريات الدم البيضاء لألطفال )dl /6900( وأعلى قراءة سجلت كانت  )13200(. بينما كان 
أطفال املدارس العاملني هم أصحاب أعلى متوسط لعدد كريات الدم البيضاء )dl/7300( وأعلى قراءة كانت )dl/13200( للعاملني يف 
العطل و)dl/11600( للعاملني ويدرسون يف نفس الوقت. واخلالصة أن األطفال العاملني سواء كانوا على مقاعد الدراسة ام ال،  ال يعانون 
من مؤشرات تدل على وجود التهابات وهو مؤشر اجيابي بشكل عام.  وفيما يتعلق بالصفائح الدموية ) وهي املسؤولة عن حدوث اخلثرات 
يف اجلسم عند حدوث النزف الدموي ومعدهلا الطبيعي هو )150000 – 450000 / دسم(  ظهر أن األطفال العاملني يف العطل هم 
أصحاب أعلى متوسط لتعداد الصفائح الدموية )309000( وكذلك سجلت لديهم أعلى قراءة لتعداد الصفائح الدموية وبلغت )456000(، 
وأما أصحاب أعلى متوسط لتعداد الصفائح فقد كان األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )277.800(.  وباستخدام االختبار 
اإلحصائي )ANOVA( تبني أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بني األطفال العاملني فقط واألطفال العاملني يف العطل. فيما كان األطفال 
الذين ال يعملون أو يعملون وهم على مقاعد الدراسة ال خيتلفون عن باقي فئات األطفال يف العينة. واخلالصة أن معدالت الصفائح الدموية 
تقع ضمن املعدالت الطبيعية وهو مؤشر اجيابي. وان األطفال العاملون يف العطل هم اصحاب اعلى متوسط للصفائح الدموية دون ان يكون 

ذلك خارج حدود املعدل الطبيعي. 

بشكل عام، يتمتع األطفال العاملون على اختالف مستويات عملهم بنتائج طبيعية فيما يتعلق بفحص مكونات الدم من خضاب وكريات دم 
بيضاء ومحراء وصفائح دموية وهذا يعترب مؤشرا اجيابيا 

وحتى يتم تفسريهذه النتائج بشكل أفضل فانه ميكن إعادة قراءة النتائج لألطفال الذين تعترب فراءاتهم غري طبيعية. فبالنسبة لألطفال 
العاملني كانت مجيع نتائج خضاب الدم وكريات الدم احلمراء طبيعية، وفقط 4.5% )5 أطفال( كانت نتائج كريات الدم البيضاء أعلى 
من املعدل الطبيعي، و1.1 %  )1 طفل( كانت نتيجة الصفائح الدموية عنده أقل من املعدل الطبيعي، وأما األطفال الذين يعملون وهم على 
مقاعد الدراسة فقد كانت نتائج 13% )3 أطفال( منهم أعلى يف تعداد كريات الدم البيضاء من معدهلا الطبيعي، وكان 4.5 % )1 طفل( 
تعداد صفائحه الدموية أقل من معدهلا الطبيعي، وأما نتائج خضاب الدم فقد كانت نتائج مجيع األطفال يف معدهلا الطبيعي، اما األطفال 
الذين يعملون يف العطل، فقد كانت نتائج 15 % )10 أطفال ( فوق املعدل الطبيعي لتعداد كريات الدم البيضاء فيما كانت تعداد الصفائح 
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الدموية ونتائج خضاب الدم يف معدهلا الطبيعي. أما األطفال غري العاملني؛ فقد سجلت قراءة واحد )0.8 %( لطفل فكان خضاب دمه أقل 
من املعدل الطبيعي. فيما كان تعداد كريات الدم البيضاء لـ 10 % )12 طفال ( أعلى من معدله الطبيعي. وأما نتائج خضاب الدم فكانت 

يف معدهلا الطبيعي. 
ومن األهمية القول أن ارتفاع كريات الدم البيضاء عن املعدل الطبيعي قد يكون مؤشر على وجود التهاب أو حالة مخج واليت قد ال ينتبه 
إليها الطفل يف مراحلها األوىل واليت ان مل تعاجل  قد تؤدي إىل تفاقم الوضع وعندئذ تظهر األعراض بشكل قوي ومؤثر. وأما اخنفاض 
تعداد الصفائح الدموية فهو مؤشر على وجود حالة من احلرج إذ قد يكون الطفل مصابا بأحد األمراض الدموية وقد يكون كذلك عرضه 

للنزف التلقائي والذي أن حصل مع عدم االنتباه يضع الطفل يف حالة حرج وتهديد حلياته. 
4.4.2 إلتهاب الكبد الفريوسي نوع أ

وبالنسبة اللتهاب الكبد الفريوسي وباستخدام فحص )IgM( تبني أن جمموع عدد االصابات يف عينة الدراسة كانت )4( إصابات أحدهما 
ألحد األطفال العاملني، واثنان لغري العاملني وواحد من األطفال العاملني ويدرسون يف نفس الوقت.

جدول 22 أ: توزيع العينة تبعا لنتائج الفحوصات املخربية 

 املتوسطالعددحالة العملاملتغيري
احلسابي

 االحنراف
املعياري

 احلد
االدنى

 احلد
االعلى

 االختبار
الفائي

 الدالة
االحصائية

Hb
 خضاب الدم

 

9814.1.9911.8016.60العاملني فقط

7.969< 0.001

11713.41.029.3015.90غري العاملني

6113.51.2610.3016.10العاملني يف العطل
 يعملون و هم على مقاعد

2213.1.91211.8015.80 الدراسة

HCT

 
 

9842.93.2934.2049.80العاملني فقط

4.017.008

11741.53.0728.2048.80غري العاملني

6141.63.4734.8049.10العاملني يف العطل
 يعملون و هم على مقاعد

2241.23.0434.0048.20الدراسة

WBC
 كريات الدم

 البيضاء

986.91.633.513.2العاملني فقط

.668.25

1177.01.823.411.7غري العاملني

617.32.082.313.2العاملني يف العطل

227.32.103.511.6يعملون وهم على مقاعد الدراسة
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RBC
 كريات الدم

احلمراء

985.1.424.356.55العاملني فقط

1.402.242
1175.0.484.037.27غري العاملني

615.1.664.068.48العاملني يف العطل

224.91.22.007.23يعملون وهم على مقاعد الدراسة

PLAT
 الصفائح 

 الدموية
 

98282.261.10113.00441.00العاملني فقط

2.914.04
117296.356.52158.00437.00غري العاملني

61309.467.66169.00456.00العاملني يف العطل
 يعملون و هم على مقاعد

22277.679.80122.00441.00الدراسة

4.4.3 خمزون احلديد يف اجلسم
وبالنسبة ملخزون احلديد يف اجلسم والذي مت قياسه من خالل فحص )Ferritin( تبني أن نتائج األطفال العاملني واألطفال الذين يعملون 
ويدرسون كانت مجيعها ضمن املعدل الطبيعي؛ وهذا قد يفسر أو ميكن أن يفسر املعدالت الطبيعية خلضاب الدم عند األطفال بشكل عام. 
وأما األطفال الذين  يعملون يف العطل فقد تبني أن 3 % )طفلني( كان مستوى الفرييتني  أقل من املعدل الطبيعي )4.5 و 6.69 على التوالي(  
و هو مستوى منخفض جدا، اذ أن املعدل الطبيعي جيب أال يقل عن )13.0(. بالنسبة لألطفال غري العاملني كذلك كان مستوى الفريتني 
لطفلني )1.6 %( منهم أقل من املستوى الطبيعي. ويف احملصلة كان مستوى الفريتني عند األطفال العاملني والذين يعملون ويدرسون أفضل 
منه عند األطفال العاملني يف العطل وغري العاملني. ورغم ذلك وباستخدام االختبار اإلحصائي)ANOVA(تبني انه ال يوجد فرق ذو داللة 

احصائية بني اجملموعات األربعة يف العينة. 
4.4.4 الوزن و الطول ومؤشر كتلة اجلسم

نظرا ألن األطفال العاملني كانوا يف متوسط عمر أكرب عن األطفال غري العاملني فقد كان املتوقع أن يكون متوسط أوزانهم وأطواهلم كذلك 
اكرب، وهو ما ظهر يف )جدول 22 ب( وكذلك ظهر أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بني مجيع فئات األطفال العاملني وغري العاملني. 
وحتى نتمكن من احلكم بشكل أفضل فانه يتعني النظر اىل مقياس النمو والتطور، والذي ُيستخدم للحكم على الطفل من حيث النمو )وزنا 

و طوال( وفيما اذا كانت النتائج طبيعية أو غري طبيعية.
جدول 22 ب:  توزيع العينة تبعا لنتائج لنتائج فحص الوزن ولطول 

 املتوسطالعددحالة العملاملتغيري
احلسابي

 االحنراف
املعياري

 احلد
االدنى

 احلد
االعلى

 االختبار
الفائي

 الدالة
االحصائية

الوزن 

9858.414.434.5102.2العاملني فقط

8.89

 

< 0.001
11747.515.0122.8110.4غري العاملني

6151.317.6120.0113.9العاملني يف العطل

يعملون و هم على مقاعد 
الدراسة

2248.112.0127.672.0

الفصل الرابع النتائج
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الطول 

98163.611.46138.0185.0العاملني فقط

13.09. < 0.001
117151.613.83114.0189.0غري العاملني

61155.716.50116.0183.0العاملني يف العطل
يعملون و هم على مقاعد 

22155.111.39126.0176.0الدراسة

بالنظر اىل مؤشر مقياس كتلة اجلسم لألطفال على اختالف حالة العمل لديهم، فقد اظهر  التحليل اإلحصائي أن األطفال الذين يعملون 
فقط هم أصحاب أعلى متوسط وهم كذلك أصحاب أعلى متوسط عمر بني األطفال. ولكن ظهر أن متوسط األطفال الذين يعملون وهم 
على مقاعد الدراسة  أدنى من األطفال الذين ال يعملون رغم أن متوسط عمر األطفال الذين ال يعملون ادنى منه عند العاملون وهم على 
مقاعد الدراسة )جدول 22 ج(. ولذا، مت املقارنة بني األطفال وفقا ملخطط النمو والتطور الذي يأخذ بعني االعتبار عالقة العمر بقيمة 
مؤشر كتلة اجلسم لكل طفل على حده. وقد ظهر من املخططات ميل قيم األطفال العاملني يف العطل )املخطط 1( فوق املئني 50 والذي 
يدل على أن األطفال يتمتعون بقيم يف اغلبها ضمن املعدل الطبيعي باستثناء البعض القليل ) 6 اطفال، 10%( كانت قيمهم اعلى من املنحى 
بكثري وتقع فوق املئني 90 وهو مؤشر للبدانة عند هؤالء األطفال وطفلني )3%( دون املئني 5 والذي يعترب مؤشرا للنحافة. وبالنتيجة ميكن 

القول أن األطفال العاملني يف العطل يتمتعون مبؤشرات تقع يف اغلبها ضمن املنحنى الطبيعي ملخطط النمو والتطور.
أما األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة  فقد بني )املخطط 2( أن قيم األطفال تقع ضمن املعدل العام للمنحنى )التمركز 
حول املئني 50( باستثناء عدد قليل منهم ) 5 اطفال، 22%( كانت قيمهم اعلى من املنحى بكثري وتقع فوق املئني 90 وهو مؤشر للبدانة 

عند هؤالء األطفال.
أما األطفال الذين يعملون فقط فقد كانت قيم مؤشر كتلة اجلسم تشري اىل مستويات عالية جدا لألطفال بشكل عام، وكانت قيم عدد 
منهم )11 طفال، 11%( اعلى من املنحى بكثري وتقع فوق املئني 90 وهو مؤشر للبدانة عند هؤالء األطفال وأربعة أطفال )4%( دون املئني 
5 والذي يعترب مؤشرا للنحافة. وأما األطفال الذين ال يعملون فقد ظهرت قيمهم لتكون االعلى بني كافة فئات األطفال؛ فقد تبني ان اغلب 
القيم جتمعت بني املئني 50 و 90 وان هناك 14 طفال )12%( تقع قيمهم اعلى من املئني 90 بكثري وهو مؤشر للبدانة عند هؤالء األطفال، 

وان هناك 9 أطفال )8%( تقع قيمهم دون املئني الذي يعترب مؤشرا للنحافة.
اخلالصة 

 أن األطفال غري العاملني هم أكثر األطفال معاناة من اختالل مؤشر كتلة اجلسم، وتفاوتت هذه القيم عن املنحنى الطبيعي للنمو والتطور
 فيما كان األطفال العاملون يف العطل االكثر استقرارا، ثم العاملون وهم على مقاعد الدراسة بينما كان األطفال العاملون فقط يظهرون

تفاوتا يف النتائج مع بقاء نسب منهم يعانون البدانة وفقا للمقاييس
جدول22 ج: متوسطات وقيم مؤشر مقياس كتلة اجلسم

 املتوسط  مقياس كتلة       حالة العمل
متوسط العمرادنى قيمةاعلى قيمةاالحنراف املعيارياجلسم

20.264.1235.914.212.9ال يعمل
21.614.1434.415.214.8يعمل فقط

20.093.6128.915.013.8يعمل و هو على مقاعد الدراسة
20.554.2036.814.113.4يعمل يف العطل
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4.4.5 فحص العينني
بينت الدراسة )جدول 22 د( أن األطفال العاملني واألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة أكثر األطفال ضعفا يف النظر فقد 
بينت الدراسة أن 13.6 % من األطفال العاملني لديهم مشاكل يف النظر يف العني اليمنى و 16 % يف العني اليسرى،  فيما كان األطفال 

العاملني ويدرسون يف نفس الوقت يعانون مشاكل يف العني اليمنى بنسبة 22.5 % ويف العني اليسرى بنسبة 27.5 % .

 يعاني األطفال العاملني واألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة من مشاكل يف النظر أكثر من أقرنائهم الذين ال يعملون أو يعملون
فقط يف العطل

جدول 22 د:  توزيع العينة تبعا لنتائج فحص النظر 

حالة العملاملتغيري
6/6٩/612/618/624/636/6

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

العني 
اليمنى

 

8687.888.211.011.011.011.0العاملون فقط

10829.375.90021.70000غري العاملني

5793.446.500000000العاملني يف العطل
يعملون و هم على مقاعد 

الدراسة
1777.3313.6000029.000

العني 
اليسرى 

 
 

8384.799.233.111.011.011.0العاملون فقط

10589.7108.521.7000000غري العاملني

5590.269.800000000العاملني يف العطل
يعملون و هم على مقاعد 

الدراسة
1672.7418.214.50014.500

4.4.6 الفحص السريري
أما فيما يتعلق بالفحص السريري فقد تبني أن األطفال يف فئاتهم األربعة يعانون تقريبًا من نفس املشاكل؛ ففي معظم بنود الفحص السريري 
الذي أجري لألطفال انظر ملحق )2( تبني أن نسبة األطفال الذين يعانون مشاكال صحية ال تتجاوز 5 % من جمموع العينة. اال أن مشاكل 
األسنان واجللد كانت أكثر املشاكل ظهورا عند األطفال العاملني واألطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )32 %، 28 طفاًل، و 25 % 
. 8 اطفال على التوالي ( بينما اخنفضت هذه النسبة لتصل اىل ما دون 5 % عند األطفال العاملني يف العطل واألطفال غري العاملني . ثم كانت 
املشاكل يف البطن حيث اجلروح والتقرحات واآلالم بنسبة )4.5 %، 48 طفاًل( عند األطفال العاملني بينما اخنفضت هذه النسبة اىل مادون 
5% عند باقي األطفال. ويف املشاكل اجللدية كان األطفال العاملني وغري العاملني متقاربني يف النتائج حيث ترتاوح نسبة املشاكل اجللدية عند 
األطفال العاملني 2.3 % بينما وصلت هذه النسبة اىل 7.5 % عند األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة، واىل أقل من 2 % عند األطفال 
غري العاملني والذين يعملون يف العطل. وكذلك احلال بالنسبة للمشاكل الفمية )الفم واللثة( حيث كانت النسبة االعلى لألطفال العاملني 
بنسبة 11.1 % واألقل عند األطفال غري العاملني والعاملني يف العطل بنسبة اقل من 1% ووصلت هذه النسبة اىل 4.5 % عند العاملني وهم على 
مقاعد الدراسة. وبشكل عام ومن خالل الفحص السريري تبني أن األطفال العاملني هم أكثر األطفال معاناة للمشاكل الصحية اجلسمية من 

خالل الفحص السريري ثم األطفال الذين يعملون ويدرسون وتشابهت النسبة عند األطفال غري العاملني والعاملني يف العطل.
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 بنّي الفحص السريري أن األطفال العاملني هم أكثر األطفال معاناة للمشاكل الصحية اجلسمية من االمل يف الفم و االسنان و البطن
ومن اجلروح و املشاكل اجللدية

واخلالصة
أن أهم النتائج اليت خرجت بها هذه الدراسة واملتعلقة بالصحة اجلسدية عند األطفال العاملني  مقارنة بغري العاملني هو ان مستوى 
الصحة اجلسدية عند األطفال العاملني هو اقل منه عند األطفال غري العاملني. فقد بينت هذه الدراسة أن األطفال الذين يعملون وهم 
على مقاعد الدراسة هم اكثر عرضة من غريهم لإلصابة بالرشح واألنفلونزا، وهم اكثر من راجع الطبيب ملشكلة صحية، وبينت أيضا 
ان الغالبية العظمى من األطفال العاملني فقط يعانون من الصداع، وهذا يدل على اآلثار السلبية اجلسدية على هؤالء األطفال نتيجة 
العمل وهذا يتوافق مع دراسة الكيالي )2006( أن األطفال العاملني هم عرضة للتعرض للمشاكل الصحية مثل املشاكل اجللدية واآلالم يف 
الرأس.  واما املشاكل األكثر ظهورًا فكانت مشاكل األسنان والصداع واقلها التبول يف الفراش ومشاكل السمع. ورغم أن األطفال ال يشتكون 
من مشاكل النظر إال ان الفحص السريري قد اظهر غري ذلك حيث ظهر ان أطفال العاملون  يعانون من ضعف يف النظر وبنسب تدعو اىل 

التحقق بشكل أفضل من حقيقة عدم ذكر األطفال ملشاكل النظر.

يتعرض األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة لإلساءة اجلسدية والنفسية واإلهمال اكثر من اقرنائهم العاملون فقط وغري العاملني، 
حيث كان األطفال العاملون االقل تعرضا لالساءة بانواعها بشكل عام بني فئات األطفال الثالث.

4.5 احلالة النفسية واإلجتماعية 
نستعرض يف هذا الفصل احلالة النفسية واالجتماعية لدى األطفال املبحوثني يف العينة  كاملة والبالغة 4008 طفال. حيث مت قياس مواطن 
القوة والصعوبة والتعبري عن الغضب وكفاية التكيف للتعبري عن اجلوانب النفسية واالجتماعية لدى األطفال املبحوثني يف اجملموعات املختلفة 

)غري العاملني وما زالوا على مقاعد الدراسة، العاملني يف العطل، العاملني وهم على مقاعد الدراسة، العاملني وقد تركوا املدارس(.
4.5.1 مواطن القوة والصعوبة

يشمل مواطن القوة والصعوبة؛ األعراض املتعلقة باملشاعر واإلنفعاالت، السلوكيات الشائنة، النشاط املفرط/وعدم االنتباه، العالقة مع 
لدى  والصعوبة  القوة  مواطن  فروقات يف  توجد  أنه  اىل  النتائج  أشارت  ولقد  األطفال.  لدى  اخلرّية  اإلجتماعية  والسلوكيات  األصدقاء، 
املبحوثني حسب متغري حالة العمل إعتمادا على نسبة إجابات املبحوثني على العبارات يف مقياس القوة والصعوبة واليت تعرب عن مدى 

إعتبار املبحوثني هلذه العبارات بأنها غري صحيحة أوصحيحة نوعا ما  أو صحيحة بالتأكيد حيث كانت النتائج كما يلي: 
األطفال غري العاملني

بينت النتائج كما هو مشار يف جدول ) 23 أ( أن  94.8%) صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد( من األطفال غري العاملني وال زالوا على 
مقاعد الدراسة أجابوا بأنهم حياولون أن يكونوا لطفاء مع اآلخرين ويهتمون مبشاعرهم، وهذا يعكس أهمية بناء عالقات جيدة وعالقات 
أكثر» )صحيحة  أو  واحد  لدي صديق عزيز   « أن عبارة  أجابوا  األطفال  89.2% من هؤالء  وان  األطفال مع اآلخرين.  إجتماعية هلؤالء 
بالتأكيد، صحيحة نوعا ما( وهذا يعكس أهمية الصداقة لديهم. وأشارت النتائج اىل أن 73.4 %  من األطفال غري العاملني أجابوا أنهم 
ال يتعاركون مع اآلخرين وأن نسبة 87.7% أكدوا أنهم ال يأخذون أشياء ليست ملكهم من البيت أو املدرسة أو أماكن أخرى مما يعكس قلة 

تواجد السلوكيات الشائنة لديهم.

الفصل الرابع النتائج
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جدول 23 أ: وصف لبنود مقياس مواطن القوة والصعوبة لدى األطفال غري العاملني وال زالوا على مقاعد الدراسة

البند 
صحيح بالتاكيدصحيح نوعا ماغري صحيح

%العدد%العدد%العدد
1065.239819.6153175.2احاول ان اكون لطيفًا مع االخرين واهتم مبشاعرهم

77938.572235.652525.9ال استطيع ان ابقى ساكنًا لفرتة طويلة يف مكان واحد،  فانا غري مستقر وكثري احلركة
88643.680639.733916.7كثريًا ما يصيبين األمل يف الرأس او يف البطن 

53126.264731.985242.0اشرك االخرين فيما خيصين من اشياء )اكل، اقالم، العاب،..اخل
87743.663531.550124.9ينتابين غضب شديد، وكثريًا ما افقد اعصابي

124361.349724.528714.2يف العادة احب العزلة. فأنا العب لوحدي وابقى لوحدي معظم الوقت
110054.464331.827913.8انا عادة افعل ما يطلبه مين الكبار

82040.475637.345322.3اقلق كثريًا
111555.157628.533316.5امتلمل واتلوى )اتقلقل وجسدي يتحرك( باستمرار اثناء جلوسي

21810.835717.7144671.5لدي صديق عزيز واحد او اكثر
148173.437418.51648.1اتعارك كثريًا. اتسلط على االخرين واجعلهم ينفذون ما اريد

103351.161130.237818.7كثريًا ما اكون غري سعيد وحزين وسريع البكاء
29314.560630.0112055.5بشكل عام، حيبين االخرين الذين هم يف سين 
89544.474436.937818.7يتشتت انتباهي بسرعة واجد صعوبة يف الرتكيز

117158.150224.934116.9انا عصيب يف املواقف الصعبة وبسهولة افقد ثقيت بنفسي
24912.343721.6133666.1انا لطيف مع من هم اصغر مين سنا

134366.546122.821710.7كثريًا ما يتهمين االخرون بالكذب او اخلداع
146972.936918.31768.7يسخر مين األطفال االخرون ويضايقونين 

26613.160930.0115556.9كثرياً  ما اتطوع ملساعدة االخرين )الوالدين املدرسني، األطفال االخرين(

28914.260829.8113955.9افكر قبل ان اتصرف

178087.71728.5773.8اخذ اشياء ليست ملكي من البيت او املدرسة او من اماكن اخرى

79239.170634.853026.1انسجم مع االكرب مين سنا اكثر من األطفال الذين هم يف عمري 

90744.972936.138419.0ومن السهل ان اخاف واخاف من اشياء كثرية. 

24812.265232.1113355.7انتباهي جيد واكمل العمل الذي اقوم به حتى النهاية



82

دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

األطفال الذين يعملون يف العطل
أشارت النتائج كما هو يف اجلدول رقم )23 ب( أن 94.5 % من األطفال الذين يعملون بالعطل أجابوا بأنهم حياولون أن يكونوا لطفاء مع 
اآلخرين ويهتموا مبشاعرهم) صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد( وأن 90.1 % لديهم صديق عزيز واحد أو أكثر )صحيح نوعا ما، صحيح 

بالتأكيد(. وبينت النتائج أن 28.9 % فقط من هؤالء األطفال يتعارك كثريا مع األخرين.

جدول 23 ب: وصف لبنود مقياس مواطن القوة والصعوبة لدى األطفال الذين يعملون يف العطل

البند 
صحيح بالتاكيدصحيح نوعا ماغري صحيح

%العدد%العدد%العدد
335.415825.941868.6احاول ان اكون لطيفًا مع االخرين واهتم مبشاعرهم

ال استطيع ان ابقى ساكنًا لفرتة طويلة يف مكان واحد،  فانا غري مستقر وكثري 
21435.321335.117929.5احلركة

28246.223738.89215.1كثريًا ما يصيبين األمل يف الرأس او يف البطن 
17929.522937.719932.8اشرك االخرين فيما خيصين من اشياء )اكل، اقالم، العاب،..اخل

21635.723639.015325.3ينتابين غضب شديد، وكثريًا ما افقد اعصابي
40165.514824.26310.3يف العادة احب العزلة. فأنا العب لوحدي وابقى لوحدي معظم الوقت

27745.424139.59215.1انا عادة افعل ما يطلبه مين الكبار
29047.222035.810416.9اقلق كثريًا     

38963.714523.77712.6امتلمل واتلوى )اتقلقل وجسدي يتحرك( باستمرار اثناء جلوسي

609.910617.544072.6لدي صديق عزيز واحد او اكثر

42771.212120.2528.7اتعارك كثريًا. اتسلط على االخرين واجعلهم ينفذون ما اريد

35458.517829.47312.1كثريًا ما اكون غري سعيد وحزين وسريع البكاء

7111.721735.931752.4بشكل عام، حيبين االخرين الذين هم يف سين 

25241.924841.210216.9يتشتت انتباهي بسرعة واجد صعوبة يف الرتكيز

34556.617228.29315.2انا عصيب يف املواقف الصعبة وبسهولة افقد ثقيت بنفسي

الفصل الرابع النتائج
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7512.413722.639565.1انا لطيف مع من هم اصغر مين سنا

37160.916026.37812.8كثريًا ما يتهمين االخرون بالكذب او اخلداع

41868.212921.06610.8يسخر مين األطفال االخرون ويضايقونين 

7812.720934.032853.3كثرياً  ما اتطوع ملساعدة االخرين )الوالدين املدرسني، األطفال االخرين(

8614.118530.334055.6افكر قبل ان اتصرف

51483.86510.6345.5اخذ اشياء ليست ملكي من البيت او املدرسة او من اماكن اخرى

19431.922837.518630.6انسجم مع االكرب مين سنا اكثر من األطفال الذين هم يف عمري 

35558.417729.17612.5ومن السهل ان اخاف واخاف من اشياء كثرية. 

7812.717528.536158.8انتباهي جيد واكمل العمل الذي اقوم به حتى النهاية

األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة
بينت النتائج أن 93.9 % )صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد( من هؤالء األطفال كما هو موضح باجلدول رقم )23 ج(  حياولون أن يكونوا 
لطفاء مع اآلخرين، ولقد أجاب 62.7 % )صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد( بأن كثريا ما يصيبهم األمل يف الرأس أو يف البطن، وأن 62.3 % 
أجابوا أن عبارة » أقلق كثريا » )صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد(. وهذا يدل على أن األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة 
لديهم اضطرابات نفسية وانفعالية ملحوظة قد تعود اسبابها اىل قيامهم جبهد جسدي وفكري كبري  لكي جيمع بني الدراسة والعمل معا. 
وهذه النتائج تتوافق مع الدراسة اليت قام بها وودهيد )2004( حيث بنّي ان احد اهم املشاكل اليت يواجهها الطفل العمل هو عدم القدرة 
على إحداث توافق بني املدرسة والعمل والذي يسبب القلق وقلة الرتكيز. وبناًء عليه، جيدر اإلهتمام بهؤالء األطفال وختفيف العبء عنهم 

باحلد من عملهم وتعزيز حقهم بالتعليم والتواجد على مقاعد الدراسة.

األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة لديهم اضطرابات نفسية وانفعالية ملحوظة نتيجة قد يعود اىل قيامهم جبهد جسدي 
وفكري كبري.



84

دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

جدول 23 ج:  وصف لبنود مقياس مواطن القوة والصعوبة لدى األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة

البند 
صحيح بالتاكيدصحيح نوعا ماغري صحيح

%العدد%العدد%العدد

86.13325.09168.9احاول ان اكون لطيفًا مع االخرين واهتم مبشاعرهم

ال استطيع ان ابقى ساكنًا لفرتة طويلة يف مكان واحد،  فانا غري مستقر وكثري 
احلركة

4634.64634.64130.8

5037.35843.32619.4كثريًا ما يصيبين األمل يف الرأس او يف البطن 

2720.34836.15843.6اشرك االخرين فيما خيصين من اشياء )اكل، اقالم، العاب،..اخل

4634.65138.33627.1ينتابين غضب شديد، وكثريًا ما افقد اعصابي

7658.02720.62821.4يف العادة احب العزلة. فأنا العب لوحدي وابقى لوحدي معظم الوقت

2015.24534.16750.8انا عادة افعل ما يطلبه مين الكبار

4937.75340.82821.5اقلق كثريًا     

7254.53224.22821.2امتلمل واتلوى )اتقلقل وجسدي يتحرك( باستمرار اثناء جلوسي

139.82720.59269.7لدي صديق عزيز واحد او اكثر

9068.22821.21410.6اتعارك كثريًا. اتسلط على االخرين واجعلهم ينفذون ما اريد

6650.04634.82015.2كثريًا ما اكون غري سعيد وحزين وسريع البكاء

118.54333.17658.5بشكل عام، حيبين االخرين الذين هم يف سين 

4434.15240.33325.6يتشتت انتباهي بسرعة واجد صعوبة يف الرتكيز

7052.63828.62518.8انا عصيب يف املواقف الصعبة وبسهولة افقد ثقيت بنفسي

1511.43224.28564.4انا لطيف مع من هم اصغر مين سنا

7858.63627.11914.3كثريًا ما يتهمين االخرون بالكذب او اخلداع

8160.93324.81914.3يسخر مين األطفال االخرون ويضايقونين 

الفصل الرابع النتائج
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األطفال العاملني فقط
أما فيما خيص األطفال العاملني فقط؛ بينت النتائج كما هي موضحة يف جدول )23 د(  أن  90 % من هؤالء األطفال أجابوا بأنهم حياولون 
أن يكونوا لطفاء مع اآلخرين)صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد( وأكد 85.3 % من األطفال أن عبارة » أخذ أشياء ليست ملكي من البيت أو 
املدرسة » غري صحيحة. أما بالنسبة للناحية االجتماعية فان 88.3 % أجابوا أن لديهم صديق عزيز واحد أو أكثر)صحيح نوعا ما، صحيح 
بالتأكيد(  وأن 85.8 % يتطلعوا ملساعدة األخرين)صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد(. وبينت النتائج أن 31.6 % فقط من هؤالء األطفال 
حيبون العزلة)صحيح نوعا ما، صحيح بالتأكيد(. وعليه فانه جيب ترسيخ الناحية االجتماعية االجيابية لدى هؤالء األطفال، وتشجيعهم 
على االندماج مع اجملتمع احمللي، وبناء نشاطات اجتماعية مع األطفال االخرين، وذلك من خالل زيادة الوعي لدى ذوي األطفال العاملني 

وأصحاب العمل بضرورة التنبه لذلك.  
جدول 23 د:  وصف لبنود مقياس مواطن القوة والصعوبة لدى األطفال العاملني فقط

 البند
صحيح بالتاكيدصحيح نوعا ماغري صحيح

%العدد%العدد%العدد
10910.145241.852148.2احاول ان اكون لطيفًا مع االخرين واهتم مبشاعرهم

 ال استطيع ان ابقى ساكنًا لفرتة طويلة يف مكان واحد،  فانا غري مستقر وكثري
42039.738135.227225.1احلركة

64058.936833.9787.2 كثريًا ما يصيبين األمل يف الرأس او يف البطن
25223.248644.834832.0اشرك االخرين فيما خيصين من اشياء )اكل، اقالم، العاب،..اخل

58253.637234.313112.1ينتابين غضب شديد، وكثريًا ما افقد اعصابي
73868.424522.7968.9يف العادة احب العزلة. فأنا العب لوحدي وابقى لوحدي معظم الوقت

17115.847143.544240.8انا عادة افعل ما يطلبه مين الكبار

43.04030.38866.7كثرياً  ما اتطوع ملساعدة االخرين )الوالدين املدرسني، األطفال االخرين(

1612.14131.17556.8افكر قبل ان اتصرف

11183.596.8139.8اخذ اشياء ليست ملكي من البيت او املدرسة او من اماكن اخرى

3728.55139.24232.3انسجم مع االكرب مين سنا اكثر من األطفال الذين هم يف عمري 

6953.14232.31914.6ومن السهل ان اخاف واخاف من اشياء كثرية. 

1410.83426.28263.0انتباهي جيد واكمل العمل الذي اقوم به حتى النهاية
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68863.527626.411010.1اقلق كثريًا     

68163.026224.213812.8امتلمل واتلوى )اتقلقل وجسدي يتحرك( باستمرار اثناء جلوسي

12711.728226.067762.3لدي صديق عزيز واحد او اكثر

70265.127925.9989.1اتعارك كثريًا. اتسلط على االخرين واجعلهم ينفذون ما اريد

69163.928726.51049.6كثريًا ما اكون غري سعيد وحزين وسريع البكاء

1029.547443.950346.6بشكل عام، حيبين االخرين الذين هم يف سين 

58954.836934.311710.9يتشتت انتباهي بسرعة واجد صعوبة يف الرتكيز

65861.227625.714213.2انا عصيب يف املواقف الصعبة وبسهولة افقد ثقيت بنفسي

13012.039836.855351.2انا لطيف مع من هم اصغر مين سنا

80474.719418.0797.3كثريًا ما يتهمين االخرون بالكذب او اخلداع

82576.318517.1716.6يسخر مين األطفال االخرون ويضايقونين 

15414.249846.043139.8كثرياً  ما اتطوع ملساعدة االخرين )الوالدين املدرسني، األطفال االخرين(

16315.149245.442839.5افكر قبل ان اتصرف

92285.311710.8423.9اخذ اشياء ليست ملكي من البيت او املدرسة او من اماكن اخرى

27025.046142.635132.4انسجم مع االكرب مين سنا اكثر من األطفال الذين هم يف عمري 

67562.630628.4989.1ومن السهل ان اخاف واخاف من اشياء كثرية. 

938.640237.258654.2انتباهي جيد واكمل العمل الذي اقوم به حتى النهاية

4.5.2 التعبري عن الغضب
أن طريقة تعبري الطفل عن غضبه وكيفية السيطره عليه تعكس الناحية النفسية لدى الطفل. ويف هذه الدراسة مت استخدام مقياس التعبري 
عن الغضب الذي يعرب عن مدى حدوث مظاهر الغضب والتعبري عنه والسيطرة عليه حبيث تكون االجابة لعبارات هذا املقياس اما غالبا 

ال أو أحيانا أو غالبا أو يف أغلب األوقات. ولقد كانت النتائج كما يلي: 

األطفال غري العاملني 
أما فيما خيص ومييز الغضب عند هؤالء األطفال بينت النتائج أن 58.9 % يشعرون بالرغبة يف الصراخ على شخص ما حيث تراوحت 
اجاباتهم بني أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات وأن 40.1 % يشعرون انه يريد ان يكسر االشياء من حوله )أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات(. 
أما يف جمال  السيطرة على الغضب فان 71 % من هؤالء األطفال اجابوا انهم يستطيعون السيطرة على عصبيتهم )أحيانا، غالبا، يف أغلب 

األوقات(. وان 82.6 % اجابوا انهم حياولون ان يكونوا صبورين )أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات(. )جدول 24 أ( 

الفصل الرابع النتائج
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البند
يف اغلب االوقاتغالبااحياناغالبا ال

%العدد%العدد%العدد%العدد

62930.878738.628814.133716.5اشعر بالغضب

83241.165532.331215.422611.2اشعر بالرغبة يف الصراخ على شخص ما

 انا غري صبور ابدًا خاصة اذا اضطررت النتظار
حدوث شيء معني

81440.354126.832516.233816.7

96747.852826.225612.726813.3افقد السيطرة على اعصابي بسهولة

120359.740119.923011.41808.8اشعر وكانين اريد ان اكسر االشياء من حولي

91745.461930.727213.521010.4 اشعر وكأنين معصب وغضبان

66833.264432.040220.029914.8اصبح عصبيا اذا سارت األمور على عكس ما اريد

117158.047523.520910.41638.1ان غري مرتاح وسيء املزاج
 اشعر بالغضب الشديد اذا ما انتقدني ابي او معلمي

او صاحب العمل
92145.549724.629214.431415.5

111655.446923.323111.52009.9من السهل ان اصبح عصبيا وسيء املزاج
اطرق الباب خلفي واركل االرض برجلي عندما اكون 

غاضبًا
113056.043721.71999.925212.4

72035.854827.235617.738819.3اذا غضبت اكتم يف صدري

57829.063832.040220.237718.8استطيع السيطرة على عصبييت 

89044.455527.727913.928114.0اذا غضبت يعرف كل الناس ذلك من تصرفاتي

35117.456127.748824.162230.8احاول ان اكون صبورا

76738.257828.835717.830615.2عندما اكون غاضبًا اجادل واناقش

52226.162431.242321.243021.5احتفظ بهدوء اعصابي

134166.533216.51869.21577.8اضرب االشياء والناس عندما اكون غضبانًا

72436.256828.437718.932916.5عندما اغضب انزعج يف داخلي وال اظهرها ألحد  

جدول 24 أ: وصف لبنود مقياس التعبري عن الغضب لدى األطفال غري العاملني
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47623.757328.546523.249524.6احافظ على سلوكي اجليد اذا ما غضبت

136468.034817.31738.61216.1اذا ما غضبت اقول اشياء بذيئة وسيئة

83541.859629.833616.823311.6اذا كنت غضبانا، ابقى غضبان ولكن ال اعرب عنه
يف مواقف الغضب احاول ان ابقى هادئا وان احل 

املشكلة
45622.661930.644321.950424.9

113756.448524.123511.71587.8من حني الخر تنتابين نوبات غضب حادة

66632.962831.040720.132416.0ابقي غضيب بداخلي وال اخرجه

48423.861530.247723.545822.5احاول السيطرة على مشاعر الغضب عندي

األطفال الذين يعملون يف العطل
بينت النتائج كما هي موضحة يف جدول )23 ب( أن 62.2 % من هؤالء األطفال يشعرون بالرغبة يف الصراخ على على شخص )أحيانا، 
بالنسبة  اما  األوقات(.  أغلب  يف  غالبا،  )أحيانا،  املزاج  وسيئي  مرتاحني  انهم غري  اجابوا   %45 فقط   وان  األوقات(.  أغلب  يف  غالبا، 
للتعبري عن الغضب فان 52%  اجابوا أنهم يطرقوا الباب خلفهم ويركلوا االرض برجلهم  )أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات( عندما يكونوا 
غاضبني. اما فيما يتعلق بالسيطرة على الغضب تبني أن 73.5% اجابوا انهم يستطيعوا ان يسيطروا على عصبيتهم )أحيانا، غالبا، يف 

أغلب األوقات(. 
جدول 24 ب: وصف لبنود مقياس التعبري عن الغضب لدى األطفال الذين يعملون يف العطل

البند
يف اغلب االوقاتغالبااحياناغالبا ال

%العدد% العدد%العدد%العدد

18430.124139.510116.58513.9اشعر بالغضب

22437.821736.68714.76510.9اشعر بالرغبة يف الصراخ على شخص ما
 انا غري صبور ابدًا خاصة اذا اضطررت النتظار

حدوث شيء معني
22337.415626.212020.19716.3

25943.217028.49616.07412.4افقد السيطرة على اعصابي بسهولة

32253.812921.57212.07612.7اشعر وكانين اريد ان اكسر االشياء من حولي

25944.317529.98514.56611.3 اشعر وكأنين معصب وغضبان

الفصل الرابع النتائج
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18330.319131.712721.110216.9اصبح عصبيا اذا سارت األمور على عكس ما اريد

32555.013823.48213.9467.7ان غري مرتاح وسيء املزاج

 اشعر بالغضب الشديد اذا ما انتقدني ابي او معلمي
او صاحب العمل

27445.816627.86811.49015.0

30350.714925.07813.16711.2من السهل ان اصبح عصبيا وسيء املزاج

 اطرق الباب خلفي واركل االرض برجلي عندما اكون
غاضبًا

28648.015926.76310.68814.7

20233.220133.010016.410617.4اذا غضبت اكتم يف صدري

15926.518530.913923.211619.4 استطيع السيطرة على عصبييت

24340.817930.18414.18915.0اذا غضبت يعرف كل الناس ذلك من تصرفاتي

8914.817629.314323.819232.0احاول ان اكون صبورا

16628.419132.711219.211519.7عندما اكون غاضبًا اجادل واناقش

15125.417529.514624.612220.5احتفظ بهدوء اعصابي

33456.713422.87512.7467.8اضرب االشياء والناس عندما اكون غضبانًا

19633.118330.911719.79716.3عندما اغضب انزعج يف داخلي وال اظهرها ألحد

14224.017930.214324.212821.6احافظ على سلوكي اجليد اذا ما غضبت

31954.214624.87112.1538.9اذا ما غضبت اقول اشياء بذيئة وسيئة

22738.020434.19616.17111.8اذا كنت غضبانا، ابقى غضبان ولكن ال اعرب عنه

يف مواقف الغضب احاول ان ابقى هادئا وان احل 
املشكلة

13522.819032.114524.512220.6

31252.215125.37712.9589.6من حني الخر تنتابين نوبات غضب حادة

17529.422037.010417.59616.1ابقي غضيب بداخلي وال اخرجه

11318.819933.114924.814023.3احاول السيطرة على مشاعر الغضب عندي
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األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة
جاءت النتائج كما هو مشار اليها يف جدول )23 ج(، أن 78.2% من األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة يشعرون بالغضب 
)أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات(. ولقد بينت نتائج هذه الدراسة أيضا بأن األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة يعربون عن 
غضبهم باألسلوب السليب، كاجملادلة والضرب والتكسري يف أغلب األوقات. وهذا يتوافق مع دراسة )فيادي، اليم، وهاغنوف 2006( حيث 
بينوا ان األطفال العاملني لديهم اضطرابات يف املزاج أكثر من األطفال غري العاملني، لذا جيب استخدام أسلوب احلوار عند التعامل مع 
هؤالء األطفال، وحماولة تغيري هذه السلوكيات، وتشجيعهم على التحدث عن األمور املسببة للغضب وكيفية التعامل معها. وأن تعليم الطفل 
كيفة السيطرة على الغضب يعترب ضرورة ملحة  كي ال تؤثر طريقة تعبريه عن غضبه سلبيا على صحته أو أن تنعكس تصرفاته السلبية على 

اجملتمع من خالل التصرفات الشائنة ضد أفراد اجملتمع وتفشي اجلرائم

جدول 24 ج: وصف لبنود مقياس التعبري عن الغضب لدى األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة

البند
يف اغلب االوقاتغالبااحياناغالبا ال

%العدد% العدد%العدد%العدد

2921.86246.62216.62015.0اشعر بالغضب

5240.03526.92821.51511.5اشعر بالرغبة يف الصراخ على شخص ما
انا غري صبور ابدًا خاصة اذا اضطررت النتظار حدوث 

شيء معني
4635.73728.72418.62217.0

4938.84434.91511.91814.2افقد السيطرة على اعصابي بسهولة

6247.33325.31813.71813.7اشعر وكانين اريد ان اكسر االشياء من حولي

5037.94836.31712.81712.8اشعر وكأنين معصب وغضبان 

2922.14534.43123.72619.8اصبح عصبيا اذا سارت األمور على عكس ما اريد

7053.03325.01813.6118.4ان غري مرتاح وسيء املزاج
اشعر بالغضب الشديد اذا ما انتقدني ابي او معلمي او 

صاحب العمل
4937.72720.83224.62216.9

6448.53929.51511.41410.6من السهل ان اصبح عصبيا وسيء املزاج

6046.92821.92116.41914.8اطرق الباب خلفي واركل االرض برجلي عندما اكون غاضبًا

4333.63325.82116.43124.2اذا غضبت اكتم يف صدري

3527.33930.53325.82116.4استطيع السيطرة على عصبييت 

الفصل الرابع النتائج
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5543.03023.42217.22116.4اذا غضبت يعرف كل الناس ذلك من تصرفاتي

2821.23325.03828.83325.0احاول ان اكون صبورا

3024.04435.22016.03124.8عندما اكون غاضبًا اجادل واناقش

3930.43527.32821.82620.3احتفظ بهدوء اعصابي

7558.62519.52015.686.3اضرب االشياء والناس عندما اكون غضبانًا

3930.73628.32318.22922.8عندما اغضب انزعج يف داخلي وال اظهرها ألحد

2318.33326.33426.93628.5احافظ على سلوكي اجليد اذا ما غضبت

8565.92519.486.2118.5اذا ما غضبت اقول اشياء بذيئة وسيئة

5040.34233.91814.51411.3اذا كنت غضبانا، ابقى غضبان ولكن ال اعرب عنه

2519.73326.03930.73023.6يف مواقف الغضب احاول ان ابقى هادئا وان احل املشكلة

6651.23023.31813.91511.6من حني الخر تنتابين نوبات غضب حادة

3829.24030.82418.52821.5ابقي غضيب بداخلي وال اخرجه

2821.44131.33325.22922.1احاول السيطرة على مشاعر الغضب عندي

األطفال العاملون فقط
بينت النتائج كما يف جدول )24د( ان  53.8% فقط من األطفال العاملني يشعرون بالغضب )أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات(،  وان %65.5 
اجابوا انهم يشعرون بالغضب الشديد اذا ما انتقدهم األب او املعلم او صاحب العمل )أحيانا، غالبا، يف أغلب األوقات(. وبينت النتائج ان 

80.5% من هؤالء األطفال يستطيعوا السيطرة على عصبيتهم أحيانا.

األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة اكثر من األطفال غري العاملني شعورا بالغضب وتعبريا عنه وكذلك هم اقل فئات األطفال 
قدرُة على السيطرة على الغضب.

جدول 24 د:  وصف لبنود مقياس التعبري عن الغضب لدى األطفال العاملني فقط

البند
يف اغلب االوقاتغالبااحياناغالبا ال

%العدد% العدد%العدد%العدد
49946.239536.61009.3867.9اشعر بالغضب

57553.430528.413512.5615.7اشعر بالرغبة يف الصراخ على شخص ما
انا غري صبور ابدًا خاصة اذا اضطررت النتظار حدوث 

35833.537334.924022.5979.1شيء معني
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54850.829827.714613.6857.9افقد السيطرة على اعصابي بسهولة

67162.823321.811010.1555.1اشعر وكانين اريد ان اكسر االشياء من حولي

57353.631629.511510.8656.1اشعر وكأنين معصب وغضبان 

30328.340437.721920.514513.5اصبح عصبيا اذا سارت األمور على عكس ما اريد

57453.930328.513312.5555.1ان غري مرتاح وسيء املزاج

اشعر بالغضب الشديد اذا ما انتقدني ابي او معلمي او 
صاحب العمل

37134.538435.720118.711710.9

57453.727225.415114.2726.7من السهل ان اصبح عصبيا وسيء املزاج

61757.722921.414013.1847.8اطرق الباب خلفي واركل االرض برجلي عندما اكون غاضبًا

38736.327125.424122.616715.7اذا غضبت اكتم يف صدري

20819.535933.735133.014713.8استطيع السيطرة على عصبييت 

37535.034131.822921.412611.8اذا غضبت يعرف كل الناس ذلك من تصرفاتي

13712.934232.336934.821220.0احاول ان اكون صبورا

36534.329928.125524.014513.6عندما اكون غاضبًا اجادل واناقش

18317.236834.636534.314913.9احتفظ بهدوء اعصابي

65461.823121.811410.8595.6اضرب االشياء والناس عندما اكون غضبانًا

38336.030528.723522.114013.2عندما اغضب انزعج يف داخلي وال اظهرها ألحد

15915.040638.334732.714914.0احافظ على سلوكي اجليد اذا ما غضبت

38436.233431.521019.813212.5اذا ما غضبت اقول اشياء بذيئة وسيئة

38436.237235.120919.7969.0اذا كنت غضبانا، ابقى غضبان ولكن ال اعرب عنه

18017.037635.537235.113212.4يف مواقف الغضب احاول ان ابقى هادئا وان احل املشكلة

59756.125924.312912.1807.5من حني الخر تنتابين نوبات غضب حادة

36434.231930.024322.913712.9ابقي غضيب بداخلي وال اخرجه

989.237835.437435.021820.4احاول السيطرة على مشاعر الغضب عندي

الفصل الرابع النتائج



93

4.5.3 كفاية التكّيف
لقد مت قياس كفاية التكيف من خالل استخدام مقياس خاص بذلك حبيث يقيس فاعلية األطفال يف التعامل مع املشاكل اليت تواجههم 
ومدى رضاهم عن الكيفية اليت يتعاملون بها مع املشكلة، حيث مت سؤال الطفل عن رضاه عن نفسه يف حل املشاكل، وإن كان االسلوب الذي 

استخدمه جنح يف حل هذه املشاكل. وحيث تباينت االجابات بني األطفال يف اجملموعات املختلفة. 

األطفال غري العاملني 
بينت النتائج كما هو يف جدول )25 أ(  ان 72.5% اجابوا بانهم راضني عن طريقة التعامل مع املشاكل )راض بشكل بسيط، راض، راض 
جدا(، وان 86.3% أكدوا ان االشياء اليت قام بعملها خالل الشهر املاضي جنحت )بشكل بسيط، بشكل مقبول، بشكل كبري(. وبينت 
النتائج ان 87.6% من األطفال يعتقدون أنهم سوف يتعاملون مع املشاكل يف املستقبل بشكل جيد )جيد بشكل بسيط، جيد بشكل عام، جيد 

جدا(.
جدول 25 أ: وصف لبنود مقياس كفاية التكّيف لدى األطفال غري العاملني

البند 
 راض بشكلغري اض ابدا

راض جداراض بسيط

%العدد%العدد%العدد%العدد

بشكل عام، اىل اي درجة انت راٍض عن طريقة التعامل مع املشاكل 
56927.565231.552825.532215.5اليت واجهتها، فهل أنت

بشكل عام، ومقارنة باألطفال اآلخرين، اىل أي مدى كنت راضيًا 
43921.258828.567732.836217.5عن طريقة تعاملك مع املشاكل اليت واجهتك خالل الشهر املاضي

 جنحت بشكلمل تنجح ابدا
بسيط

 جنحت بشكل
مقبول

 جنحت بشكل
كبري

%العدد% العدد%العدد%العدد
بشكل عام اىل أي مدى تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر 

28113.758628.766532.551225.1املاضي حسنت املوقف الذي مررت به

بشكل عام، هل تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر املاضي 
جعلتك تشعر بشكل افضل

29514.448923.861129.765932.1

جيد جداجيد بشكل عامجيد بشكل بسيطغري جيد اطالقا
%العدد% العدد%العدد%العدد

اىل أي مدى يف املستقبل تعتقد انك ستكون جيدًا يف طريقة تعاملك 
مع املشاكل.

25612.438918.962230.379038.4

بشكل عام، اىل أي مدى تعتقد انك ستكون قادرًا على التعامل مع 
املشاكل يف املستقبل بشكل افضل

21510.442820.866932.475036.4

بشكل عام اىل هل تعتقد انك قادر على التعامل مع مشاعرك اذا ما 
واجهتك مشكلة يف املستقبل

32115.544521.561729.968233.1
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األطفال الذين يعملون يف العطل
أشارت النتائج كما كما هي يف جدول )25 ب( ان  73.8% من هؤالء األطفال راض)بشكل بسيط، راض، راض جدا( عند مقارنته باألطفال 
االخرين بطريقة تعامله مع املشاكل اليت واجهتهم خالل الشهر املاضي. وان 82.6% اكدوا ان االشياء اليت قاموا بعملها خالل الشهر 
املاضي جاءت لتحسني املوقف الذي مروا به )بشكل بسيط، بشكل مقبول، بشكل كبري(. وكما ان 87.3% من هؤالء األطفال يعتقدون انهم 

سيتعاملون مع املشاكل باملستقبل بشكل جيد )جيد بشكل بسيط، جيد بشكل عام، جيد جدا(.
جدول 25 ب: وصف لبنود مقياس كفاية التكّيف لدى األطفال الذين يعملون بالعطل

البند 
غري راض ابدا

 راض بشكل
راض جداراضبسيط

%العدد% العدد%العدد%العدد

بشكل عام، اىل اي درجة انت راٍض عن طريقة التعامل مع املشاكل 
اليت واجهتها، فهل أنت

19031.018530.215825.88013.0

بشكل عام، ومقارنة باألطفال اآلخرين، اىل أي مدى كنت راضيًا 
عن طريقة تعاملك مع املشاكل اليت واجهتك خالل الشهر املاضي

16026.220333.215825.99014.7

 جنحت بشكلمل تنجح ابدا
بسيط

 جنحت بشكل
مقبول

 جنحت بشكل
كبري

%العدد% العدد%العدد%العدد

بشكل عام اىل أي مدى تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر 
املاضي حسنت املوقف الذي مررت به

10417.317328.818631.013722.8

بشكل عام، هل تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر املاضي 
جعلتك تشعر بشكل افضل

10016.614824.517629.217929.7

جيد جداجيد بشكل عامجيد بشكل بسيطغري جيد اطالقا

%العدد% العدد%العدد%العدد

اىل أي مدى يف املستقبل تعتقد انك ستكون جيدًا يف طريقة تعاملك 
مع املشاكل

7812.712820.919231.321535.1

بشكل عام، اىل أي مدى تعتقد انك ستكون قادرًا على التعامل مع 
7412.211719.220032.821835.8املشاكل يف املستقبل بشكل افضل

بشكل عام اىل هل تعتقد انك قادر على التعامل مع مشاعرك اذا ما 
واجهتك مشكلة يف املستقبل

9114.913522.119331.619231.4

الفصل الرابع النتائج
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األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة
أشارت النتائج كما هو يف جدول )25 ج( ان 65.4 % اجابوا بانهم راضني عن طريقة التعامل مع املشاكل اليت واجهتهم )بشكل بسيط، 
راض، راض جدا(. حيث اكد 88.3 % من هؤالء األطفال ان االشياء اليت قاموا بعملها خالل الشهر املاضي جاءت لتحسني املوقف )بشكل 
بسيط، بشكل مقبول، بشكل كبري(. وان 90.1% من هؤالء األطفال يعتقدون انهم سيكونون قادرين على التعامل مع املشاكل يف املستقبل  

بشكل جيد )جيد بشكل بسيط، جيد بشكل عام، جيد جدا(.

جدول 25 ج: وصف لبنود مقياس كفاية التكّيف لدى األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة

البند 
 راض بشكلغري راض ابدا

راض جداراضبسيط

%العدد% العدد%العدد%العدد

بشكل عام، اىل اي درجة انت راٍض عن طريقة التعامل مع املشاكل 
اليت واجهتها، فهل أنت

4534.64030.83627.796.9

بشكل عام، ومقارنة باألطفال اآلخرين، اىل أي مدى كنت راضيًا 
عن طريقة تعاملك مع املشاكل اليت واجهتك خالل الشهر املاضي

2821.74434.13426.42317.8

 جنحت بشكلمل تنجح ابدا
بسيط

 جنحت بشكل
مقبول

 جنحت بشكل
كبري

%العدد% العدد%العدد%العدد

بشكل عام اىل أي مدى تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر 
املاضي حسنت املوقف الذي مررت به

1511.74333.64635.92418.8

بشكل عام، هل تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر املاضي 
جعلتك تشعر بشكل افضل

1814.13225.04333.63527.3

جيد جداجيد بشكل عامجيد بشكل بسيطغري جيد اطالقا

%العدد% العدد%العدد%العدد

اىل أي مدى يف املستقبل تعتقد انك ستكون جيدًا يف طريقة تعاملك 
مع املشاكل

139.93123.74836.63929.8

بشكل عام، اىل أي مدى تعتقد انك ستكون قادرًا على التعامل مع 
املشاكل يف املستقبل بشكل افضل

1511.91814.35241.34132.5

بشكل عام اىل هل تعتقد انك قادر على التعامل مع مشاعرك اذا ما 
واجهتك مشكلة يف املستقبل

1914.63123.83829.34232.3
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الفصل الرابع النتائجدراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

األطفال العاملون فقط
بينت نتائج الدراسة كما هو مبني يف اجلدول رقم )25 د(  ان 85.9% من األطفال راضني عن طريقة التعامل مع املشاكل اليت واجهتهم 
)بشكل بسيط، راض، راض جدا(. وان 90.9% من هؤالء األطفال يعتقدون ان االشياء اليت قاموا بعملها جنحت )بشكل بسيط، بشكل 
مقبول، بشكل كبري( حبيث جعلتهم يشعرون بشكل افضل. وان 92.1% من هؤالء األطفال يعتقدون انهم سيكونون قادرين على التعامل مع 

املشاكل يف املستقبل بشكل جيد )جيد بشكل بسيط، جيد بشكل عام، جيد جدا(.

هناك رضا بشكل عام لدى مجيع األطفال العاملني وغري العاملني عن طريقة تكيفهم مع املشاكل وانهم يرون انهم ناجحون اىل حد ما 
يف التعامل مع هذه املشاكل يف احلاضر واملستقبل.

جدول 25 د: وصف لبنود مقياس كفاية التكّيف لدى األطفال العاملني فقط

البند 
 راض بشكلغري راض ابدا

راض جداراضبسيط

%العدد% العدد%العدد%العدد

بشكل عام، اىل اي درجة انت راٍض عن طريقة التعامل مع املشاكل 
اليت واجهتها، فهل أنت

15214.042339.040937.71009.2

بشكل عام، ومقارنة باألطفال اآلخرين، اىل أي مدى كنت راضيًا 
عن طريقة تعاملك مع املشاكل اليت واجهتك خالل الشهر املاضي

12111.238035.143740.414413.3

 جنحت بشكلمل تنجح ابدا
بسيط

 جنحت بشكل
مقبول

 جنحت بشكل
كبري

%العدد% العدد%العدد%العدد

بشكل عام اىل أي مدى تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر 
املاضي حسنت املوقف الذي مررت به

1069.839736.843139.914513.5

بشكل عام، هل تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر املاضي 
جعلتك تشعر بشكل افضل

989.132730.245341.920418.8

جيد جداجيد بشكل عامجيد بشكل بسيطغري جيد اطالقا
%العدد% العدد%العدد%العدد

اىل أي مدى يف املستقبل تعتقد انك ستكون جيدًا يف طريقة تعاملك 
مع املشاكل

867.930728.344941.524122.3

بشكل عام، اىل أي مدى تعتقد انك ستكون قادرًا على التعامل مع 
املشاكل يف املستقبل بشكل افضل

656.027925.846442.927325.3

بشكل عام اىل هل تعتقد انك قادر على التعامل مع مشاعرك اذا ما 
واجهتك مشكلة يف املستقبل

868.024022.240637.634932.2
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4.5.4 الفروقات بني األطفال العاملني وغري العاملني تبعا للحالة النفسية 
4.5.4.1 مواطن القوة والصعوبة 

حسب احلالة النفسية على مقياس مواطن القوة والصعوبة، فان األطفال العاملني فقط حصلوا على اقل املتوسطات احلسابية يف حماور 
املقياس باستثناء املشاكل مع األصدقاء )جدول 26(. فعلى املستوى االنفعالي كانت أعلى املتوسطات عند األطفال غري العاملني واألطفال 
الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )3.56(. واما األطفال الذين يعلمون يف العطل فكانوا يف املستوى الثاني مبتوسط )3.01( وكان 
واضحا االخنفاض الشديد ملتوسط األطفال العاملني فقط يف املستوى االنفعالي )2.29(. وهذا يدل على أن األطفال العاملني فقط هم 
اقل فئات األطفال تعبريًا عن انفعاالتهم العاطفية )االنفعالية(، وأن أكثر األطفال تعبريًا واظهارا لالنفعال العاطفي هم األطفال اللذين ال 
يعملون واللذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة. لذا جيب االنتباه هلؤالء األطفال وتعليمهم كيفية التعامل مع مشاعرهم وانفعاالتهم وذلك 
بادراج هذه املواضيع يف املناهج املدرسية، وتدريب املعلمني على تدريسها بشكل فعال. ويف جانب املشاكل السلوكية كان األطفال العاملني يف 
العطل هم أكثر األطفال وقوعًا يف مشاكل سلوكية )متوسط 3.29(، وكان اقلهم األطفال العاملني فقط )متوسط=2.26(. ويف جانب فرط 
النشاط/عدم االنتباه كان أكثر األطفال نشاطًا هم الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )متوسط 3.54(، واقلهم األطفال العاملني فقط 
)متوسط= 3.18( وان كان الفرق قلياًل إىل حد ما. أما املشاكل مع األصدقاء فقد كان األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة هم 
أكثر األطفال اقرارا بان لديهم مشاكل مع أصدقائهم )متوسط=3.03(، يليهم األطفال العاملني فقط ثم األطفال العاملني يف العطل، ثم 
األطفال غري العاملني. وهنا يالحظ أن العمل له اثر على عالقة األطفال مع أصدقائهم حيث كان األطفال العاملني مبستوياتهم املختلفة 

هم أكثر األطفال مشاكاًل مع أصدقائهم خبالف األطفال غري العاملني حيث كانوا اقل مشاكال مع اصدقائهم.

وأما السلوكيات االجتماعية اخلرية فقد ظهر مجيع األطفال مبتوسطات عالية ومتقاربة إىل حد ما، وكان أعلى املتوسطات عند األطفال 
الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )متوسط 6.06(، وبأقلها عند األطفال غري العاملني )5.08(. وبشكل عام )كامل املقياس( ظهر 
جليًا أن األطفال العاملني فقط هم أقل األطفال يف عينة الدراسة من حيث املتوسطات، وكان أعلى املتوسطات تسجل لألطفال الذين يعملون 
وهم على مقاعد الدراسة.  وقد يدل ذلك على أن األطفال العاملني فقط هم أكثر استقرارًا من األطفال اللذين يعملون وهم على مقاعد 
الدراسة حيث أنهم يتعرضون لبيئة واحدة.  أي أن جتانس البيئة )وعدم ازدواجيتها( قد ساعد األطفال العاملني فقط على احلصول على 
استقرار نفسي أفضل من األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة، علمًا أن األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة كانوا 
قد أجابوا بأنهم يعملون ملساعدة أسرهم، بينما األطفال العاملني فقط أجابوا بان السبب الرئيس لعملهم هو تعلم مهارة. ويشري التحليل 
اإلحصائي )ANOVA( أن هناك فرقًا ذو داللة إحصائية بني أفراد العينة على كل مقاييس أداة قياس القوة والصعوبة، وكانت أكثر 
الفروق واضحة باستخدام )اختبار توكي(، حيث أن أداء األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة خيتلفون عن أداء األطفال العاملني فقط. 

وهذا يدل على أن األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة أكثر عرضة لالضطربات النفسية من األطفال العاملني فقط.
جدول 26: اخلصائص اإلحصائية والفروقات النفسية غلى مقياس مواطن  القوة والصعوبة  بني أفراد العينة 

 الدالة االحصائية  االختبار الفائي االحنراف املعياري املتوسطحالة العملاملتغري

 املستوى االنفعالي 
)العاطفي( 

 

2.292.18العاملني فقط

64.979.000
3.562.49غري العاملني

3.012.28العاملني يف العطل
3.562.44العاملون وهم على مقاعد الدراسة
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

 
 مشاكل السلوك

 
 

2.261.8269.702.000العاملني فقط
3.161.66غري العاملني

3.291.72العاملني يف العطل
3.161.84العاملون وهم على مقاعد الدراسة

 فرط النشاط /عدم 
االنتباه

3.181.933.059.027العاملني فقط
3.351.94غري العاملني

3.251.96العاملني يف العطل
3.541.99العاملون وهم على مقاعد الدراسة

املشاكل مع االصدقاء

2.881.753.231.021العاملني فقط
2.721.81غري العاملني

2.751.74العاملني يف العطل
3.031.88العاملون وهم على مقاعد الدراسة

 
 السلوكيات االجتماعية

اخلرية
 

5.081.9244.339.000العاملني فقط
5.871.82غري العاملني

5.661.75العاملني يف العطل
6.061.84العاملون وهم على مقاعد الدراسة

 اجملموع الكلي ملقياس
القوة والصعوبة

 
  

11.445.3511.286.000العاملني فقط
12.675.61غري العاملني

11.885.37العاملني يف العطل
12.805.92العاملون وهم على مقاعد الدراسة

4.5.4.2 التعبري عن الغضب 
وفيما يتعلق مبقياس التعبري عن الغضب )جدول 27( فقد بني التحليل اإلحصائي )ANOVA( ان هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني 
أفراد العينة يف بعدين رئيسيني من أبعاد مقياس التعبري عن الغضب وهما بعد )صفة الغضب( وبعد )التعبري عن الغضب(، ويف اجململ 
كان األداء الكلي على مقياس التعبري عن الغضب يسجل فروقًا ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تبعًا حلالة العمل.  وباستخدام اختيار 
)توكي( تبني أن الفروق اإلحصائية تقع بني جمموعة األطفال العاملني فقط وباقي جمموعات األطفال، وبني األطفال العاملون وهم على 
مقاعد الدراسة واألطفال غري العاملني؛ حيث العمل عند األطفال خلق فرقًا واضحًا من الناحية العملية )سلوكا وتعبريا(، ومن الناحية 
اإلحصائية يف موضوع التعبري عن الغضب يف مسارين أساسيني وهما: الغضب كصفة وطريقة التعبري عن الغضب. وبالرجوع إىل متوسطات 
أبعاد أداة قياس التعبري عن الغضب، فيالحظ أن األطفال العاملني فقط كانت هلم أقل املتوسطات احلسابية يف ُبعد )الغضب كصفة( 
)متوسط = 18.13( وُبعد التعبري عن الغضب )متوسط=11.29( وُبعد االحتواء الداخلي للغضب )متوسط= 8.33( وكذلك اجملموع الكلي 

للمقياس )مجيع األبعاد جمتمعة(.

الفصل الرابع النتائج



99

ويف بعد صفة الغضب كان متوسط األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة هو األعلى بني مجيع املتوسطات )متوسط= 20.55(، 
وكذلك احلال يف ُبعد التعبري عن الغضب وُبعد إحتواء الغضب، والسيطرة على الغضب، واألداة بكل أبعادها معًا. أي أن األطفال الذين يعملون 
وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر تأّثراً حبالة العمل، والذي خلق منهم شخصية غاضبة تعربرَ عن غضبها باألسلوب السليب وال يستطيع 
إحتواء غضبها، فهو دائم التعبري عن غضبه وال يكتمه ويصرح به وهو يضرب ويكسر األشياء عندما يكون غاضبا، على خالف جمموعة 
األطفال العاملني فقط الذين يكتمون وال يعربون عن غضبهم وعن شعورهم بالغضب. ولقد دلت النتائج أيضا أن األطفال العاملني يف العطل 

واألطفال الذين ال يعملون ال خيتلفون عن بعضهم وكأن حالة العمل أثناء العطل مل تؤثر على طريقة تعاملهم مع الغضب.  

بينت النتائج ان األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة كان للعمل األثر األكرب عليهم، فقد ظهر عليهم مسة الغضب وكانوا 
أكثر األطفال تعبريًا عن غضبهم باألسلوب السليب باجملادلة والضرب والتكسري. ويف املقابل فان الطفل العامل فقط ال يستطيع التعبري 
عن الغضب وال حتى اكتساب صفة الغاضب. وبناء عليه جيب تعزيز النظام التعليمي القائم وتطوير املناهج الدراسية اليت تنمي قدرات 
الطفل العقلية واالنفعالية واالجتماعية، وتعزز قدرة الطفل على التعامل االجيابي مع الغضب لدى األطفال الذين يعملون وهم على مقاعد 
الدراسة، أما فيما خيص األطفال العاملني وتركوا املدارس فال بد من وجود ورشات عمل تستقطب األطفال العاملني وتدربهم على كيفّية 

التعامل مع الغضب والسيطرة عليه اجيابيا. 

جدول 27: اخلصائص اإلحصائية والفروقات النفسية على مقياس الغضب بني أفراد العينة 

 االختباراالحنراف املعيارياملتوسطحالة العملاملتغري
الفائي

 الدالة
االحصائية

صفة الغضب

18.136.3011.156.000العاملني فقط

19.176.60غري العاملني

19.526.52العاملني يف العطل

20.556.59العاملون وهم على مقاعد الدراسة

بعد التعبري عن 
الغضب

11.293.6313.561.000العاملني فقط

10.613.60غري العاملني

11.524.03العاملني يف العطل

11.523.74العاملون وهم على مقاعد الدراسة

بعد االحتواء الداخلي 
للغضب

8.333.241.322.265العاملني فقط

8.523.08غري العاملني

8.532.99العاملني يف العطل

8.713.02العاملون وهم على مقاعد الدراسة
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 بعد السيطرة على
الغضب

14.923.86.570.635العاملني فقط

14.774.46غري العاملني

14.854.31العاملني يف العطل

15.103.96العاملون وهم على مقاعد الدراسة

 اجملموع الكلي ملقياس
التعبري عن الغضب

52.469.56العاملني فقط

3.432.016
52.7711.69غري العاملني

54.1711.91العاملني يف العطل

54.5811.16العاملون وهم على مقاعد الدراسة

4.5.4.3 كفاية التكيف 
املشاكل  مع  التكيف  والفاعلية يف  القدرة  أعلى مستويات  العاملني ميتلكون  األطفال غري  أن  يبني   )28( اجلدول  فان  التكيف  كفاية  أما 
والرؤية العامة ألنفسهم بقدرتهم على التكيف مع املشاكل يف املستقبل )الوسط احلسابي = 19.0( وكانت أقل املتوسطات عند األطفال 
الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة )الوسط احلسابي= 18.4( واألطفال الذين يعلمون يف العطل. وباستخدام االختيار اإلحصائي 
)ANOVA( تبني أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني اجملموعات األربعة. أي أن الفرق يف قدرة األطفال على التكيف ورؤية فاعلية 
التكيف وكفايتهم يف التكيف مع املشاكل مل تكن كافية جبعل هذا الفرق يظهر بشكل ينعكس على األداء العام.  ولكن ميكن القول أن وجود 
األطفال العاملني وغري العاملني يف مستويات قريبة من القدرة على التكيف ميكن ان يفسر على أحد االجتاهي؛ أوهلما أن بيئة العمل مل 
تؤثر على قدرة الطفل على التكييف مع املشاكل اليت تواجهه رغم اختالف نوعية املشاكل اليت يتعرض هلا األطفال يف فئاتهم األربعة، 
والثانية أن األطفال العاملني وغري العاملني على اختالف نوعية املشاكل وجدوا طريقة ما للتكيف مع نوعية املشاكل اليت يعانونها، وأقنعوا 

أنفسهم بأنهم راضني عن أدائهم وعن طريقة تكّيفهم مع هذه املشاكل. 

ويبقى سؤال واحد؛  هل تعترب طريقة التكيف اليت وجدها الطفل لنفسه فاعلة ؟ وهنا ميكن القول انه حيتمل أن يتبع الطفل أحد طرق 
التكيف السليب مع املشاكل اليت تواجهه ولكنه يعرب بشكل أوبأخر عن رضاه. وال تظهر تبعات هذا التكيف السليب إال من خالل املتابعة 

والتقصي ألحوال األطفال يف مراحل الحقة من حياتهم.

بينت النتائج أنه ال يوجد فروقات ذات داللة احصائية بني اجملموعات األربعة لألطفال املبحوثني يف قدرة األطفال على التكيف ورؤية فاعلية 
التكيف وكفايتهم يف التكيف مع املشاكل، وبناء عليه جيب الرتكيز على تعزيز قدرة األطفال على التكيف مع املشاكل بطريقة فاعلة وبناءة 

وذلك للتقليل من ظهور السلوكيات غري املرغوب فيها إجتماعيا.

الفصل الرابع النتائج
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جدول  28: مقارنة الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ملقياس كفاية التكيف لدى األطفال 

الدالة االحصائيةاالختبار الفائياالحنراف املعيارياملتوسطحالة العملاملتغري

 كفاية التكّيف

18.924.52العاملني فقط

2.402.066

19.014.94 غري العاملني

18.504.78العاملني يف العطل

18.444.65العاملون وهم على مقاعد الدراسة

4.6 األطفال العاملني وغري العاملني يف خميمات الالجئني الفلسطينيني 
يف هذا اجلزء من التقرير فان األطفال سيتم تصنيفهم اىل ثالث جمموعات: عاملني فقط و غري عاملني والعاملني وهم على مقاعد 
الدراسة. ولغايات توضيح اثر العمل والن العينة بكاملها ال تتجاوز 512 طفال فان فان التعامل مع اثر العمل على األطفال سيكون من خالل 
اعادة مجع مجيع األطفال العاملني سواء يف العطل او العاملني فقط والعاملني وهم على مقاعد الدراسة. فانه عند طرح مفهوم األطفال 

العاملني فان هذا يشري اىل مجيع األطفال العاملني من اجملموعات الثالث.      

4.6.1 اخلصائص الشخصية
وبالنسبة لعينة أطفال الالجئني الفلسطينيني، فقد كان جمموع العينة )512( طفاًل من ثالث خميمات هي البقعة )236 طفاًل ، %46(، 
خميم الزرقاء )165 طفاًل ، 32.2%( وخميم جرش )111 طفاًل ، 217%(  منهم 51 طفل يعمل فقط، و345 طفاًل ال يعمل، و116 طفاًل 
يعمل وهو على مقاعد الدراسة. وبالنسبة لتوزيع مجيع األطفال العاملني تبعًا حلالة العمل، فقد بينت الدراسة أن أعلى نسبة لعمل األطفال 
كانت يف خميم البقعة وبنسبة 58.7% )98 طفاًل ( ثم خميم الزرقاء )29.3%، 49 طفاًل(، وثم خميم جرش )12% ، 20 طفاًل(. اما 
بالنظر إىل كون الطفل يعمل وهو على مقاعد الدراسة فقد بينت الدراسة أن اكرب نسبة من األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة 
كانت يف خميم الزرقاء حيث افاد 49 طفاًل )36%( من األطفال أنهم يعملون وهم على مقاعد الدراسة بينما كانت النسبة اقل بقليل يف 

خميم البقعة )49.3% ، 67 طفاًل( واخنفضت هذه النسبة إىل 14.7% )20 طفاًل ( يف خميم جرش.

4.6.1.1 العمر واجلنس
وبالنسبة لعمر األطفال فقد تراوح بني 6-16 سنة وهو ما كان خمطط له، وصل متوسط عمر األطفال إىل 12.7 سنة )2.8 = االحنراف 
املعياري ( وبالنسبة للجنس فقد توزعت العينة بشكل متساوي بني الذكور واإلناث بشكل عام لتصل إىل ما نسبته 48.6% ذكور و 51.4 % 

إناث .
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4.6.1.2 نوع العمل
وأما بالنسبة إىل نوع العمل فقد تقارب نسبة األطفال العاملني 
)العاملني فقط و العاملني و هم على مقاعد الدراسة( يف خمتلف 
احلرف واملهن وكانت اعلى نسبة يف جمال اخلدمات )%27.3، 44 
)30 طفاًل(،   %18.6 بنسبة  املركبات  تصليح  أعمال  ثم  طفاًل( 
كبائع  طفال(   26(  %16 و  احلرف  يف جمال  طفال(   29(  %18
متجول وكان اقلها على اإلطالق يف جمال تشغيل اآلالت )%1.2، 

طفلني(.

 يعمل غالبية اطفال الالجئني الفلسطينيني يف جمال اخلدمات
وتصليح املركبات و احلفو كبائعني متجولني

4.6.1.3 مكان العمل وطبيعة العمل
يعملون لدى  العاملني  العمل فقد كان اغلب األطفال  وأما مكان 
وبنسبة  للعائلة  صديق  عند  ثم  طفاًل(   69  ،  %42.9( آبائهم 
وبنسبة)%23.6،38  أقربائهم  عند  ثم  طفاًل(   41،%25.5(
طفاًل(.  وقد افاد معظم األطفال أنهم يعملون بأجر )%59.7، 95 
طفاًل( مقابل )25.1%، 40 طفاًل( يعملون بدون اجر سواء كان 

عند آبائهم )13.8 %( أو عند آخرين )%11.3(. 
4.6.1.4 أسباب العمل والرضى عن العمل

وفيما يتعلق بأسباب العمل بنّي )49.4%،80 طفاًل( أنهم يعملون 
ليساعدوا أسرهم. وافاد )26.5%، 43 طفاًل( أنهم يعملون لتعلم 
مهارة ، بينما كان 21.0% )34 طفاًل( يعملون للحصول على دخل 
طفلني(  و)%1.2،  جمربين  يعملون  طفاًل(   3 و)%1.9،  إضايف 
يعملون لدفع ديون. ورغم ذلك كان معظم األطفال راضني جدًا 
عن عملهم حيث كان جمموع غري الراضني ال يتجاوز )%6.2،10 
وعند  طفاًل(.   143  ،%88.8( الراضني  جمموع  مقابل  أطفال( 
مقارنة مستوى الرضى بطبيعة العمل )باجر أو بدون أجرة( فقد 
كان معظم األطفال راضني جدًا عن عملهم سواء كانوا يعملون 
باجرة أو بغري أجرة ومقارنة مستوى الرضى مبكان العمل فقد 
بينت الدراسة أن أكثر األطفال الراضني جدا عن عملهم هم من 
واقلهم رضى من هم  آبائهم )62.3%، 43 طفاًل(  لدى  يعملون 

يعملون لدى أقربائهم أو صديق للعائلة )9.8% ، 4 اطفال (.

4.6.1.5 الرغبة يف إمتام التعليم
اغلب  أن  الدراسة  بينت  فقد  التعليم  إمتام  للرغبة يف  وبالنسبة 
مقاعد  على  وهم  والعاملني  فقط  )العاملني  العاملني  األطفال  
الدراسة( لديهم الرغبة األكيدة يف إمتام تعليمهم ) %76.6، 121 
إمتام  رغبتهم يف  بعدم  بينما عرب )17.7%، 28 طفاًل(  طفاًل( 
تعليمهم و 5.7% )9 طفاًل( أنهم ال يعلمون فيما إذا كانوا يرغبون 

بإمتام تعليمهم ام ال . 
4.6.1.6 ساعات العمل واألجرة األسبوعية 

فقد  العاملون  األطفال  بها  بقوم  اليت  العمل  ساعات  عدد  وأما 
ظهر أن متوسط عدد ساعات العمل يصل إىل )36( ساعة وان 
بعضهم يعمل ملدة )72( ساعة أسبوعية . وبالنسبة لألجور فقد 
دينار/   )17.5( إىل  يصل  األسبوعية  األجرة  متوسط  ان  ظهر 
 )10( إىل  واقله  دينار   )78( إىل  اجر  أعلى  وصل  و  األسبوع 

دنانري أسبوعيا .
4.6.1.7 احلالة األسرية 

وفيما يتعلق باحلالة األسرية لألطفال فقد كان متوسط عدد أفراد 
األسرة الواحدة )8 أطفال( وبالنسبة لرتتيب الطفل العامل يف 
الرابع  او  الثالث  الرتتيب  اغلبهم ممن هم يف  كان  فقد  اسرته 
معظم  أفاد  فقد  األسرة  دخل  مبصدر  يتعلق  وفيما  األسرة.  يف 
 ،%65.6( األسرة  لدخل  الرئيس  املصدر  هو  األب  أن  األطفال 
336( وكان األوالد فقط ميثلون )6.6%، 34 طفاًل( كمصدر دخل 
رئيس لالسرة واعترب 65% من األطفال )335 طفاًل( أنهم ابناء 
لعائالت  طفاًل(   118  ،%23( مقابل  الدخل  متوسطة  لعائالت 

فقرية و )10.5%، 54 طفاًل( لعائالت غنية .
4.6.2 احلالة الصحية اجلسدية والنفسية واالجتماعية 

لألطفال  واالجتماعية  والنفسية  اجلسدية  باحلالة  يتعلق  وفيما 
فقد بينت الدراسة )جدول 29( أن األطفال العاملون وهم على 
واألنفلونزا  للرشح  عرضة  األطفال  أكثر  هم  الدراسة  مقاعد 
أما  العالج.  تلقي  بهدف  واالطباء  الطوارئ  ملراكز  ومراجعة 
من  األقل  كانوا  فقد  الدراسة(  تركوا  )وقد  العاملون  األطفال 
حيث العدد والنسبة املئوية.  أما األطفال غري العاملني فقد كانت 
نتائجهم متقاربة مع األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة 

عدا اإلدخال للمستشفى حيث كانوا األقل بني مجيع الفئات. 
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 أطفال الالجئني الفلسطينيني العاملون وهم على مقاعد الدراسة
 أكثر األطفال عرضة للرشح واألنفلونزا ومراجعة ملراكز الطوارئ

 واالطباء بهدف تلقي العالج
 

األطفال  كان  فقد  اجلسدية  الصحية  االهتمامات  حيث  ومن 
مشاكل  من  معاناة  األكثر  الدراسة  مقاعد  على  وهم  العاملون 
كان  فيما  النوم  أثناء  التبول  ومشاكل  السمع  ومشاكل  األسنان 
األطفال غري العاملني هم األكثر معاناة من مشاكل النظر ومن 

الصداع.
ومن حيث االهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية فقد ظهر 
أكثر  الدراسة هم  مقاعد  وهم على  العاملون  األطفال  أن  أيضا 
األطفال معاناة للمشاكل يف املدرسة ومع القانون والشرطة ، وان 
العاملني  غري  األطفال  كان  فيما  لوحده.  اوقاتا  يقضي  أكثرهم 
البيت  يف  للمشاكل  ومعاناة  باالكتئاب،  شعورًا  األطفال  أكثر 

ومعاناة للوحدة .

العاملون وهم على مقاعد الفلسطينيني   يعاني أطفال الالجئني 
 الدراسة من مشاكل صحية جسدية متعددة ومشاكل يف املدرسة
و االكتئاب  يعانون  العاملني  غري  بيمنا  والشرطة،  القانون   ومع 

الوحدة واملشاكل املنزلية

العاملني  األطفال  أن  تبني  فقد  املخاطرة،  ناحية سلوكيات  ومن 
هم أكثر املدخنني، ولكن العاملون وهم على مقاعد الدراسة كانوا 
أكثر األطفال استخداما ألدوية غري موصوفة من طبيب، وأكثر 
الكحول،  ويشربون  يدخنون  والديهم  بأن  إفادة  كذلك  األطفال 
غري أن األطفال غري العاملني ظهر منهم طفلني اثنني يتعاطون 
يتعاطى  منهم  أي  العاملني  األطفال  من  يكن  ومل  املخدرات، 

املخدرات.
ومن ناحية االهتمامات اجلنسية، ظهر أن األطفال العاملني وهم 
وأكثر  الشباب  حلب  معاناة  األطفال  أكثر  الدراسة  مقاعد  على 
األزواج  بني  احلميمة  العالقة  عن  للمعلومات  للوصول  استطاعة 

وكذلك أكثرهم تفحصًا ألعضائهم التناسلية.

العاملون وهم على مقاعد الفلسطينيني   يعاني أطفال الالجئني 
لسلوكيات عرضة  االكثر  وهم  صحية  مشاكل  من   الدراسة 
 املخاطرة من التدخني واستخدام االدوية غري املوصوفة من قبل

طبيب

اخلالصة
أكثر  هم  الدراسة  مقاعد  على  وهم  العاملني  األطفال  أن 
األطفال معاناة من املشاكل اجلسدية والنفسية واالجتماعية 
املدارس  وتركوا  العاملني  األطفال  عكس  على  واجلنسية 
وكانوا  بل  املشاكل  هلذه  معاناة  األطفال  اقل  كانوا  الذين 
اقل معاناة حتى من األطفال غري العاملني .  وهذا قد يدل 
العاملون  األطفال  بها  اليت مير  املعاناة  قراءة  على ضرورة 
النفسية  احلياة  ونوعية  وطبيعة  الدراسة  مقاعد  على  وهم 
واالجتماعية اليت يعشونها وكذلك طبيعة املؤثرات الداخلية 
على  وأثرها  العمل(  )بيئة  واخلارجية  املدرسة(  )داخل 
صحتهم النفسية واالجتماعية واجلسدية. و كذلك ضروروة 
الطفل  يعيشها  اليت  احلياة  ونوعية  مستوى  اىل  االنتباه 
العامل وتقصي املعلومة باساليب اكثر دقة و قدرة على بناء 

االستنتاجات.  
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جدول  2٩: الصحة اجلسدية واالهتمامات الصحية عند األطفال 

املتغري
يعمل و هو على يعملال يعمل

مقاعد الدراسة
%العدد%العدد%العدد

2306720497366.4الرشح 
8123.67142220.4االنفلونزا 

13238.6917.65447.4مراجعة طبيب ملشكلة صحية 
3610.5815.72623.2مراجعة مركز طوارىء

216.135.91193.0ادخال للمستشفى لليلة واحدة
االهتمامات الصحية اجلسدية

24122.7185.47671.8لدي مشاكل تتعلق بأسناني
13169.51685326.5لدي مشاكل  تتعلق بالنظر

5228.956.32365.5لدي مشاكل بالسمع
175.012.91647.1أتبول يف الفراش أثناء نومي

21967.2329.87523.5أصاب بالصداع
االهتمامات الصحية النفسية واالجتماعية

14472.473.54824.1اشعر بالوحدة
17478.4105.43817.1اشعر باالكتئاب

15367.12310.15222.8لدي مشاكل يف البيت
11422.974.53672.6لدي مشاكل يف املدرسة  

105.015.0945.0لدي مشاكل مع القانون و الشرطة 
9921.5449.631768.9لدي أصدقاء أعزاء

6521.1185.822573.1اقضي أوقاتًا لوحدي
سلوكيات وعوامل املخاطرة

2034.52339.71525.9   أنا أدخن السجائر
2322.111.08067.9استخدم أدوية غري موصوفة لي من قبل طبيب

436.4218.2545.5يشرب والدي /  والدتي الكحول )اخلمرة( / و املخدرات
5521.13011.517667.4يدخن والدي السجائر/السيجار/النارجيلة

21000000اتعاطى املخدرات كاحلشيش و املرجيوانا و احلبوب
االهتمامات الصحية اجلنسية

4127127.99965.1لدي حب الشباب
2727.62020.45152أستطيع أن أجد معلومات و صور عن العالقة املوجودة بني االزواج  

3032.31111.85255.6الفحص الذاتي لالعضاء التناسلية 
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4.6.3 اإلساءة ضد األطفال
4.6.3.1 اإلساءة ضد األطفال من قبل األب 

تعرضًا لإلساءة اجلسدية  األكثر  الدراسة هم  العاملني وهم على مقاعد  أن األطفال  الدراسة  باإلساءة ضد األطفال تبني  يتعلق  وفيما 
بأنواعها )جدول 30 أ(، وقد وصلت يف حدها االعلى إىل ما نسبته )48.6%( من األطفال الذين بّينوا أن آباءهم يسارعون إىل ضربهم إذا 
اخطؤوا وان ما نسبته )35.5%( يتعرضون للضرب العنيف، وان )28.6%( من األطفال أفادوا أنهم يتعرضون للركل والدفش عند كل خطأ 
من قبل آبائهم . وهذه النسب متقاربة مع األطفال الذين  ال يعملون وهم على مقاعد الدراسة، إال أن األطفال العاملني الذين تركوا املدرسة 

كانوا األقل على اإلطالق عدا املسارعة يف الضرب عند اخلطأ والذي وصلت نسبته بني األطفال العاملني إىل )%43.9(.
ومن ناحية اإلساءة النفسية بقيت األمور على حاهلا حيث كان األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر تعرضًا لإلساءة 
النفسية بأشكاهلا وبنسب مئوية تفوق كل من األطفال العاملني وغري العاملني، عدا االستهزاء أمام الغرباء والذي تقاربت فيه النسبة 
بني العاملني والعاملني وهم على مقاعد الدراسة، حيث عرب )22%( من العاملني و)20.0%( من العاملني وهم على مقاعد الدراسة أنهم 
يتعرضون لالستهزاء بآرائهم أمام الغرباء من قبل آبائهم. وكان اإلهمال أيضا السمة األكثر ظهورا لدى األطفال العاملني وهم على مقاعد 
الدراسة، حيث أظهرت الدراسة أنهم األكثر تعرضًا لكل أشكال اإلهمال وبنسب مئوية تصل من )20-30%( وأما التحرش اجلنسي فقد 
عرب األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة واألطفال غري العاملني أنهم يتعرضون إىل صور متعددة من التحرش اجلنسي وان كانت 

هذه النسب قليلة رقميًا إال أنها تدعو إىل التعمق أكثر.
جدول30 أ : االساءة من قبل األب عند اطفال املخيمات الفلسطينية 

يعمل وهو على مقاعد 
الدراسة يعمل فقط ال يعمل

اإلساءة
% العدد % العدد % العدد

اإلساءة اجلسدية

48.6 51 43.9 18 30.7 100 يسارع اىل ضربي اذا اخطات

35.5 38 22.0 9 27.3 88 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه

12.8 14 7.3 3 8.4 27 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق ،او اداة حامية( اذا 
خالفت له امرًا

28.6 30 12.2 5 12.7 41 يركلين ويدفشين عند كل خطأ

18.3 20 12.2 5 8.6 28 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي

اإلساءة النفسية

20.0 21 22.0 9 7.7 25 يستهزئي برأيي امام الغرباء

27.6 29 22.0 9 6.8 22 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة
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26.7 28 4.8 2 9.6 31 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء

9.5 10 0 0 3.1 10 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت

22.6 24 14.6 6 9.6 31 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

االهمال

26.0 27 7.3 3 6.2 20        ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق

25.0 25 4.9 2 5.6 18 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت حولي، 
و لكن ال يهتم لذلك

21.4 22 4.9 2 7.7 25 وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي

29.9 32 2.4 1 6.1 20        ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا

20.2 21 4.9 2 4.0 13       ال يوفر لي الغذاء و االكل و املالبس املناسبة و اجليدة

التحرش اجلنسي

5.6 6 0 0 5.6 6 يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد

6.9 7 0 0 6.9 3 يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها

2.9 3 0 0 .9 3 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من جسدي

4.6.3.2 اإلساءة ضد األطفال من قبل األم
أما اإلساءة من قبل األم فقد بينت الدراسة أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر تعرضًا لإلساءة بأنواعها اجلسدية 
والنفسية واإلهمال والتحرش اجلنسي )جدول 30 ب(، وكان أكثر مظاهر اإلساءة اجلسدية هو املسارعة يف الضرب عند الوقوع يف اخلطأ 
وبنسبة تصل إىل )28.8%، 30 طفال(. وأما أكثر أشكال اإلساءة النفسية فقد كانت التهديد بالقتل عند القيام بسلوك سيء، وبنسبة 
وصلت إىل )19%، 19 طفال( وأما أكثر صور اإلهمال فقد كان عدم االهتمام بالطفل إذا مرض أو جرح أو اكل شيء فاسدا وبنسة وصلت 

إىل )25.0%، 26 طفال(. 
والذي يدعو اىل التوقف والتمعن بالنتائج هو ما عرب عنه )6.8%، 7 أطفال( و )5.0%، 5 أطفال( من أنهم يتعرضون إىل التحرش اجلنسي 
عرب الطلب منهم ملس أجزاء من جسد أمه ال يرغب أن يلمسها وعرب نزع املالبس وكشف أجزاء من جسد الطفل، حيث أن مصداقية 
هذه املعلومة حتتاج إىل جهد إضايف وأسلوب أخر للحديث مع األطفال .وكذلك بني الدراسة أن األطفال غري العاملني عرضة بأقل وبشكل 
واضح لإلساءة بأنواعها من األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة، وكانت أكثر صور اإلساءة هي املسارعة بالضرب عند الوقوع يف 
اخلطأ وبنسبة وصلت إىل )30.7%، 103 أطفااًل( وكانت باقي النسب دون الـ 10% والتحرش اجلنسي دون 2% . وأما األطفال العاملون )وال 
يدرسون( فقد كانت نسبهم املئوية تصل إىل الصفر أحيانا كثرية عدا املسارعة يف الضرب عند الوقوع يف اخلطأ واليت وصلت إىل %20.4 ، 10 

أطفال( .
واخلالصة أن األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة هم أكثر تعرضًا جلميع أشكال اإلساءة وبنسب مئوية تدعو للقلق على صحة 
األطفال.  وهنا ميكن القول أن آباء وأمهات األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة ميارسون أشكاال متعددة من اإلساءة اجلسدية 

والنفسية وحتى اجلنسية ضد أبنائهم والذي بطبيعته سوف يعود بنتائج سلبية على صحة الطفل وسلوكه وأدائه داخل املدرسة .
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يتعرض األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة ألشكال متعددة من اإلساءة من قبل آبائهم وأمهاتهم أكثر من غريهم من األطفال 
سواء كانوا عاملني و ليسوا على مقاعد الدراسة أو غري عاملني و هم على مقاعد الدراسة .

جدول 30 ب: االساءة من قبل األم عند اطفال املخيمات الفلسطينية 
يعمل وهو على 
مقاعد الدراسة  يعمل فقط  ال يعمل

االساءة
% العدد % العدد % العدد

االساءة اجلسدية
28.8 30 20.4 10 30.7 103 يسارع اىل ضربي اذا اخطات
20.0 20 2.0 1 2.0 66 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه
7.8 8 2.0 1 5.1 17 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق ،او اداة حامية( اذا خالفت له امرًا
10.3 10 0 0 10.2 34 يركلين ويدفشين عند كل خطأ
10.3 10 0 0 6.6 22 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي

االساءة النفسية
8.8 9 4.1 2 6.3 21 يستهزئي برأيي امام الغرباء
16.3 17 0 0 5.1 17 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة
19.0 19 0 0 8.3 28 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء
7.9 8 0 0 2.1 7 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت
15.8 16 4.1 2 7.2 24 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

االهمال
21.0 21 0 0 6.6 22 ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق
24.0 23 0 0 5.0 17 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت حولي ،و لكن ال يهتم لذلك
17.0 17 0 0 6.6 22 وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي
25.5 26 0 0 3.9 13 ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا
20.0 21 0 0 3.0 10 ال يوفر لي الغذاء و االكل و املالبس املناسبة و اجليدة

التحرش اجلنسي
2.9 3 0 0 1.5 5 يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد
6.8 7 0 0 .3 1 يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها 
5.0 5 0 0 .3 1 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من جسدي 
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4.6.3.3 اإلساءة ضد األطفال من قبل معلم املدرسة 
وفيما يتعلق باإلساءة من قبل معلم املدرسة، فقد بينت الدراسة أن األطفال العاملني واألطفال غري العاملني وهم على مقاعد الدراسة 
يتعرضون وبشكل كبري جدا لإلساءة جبميع أشكاهلا من قبل املعلمني داخل املدرسة )جدول 30 ج(. و قد بني األطفال العاملني وهم على 
مقاعد الدراسة )68.8%، 77طفال( واألطفال غري العاملني )32.2% ، 109 طفال( أن معلميهم يسارعون إىل ضربهم إذا اخطؤوا وإنهم 
يتعرضون للضرب العنيف من قبل معلميهم )42.6% ، 25.6%( على التوالي( وان )18.4%، 46 طفال( من األطفال العاملني وهم على 
مقاعد الدراسة يتعرضون ألساليب قاسية من العقاب كاحلرق أو استخدام أداة حامية إذا ما خالف للمعلم امرًا.  ومن الناحية النفسية 
ظهر جليًا أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة يتعرضون بشكل كبري و بصور متعددة من اإلساءة النفسية وقد عرب ما ال يقل عن 
25% من األطفال أنهم يستهزأ بهم، ويشتمون وينعتون بأمساء أو ألقاب سيئة، وأنهم يهددون بالقتل وانه ُيسخر منهم عند قيامهم بعمل 
ال يرضي معلميهم. إما استخدام السكني للعقاب فقد عرب)7.9%، 8 أطفال ( أن معلميهم يهودونهم باستخدام السكني كوسيلة للعقاب، 
وكذلك بينت الدراسة أن اإلهمال بنسب مشابهة متاما لإلساءة النفسية وبنسب جتاوزت الـ 20%  ووصلت أحيانا إىل 32 %. وأما ما ميكن 
الوقوف عنده هو التعرض للتحرش اجلنسي من قبل املعلمني. حيث أظهرت الدراسة أن )16.7%، 11 طفاًل( من األطفال العاملني وهم 
على مقاعد الدراسة عربوا أن معلميهم ميسون أجزاء من جسدهم ال يرغب إن يلمسها احد و )5%، 5 أطفال( يطلب منهم ملس أجزاء ال 

يرغب أن يلمسها ويطلب منه نزع مالبسه وكشف أجزاء من جسده.
واخلالصة أن املعلمني يف املدارس ميارسون أشكاال متعددة من اإلساءة لألطفال خاصة العاملني منهم وهذا يدعو للتفكري يف طبيعة احلياة 

املدرسية والبيئة التعليمية لألطفال سواء كانوا عاملني أم غري عاملني.

ميارس املعلمون يف املدارس وبشكل كبري أشكاال متعددة من اإلساءة ضد األطفال وخاصة ضد الذين يعملون منهم وأكثر أشكال اإلساءة 
هي اجلسدية والنفسية مع وجود نسب وان مل تكن كبرية من التحرش اجلنسي.

جدول 30 ج: االساءة من قبل معلم املدرسة عند اطفال املخيمات الفلسطينية  
يعمل وهو على مقاعد 

الدراسة ال يعمل االساءة
% العدد % العدد

االساءة اجلسدية
68.8 77 32.2 109 يسارع اىل ضربي اذا اخطات

42.6 46 25.6 85 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه

18.4 19 4.4 15 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق ،او اداة حامية( اذا خالفت له امرًا

30.2 29 12.1 41 يركلين ويدفشين عند كل خطأ

15.4 16 4.4 15 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي

االساءة النفسية

33.3 34 10.0 34 يستهزئي برأيي امام الغرباء
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25.6 26 5.6 19 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة.
29.5 31 5.9 20 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء.
7.9 8 1.8 6 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت.
29.9 29 7.1 24 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

االهمال
24.7 24 8.0 27 ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق
32.3 31 5.7 19 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت حولي ،و لكن ال يهتم لذلك
21.0 21 5.9 20 وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي
32.7 32 5.3 18 ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا

10.0 34 ال يوفر لي الغذاء و االكل و املالبس املناسبة و اجليدة
التحرش اجلنسي

16.7 11 1.2 4  يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد
5.0 5 .6 2  يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها
5.0 5 .3 1 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من جسدي

4.6.3.4 اإلساءة من قبل أصحاب العمل 
وأما اإلساءة اليت ميارسها أصحاب العمل ضد األطفال سواء كانوا على مقاعد الدراسة أم ال )جدول 30 د( فقد بينت الدراسة أن األطفال 
العاملني وهم على مقاعد الدراسة هم كذلك األكثر تعرضًا لكل أشكال اإلساءة ففي اإلساءة اجلسدية عرب)32.1%، 26 طفاًل( من العاملني 
وهم على مقاعد الدراسة و)23.8%، 10 أطفال(من العاملني فقط ان أصحاب العمل يسارعون إىل ضربهم إذا اخطئوا وان )%26.2، 22 
طفاًل( من العاملني وهم على مقاعد الدراسة يضربون بعنف مقارنة بـ )7.1%، 3 أطفال( من العاملني فقط.  وأما االساءة النفسية فقد 
بينت الدراسة كذلك أن العاملني وهم على مقاعد الدراسة أكثر تعرضًا لإلساءة النفسية بأشكاهلا عدا يف جانب واحد وهو “االستهزاء 
برأي الطفل أمام الغرباء” حيث عرب 19% )8 أطفال( من العاملني فقط مقابل )17.3%، 14 طفال( أنهم يتعرضون هلذا األمر فيما عدا 
ذلك كان األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة يعانون “الشتم والنعت بأمساء وألقاب” سيئة وبنسبة وصلت إىل )19.3% ، 16 طفاًل( 
والسخرية عند القيام بعمل ال يرضي صاحب العمل )156.0% ، 13 طفال(. ويبقى األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة هم األكثر 
تعرضًا لإلهمال بأشكاله املتعددة حيث عرب )24%، 17 طفال( أن أصحاب العمل يعلمون أن هناك خطرا قد يطاهلم من األجهزة  واألدوات 
واملعدات ولكن ال يهتمون بذلك .يف حني عرب العاملون فقط أنهم مل يتعرضوا أبدا إىل أي صورة أو شكل من أشكال التحرش اجلنسي، بني 
)11.1%، 9 أطفال( و)7.4%، 6 أطفال( من األطفال العاملون و هم على مقاعد الدراسة أنهم تعرضوا لصور متعددة من التحرش عرب 
ملس صاحب العمل ألجزاء من جسده ال يرغب أن يلمسها احد، وعرب الطلب من الطفل أن يلمس أجزاء من جسد صاحب العمل ال يرغب 

الطفل بلمسها وعرب الطلب كذلك من الطفل نزع مالبسه أو كشف أجزاء من جسده ال يرغب ان يكشفها.
واخلالصة أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة يتعرضون بشكل كبري ألشكال اإلساءة وبصورها املختلفة إال أن العاملني فقط اقل 
عرضة وبشكل كبري ألشكال اإلساءة، ويف بعض األحيان عرب األطفال العاملني أنهم ال يتعرضون بتاتًا لبعض صور وأشكال اإلساءة سواء 
النفسية أو اإلهمال أو التحرش اجلنسي، وهذا يشري إىل أن األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة هم أكثر من يعاني أشكال اإلساءة، 

والذي سينعكس سلبا على صحتهم وحياتهم املدرسية والعائلية.
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األطفال العاملني وهم على مقاعد الدراسة يتعرضون وبشكل كبري اىل كل أشكال اإلساءة من قبل أصحاب العمل يف حني ال يعاني األطفال 
العاملني فقط من هذه اإلساءات.

ويف اجململ، ميكن القول أن األطفال العاملني و هم على مقاعد الدراسة  هم األكثر تعرضا لإلساءة اجلسدية والنفسية واإلهمال والتحرش 
اجلنسي من غريهم من األطفال سواء كانوا عاملني وتركوا املدرسة أو ال يعملون وهم على مقاعد الدراسة . وكذلك ظهر جليًا أن املعلمون 
هم أكثر من ميارس اإلساءة لألطفال بصوره وأشكاله املختلفة وهم أكثر ممارسة هلذه الصور ضد األطفال العاملني من أصحاب العمل 
ومن الوالدين. لذا فان األطفال العاملون وهم على مقاعد الدراسة يتعرضون وبشكل كبري للعنف واإلساءة اجلسدية والنفسية واإلهمال 
والتحرش اجلنسي من قبل معلميهم يف املقام األول ثم األب ثم صاحب العمل ثم األم، وهذا يدعوا إىل التأمل والتفكري يف طبيعة احلياة 
اليت يعيشها هذا الطفل فأينما كان فهناك من ميارس اإلساءة ضده يف املنزل واملدرسة والعمل وهذا سيؤدي بالتالي إىل جنوح الطفل 
تودي إىل اختاذ  تبعات هذا األمر قد  يعيش فيه، وعليه فان  الذي  الثقة يف اجملتمع  تدني مستوى  وممارستة لسلوكيات املخاطرة واىل 

وقرارات قد ال يدرك مداها الطفل فقد يضحي باملدرسة أو يرتك البيت أو ينخرط بإعمال وممارسات غري قانونية.

جدول 30 د: االساءة من قبل صاحب العمل عند اطفال املخيمات الفلسطينية  
يعمل وهو على مقاعد 

الدراسة 
يعمل فقط

االساءة )ال يدرس(
% العدد % العدد

االساءة اجلسدية
32.1 26 23.8 10 يسارع اىل ضربي اذا اخطات
26.2 22 7.1 3 يضربين بعنف اذا مل استمع اليه
12.3 10 2.4 1 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت )كاحلرق ،او اداة حامية( اذا خالفت له امرًا
10.7 9 0 0 يركلين ويدفشين عند كل خطأ
4.9 4 0 0 حدث وانين اصبت جبروح او كسور نتيجة ملعاقبته لي

االساءة النفسية
17.3 14 19 8 يستهزئي برأيي امام الغرباء
19.3 16 4.6 6 يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة
13.8 11 2.4 1 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك سيء
6.3 5 0 0 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت إذا أخطأت
16.0 13 9.8 4 يسخر مين عند قيامي بعمل ال يرضيه

االهمال
23.1 18 14.3 6 ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان غري الئق
23.9 17 2.4 1 يعلم ان علي خطر من االجهزة و االدوات و املعدات اليت حولي ،و لكن ال يهتم لذلك
20.5 16 0 0 وقعت و جرحت عدة مرات و مل يقم بعالجي
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19.2 15 2.4 1 ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او اكلت شيئا فاسدا
21.5 17 7.1 3 ال يوفر لي الغذاء و االكل و املالبس املناسبة و اجليدة

التحرش اجلنسي
11.1 9 0 0 يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان يلمسها احد
7.4 6 0 0 يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال ارغب ان املسها
7.4 6 0 0 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف اجزاء من جسدي

4.6.4 الفحص السريري واملخربي  
وفيما يتعلق بالفحوصات السريرية واملخربية فقد ظهر أن األطفال العاملني وغري العاملني كانت متوسطاتهم يف حدود املعدالت الطبيعية 
بشكل عام )جدول 31(، رغم أن األطفال غري العاملني كانت متوسطاتهم أعلى يف اغلب نتائج الفحوصات املخربية. فقد بينت الدراسة 
أن )14%، طفلني( من األطفال غري العاملني كانت كريات دم البيضاء لديهم أعلى من املعدل الطبيعي وان)28%، 5 اطفال( من العاملني 
كانت كريات الدم البيضاء أعلى من املعدل الطبيعي يف حني كان طفل واحد فقط )7%( غري عامل كانت كريات دمه احلمراء أعلى من 

املعدل الطبيعي وطفلني )7.1%( من العاملني كانت كريات دم احلمراء أعلى من املعدل الطبيعي .
وفيما يتعلق خبضاب الدم، كانت نتائج مجيع األطفال يف معدهلا الطبيعي سواء كانوا عاملني أم غري عاملني وهو األمر ذاته بالنسبة 
للصفائح الدموية.  أما الّفرتني والذي يعترب مؤشرا ملخزون احلديد يف اجلسم فقد ظهر أن طفل واحد )6.7( من غري العاملني و طفلني 
)7.1%( من العاملني كانت نتائجهم اقل من املعدل الطبيعي .  وأما فحص )IgM( والذي يبني فيما إذا كان الطفل مصابا بالتهاب الكبد 
الفريوسي من نوع أ ، فقد بينت الفحوصات أن هناك طفل واحد ال يعمل وطفلني من العاملني و هم على مقاعد الدراسة مصابني بالتهاب 

الكبد الفريوسي من نوع أ، واملصابني من العاملني و هم على مقاعد الدراسة كانوا أشقاء ويف نفس املدرسة.
جدول 31: مؤشرات الدم عند اطفال املخيمات الفلسطينيية

 املتوسطالعددحالة العملاملتغيري
احلسابي

 االحنراف
 احلداحلد االدنىاملعياري

االعلى
 االختبار
الفائي

 الدالة
االحصائية

WBC
كريات الدم البيضاء

148.12.113.410.1 ال يعمل
3.309.076 376.82.33.511.6 يعمل

RBC
كريات الدم احلمراء

144.9.444.36.2 ال يعمل
2.168.149 375.1.314.75.7 يعمل

Hb
خضاب الدم

1413.2.5412.514.1 ال يعمل
6.325.016 3712.6.8010.813.7 يعمل

PLAT
الصفائح الدموية

14297.746.95236.0373.0 ال يعمل
2.544.119 37263.572.82122.0392.0 يعمل

Ferritin
الفرتني )خمزون احلديد(

1457.588.814.5372.12.335.134 ال يعمل
14.188.161.3 3731.5 يعمل
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4.6.5 الفروقات بني األطفال املقيمني ويعملون داخل املخيمات واألطفال العاملني واملقيمني خارج املخيمات 
4.6.5.1 الفروقات يف اخلصائص الشخصية

واما من حيث الفرق بني األطفال الذين يقيمون أو / و يعملون داخل املخيمات الفلسطينية واؤلئك العاملني أو املقيمني خارج املخيمات 
فقد بينت الدراسة ما يلي :

نوع العمل : بينت الدراسة أن هناك تقارب من حيث نوع األعمال اليت يؤديها األطفال إال أن أطفال املخيمات يعملون بنسب اعلي بقليل من 
أطفال غري املخيمات يف جمال احلرف  )18%و مقابل 17%( وكبائعني متجولني )16% ، مقابل 9.9%( ويف جمال تصليح املركبات )19%ن 

مقابل 17.3%( وقد تبني أن هذه الفروقات ليس ذات داللة إحصائية .
مدى الرضى عن العمل: بينت الدراسة ان ليس هناك فرقًا بني األطفال داخل املخيمات وخارجها، حيث كانت النتائج متطابقة تقريبًا بني 
الفئتني فقد ظهر أن 88.8% من أطفال املخيمات راضني عن عملهم مقابل 87.7% لألطفال من خارج املخيمات.  هذا الفرق البسيط أيضا 

مل يكن ذو داللة إحصائية .
الرغبة يف إمتام التعليم: بينت الدراسة أن أطفال املخيمات الفلسطينية لديهم رغبة اكرب من األطفال خارج املخيمات يف امتام تعليمهم 
حيث ظهر أن 76.6% من أطفال املخيمات لديهم الرغبة األكيدة يف إمتام التعليم مقابل 60.7.2% لألطفال من خارج املخيمات وهذا الفرق 

كان ذو داللة إحصائية )كاي 2 = 18.3، الداللة اإلحصائية > .001( .
األجر مقابل العمل : بينت الدراسة ان متوسط اجر األطفال العاملني خارج املخيمات أعلى من متوسط اجر األطفال داخل املخيمات )23.5 

. )001.>p .3.8  = t( وهذا الفرق كان ذو داللة إحصائية )دينار / أسبوع مقابل 17.5 دينار / أسبوع
طبيعة العمل: ومن حيث طبيعة العمل هل مدفوع وبأجر أم غري ذلك فقد بينت الدراسة أن هناك تقاربًا كبريًا بني األطفال داخل املخيمات 
وخارجها إال أن الفرق األكرب كان يف نسبة األطفال الذين يعملون للعائلة بدون اجر )13.8% داخل املخيمات مقابل 11.1 لألطفال خارج 
املخيمات ( وكذلك لألطفال الذين يعملون حلسابهم اخلاص حيث ظهر أن 14.5% من األطفال خارج املخيمات يعملون حلسابهم اخلاص 

مقابل 10.7% لألطفال داخل املخيمات ولكن بقيت هذه الفروق بنسب ليست ذات داللة إحصائية .
اسباب العمل: أم من حيث أسباب العمل فقد أظهرت بعض الفروقات املتعلقة باألسباب وراء العمل. ففي حني عرب 1.9% من األطفال 
داخل املخيمات أنهم جمربون على العمل كان 4.9% من األطفال خارج املخيمات يقرون أنهم جمربون ، غري أن 49.4% من األطفال داخل 
املخيمات أفادوا بأنهم يعملون ملساعدة أسرهم مقابل 34% لألطفال خارج املخيمات وكذلك كان تعلم مهارة هو سبب العمل عند %26 
لألطفال داخل املخيمات مقابل 41.8% لألطفال خارج املخيمات . وهذا جيعل السبب الرئيس للعمل عند أطفال املخيمات مرتبًا حسب 
النسبة املئوية : مساعدة األسرة ، تعلم مهارة، حتصيل دخل إضايف، يف حيث كان سبب العمل عند األطفال خارج املخيمات مرتبا : تعلم 
مهارة ، مساعدة األسرة، ثم حتصيل دخل إضايف، وهذه الفروق كانت ذات داللة إحصائية ) كاي2 = 25.5، داللة إحصائية > 10.00( .

4.6.5.2 الفروق يف املشاكل الصحية اجلسدية و االهتمامات الصحية
لقد بينت الدراسة أن األطفال داخل املخيمات الفلسطينية يعانون أكثر من املشاكل اجلسدية والنفسية عن أقرانهم خارج املخيمات )جدول 
القانون )%8.5،  النواحي كاملشاكل مع  باستثناء بعض  املخيمات  اقل معاناة من األطفال داخل  املخيمات  32( فقد كان األطفال خارج 
مقابل 4%( والتدخني )18.2% مقابل 11.5%( وتعاطي املخدرات كاحلشيش واحلبوب )2.1% مقابل 0.5%(، وكذلك فيما يتعلق باحلصول 
على معلومات حول العالقة احلميمة بني األزواج )3.6% مقابل 25.5%( والفحص الذاتي لألعضاء التناسلية )30.9% مقابل 23%(. أما يف 
النواحي اجلسدية والنفسية األخرى كما يف اجلدول 31 فان أطفال املخيمات يعانون أكثر من اقرنائهم خارج املخيمات وخاصة يف مشاكل 
النظر، الصداع، االكتئاب، مشاكل يف املنزل، الوحدة، استخدام أدوية غري موصوفة من قبل طبيب واليت كانت فيها الفروق كبرية وواضحة. 
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جدول 32: الفروقات يف املشاكل الصحية اجلسدية و االهتمامات الصحية  بني األطفال العاملني داخل املخيمات الفلسطينية و خارجها

املتغري
النسبة املئوية لالطفال 

خارج املخيمات داخل املخيمات
65.159.8الرشح 

38.531.0مراجعة طبيب ملشكلة صحية 

االهتمامات الصحية اجلسدية
66.258.7لدي مشاكل تتعلق بأسناني
39.524.3لدي مشاكل  تتعلق بالنظر

64.027.6أصاب بالصداع
االهتمامات الصحية النفسية و االجتماعية

39.329.9اشعر بالوحدة
43.931.1اشعر باالكتئاب

45.132.1لدي مشاكل يف البيت
31.227.2لدي مشاكل يف املدرسة  

4.08.5لدي مشاكل مع القانون و الشرطة 
60.449.3اقضي أوقاتًا لوحدي

سلوكيات و عوامل املخاطرة
11.518.2   أنا أدخن السجائر

20.514.9استخدم أدوية غري موصوفة لي من قبل طبيب
5.2.1اتعاطى املخدرات كاحلشيش و املرجيوانا و احلبوب

االهتمامات الصحية اجلنسية
25.530.6أستطيع أن أجد معلومات و صور عن االعالقة املوجودة بني االزواج  

23.030.9الفحص الذاتي لالعضاء التناسلية 

4.6.5.3 الفروقات يف مستوى الصحة النفسية واالجتماعية عند األطفال العاملني داخل املخيمات وخارج املخيمات
وكما يوضح اجلدول )33( فان األطفال داخل املخيمات الفلسطينية وخارجها خيتلفون عن بعضهم يف بعض النواحي الصحية والنفسية 

االجتماعية املهمة، فقد أظهرت الدراسة أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني األطفال داخل املخيمات وخارجها يف لنواحي التالية :
احلالة االنفعالية: فمتوسط احلالة االنفعالية عند األطفال داخل املخيمات هو أعلى منه عند األطفال خارج املخيمات .

السلوكيات واألفعال: و قد ظهر ان متوسط أداء األطفال داخل املخيمات أعلى منه عند األطفال خارج املخيمات .
فرط احلركة: وكذلك بالنسبة لألطفال داخل املخيمات فمتوسط أدائهم أعلى من متوسط أداء األطفال خارج املخيمات .

السلوكيات اخلرّية: وكذلك كان متوسط أداء األطفال داخل املخيمات أعلى منه لألطفال خارج املخيمات . 
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األطفال داخل املخيمات أكثر استقرارًا من الناحية االنفعالية ولديهم قدرة أكثر على العمل والقيام بأعمال خرّية اجتماعيًا إال أنهم أكثر 
حركة وأكثر قيامًا بسلوكيات وأفعال قد تكون أحيانا سلبية.

الغضب: حيث ظهر أن هناك تقارب يف أداء األطفال داخل وخارج املخيمات رغم أن هذا الفرق كان ذو داللة إحصائية إال أن الفرق ليس 
بالكبري من ا لناحية العملية  وميكن القول أن كال الطرفني يعاني حالة من ارتفاع حدة الغضب.

صعوبة السيطرة على الغضب: فقد بينت الدراسة ان كال األطفال )داخل و خارج املخيمات( يعانون من ارتفاع حاد يف صعوبة السيطرة 
على الغضب. وهذا كان واضحًا من ارتفاع متوسطات األطفال داخل وخارج املخيمات الفلسطينية باستخدام أداة قياس الغضب كصفة 

وكقدرة على السيطرة على الغضب.
التكيف: وكذلك احلال بالنسبة للتّكيف فقد ظهر أن هناك فرقًا بني األطفال داخل و خارج املخيمات يف القدرة على التكّيف مع املشاكل، 
و كان هذا الفرق بسيطا لصاحل األطفال داخل املخيمات ااّل ان هذا الفرق و ان كان ذو داللة إحصائية إال أنه ليس فرقًا عمليًا لتقارب 
املتوسط لكال الفئتني )18.988 خارج املخيمات ، 18.084 لألطفال داخل املخيمات( وهنا ميكن القول أن كال الطرفني ميتلك القدرة على 
التكيف مع املشاكل وان األطفال يعتقدون أن هذه القدرة موجودة لديهم وأنهم قادرون على مواجهة املشاكل وأنهم سينجحون يف التعامل 

مع هذه املشاكل حتى يف املستقبل . 

مستوى الصحة النفسية لألطفال العاملني داخل املخيمات الفلسطينية هو أفضل حااًل من األطفال العاملني خارج املخيمات مع وجود بعض 
الفروقات البسيطة لصاحل األطفال خارج املخيمات تتعلق بالقدرة على التكيف 

 جدول 33: مقارنة  الصحة النفسية واالجتماعية عند األطفال العاملني داخل و خارج املخيمات الفلسطينية  
االحصائية الدالةاالختار التائياملتوسطالعددحالة األطفالاملتغري

emotion domain sdq
  احلالة االنفعالية

32363.0151 خارج املخيمات
-8.32.000 4863.9938 داخل املخيمات

conduct domain sdq
  السلوكيات و االفعال

32142.9188 خارج املخيمات
-2.19.028 4903.1082 داخل املخيمات

hyperactivity domain sdq
  فرط اجلركة

32243.2388 خارج املخيمات
-5.41.000 4893.7485 داخل املخيمات

peer domain sdq
 العالقة مع االقرناء

32252.8099 خارج املخيمات
1.32.185 4842.6942 داخل املخيمات
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Prosocial domain sdq
 السلوكيات اخلرّية

32745.5715 خارج املخيمات
-6.05.000 4966.1149 داخل املخيمات

total sdq
  مقياس القوة و الصعوبة

286212.0087 خارج املخيمات
-5.55.000 45313.5607 داخل املخيمات

trait anger subscale
 مسة الغضب

301118.8927 خارج املخيمات
-3.03.002 46219.8810 داخل املخيمات

anger expression subscale
  التعبري عن الغضب

306910.9622 خارج املخيمات
-.89.374 47211.1250 داخل املخيمات

anger in subscale
  الغضب

31698.4140 خارج املخيمات
-3.42.001 4778.9350 داخل املخيمات

anger control subscale
 السيطرة على الغضب

310014.7981 خارج املخيمات
-1.61.109 46015.1391 داخل املخيمات

total anger scale
 املقياس العام للغضب

257452.7137 خارج املخيمات
-3.10.002 39254.5765 داخل املخيمات

total coping efficacy scale
مقياس فاعلية التكّيف

325918.9874 خارج املخيمات
3.85.000 47718.0839 داخل املخيمات

4.6.5.4 الفروقات يف الفحوصات املخربية عند األطفال العاملني داخل املخيمات وخارج املخيمات
أظهرت الدراسة )جدول 34( أن هناك فرقًا ذو داللة إحصائية بني األطفال العاملني داخل املخيمات وخارج املخيمات يف متوسط الطول 
حيث ظهر أن متوسط الطول هو أعلى عند األطفال خارج املخيمات منه عند األطفال العاملني داخل املخيمات وكذلك هناك فرقًا يف 
معدل خضاب الدم حيث كان كذلك أعلى عند األطفال خارج املخيمات منه عن األطفال داخل املخيمات.  ثم يف معدل الصفائح الدموية 
والذي كان مشابهًا خلضاب الدم والطول ، إال أن مجيع هذه املتوسطات تقع ضمن املعدل الطبيعي وان ليس هناك اي منها يقع خارج إطار 
املتوسط الطبيعي هلذه الفحوصات وعليه ميكن القول أن األطفال داخل وخارج املخيمات يتمتعون بنفس املستوى من الصحة اجلسدية وان 

الفحوصات املخربية تدل على ان كال الفئتني تتمتع مبعدالت طبيعية .
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 الدالةاالختار التائياملتوسطالعددحالة األطفالاملتغري
االحصائية

Weight
الوزن

14749.7 خارج املخيمات
.78.43 4247.4 داخل املخيمات

Height
الطول

147164.76 خارج املخيمات
.84.040 43148.16 داخل املخيمات

Hb
خضاب الدم

11113.49 خارج املخيمات
3.77.000 4212.84 داخل املخيمات

WBC
كريات الدم البيضاء

1117.30 خارج املخيمات
.225.822 427.21 داخل املخيمات

Ferritin
الفرتني

10743.91 خارج املخيمات
.473.637 4340.54 داخل املخيمات

PLAT
الصفائح الدموية

 

110305.36 خارج املخيمات
2.51.013 42274.90 داخل املخيمات

جدول 34: مقارنة الفحوصات املخربية عند األطفال داخل وخارج املخيمات الفلسطينية  
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بالصحة  املتعلقة  التوصيات  إىل  تقسيمها  مت  حيث  الدراسة،  نتائج  من  املنبثقة  التوصيات  من  العديد  إىل  الدراسة  هذه  خلصت  لقد 
العامة، والتوصيات املرتبطة بالتعليم والدراسة، والتوصيات اخلاصة بالسياسات وصناعة القرارات، واخريا التوصيات املرتبطة باجملاالت 

البحثية.

5.1 التوصيات املتعلقة بالصحة العامة
1- االهتمام بصحة الطفل اجلسدية والنفسية واالجتماعية سواء كان الطفل على مقعد الدراسة او عاماًل، وذلك من خالل زيارات صحية 

تفقدية للطفل يف املدارس او يف أماكن العمل.
2- التعاون بني املؤسسات الوطنية احلكومية منها واخلاصة لتأمني الدعم املالي وحتسني الوضع االقتصادي لألسر احملتاجة للتقليل من 
عمل األطفال. وتطوير الربامج واملشاريع اإلنتاجية اليت تستقطب البالغني للعمل مما قد يسهم يف حماربة الفقر وهذا ينعكس اجيابيا على 

اخنفاض عمالة األطفال.
3- زيادة الوعي العام لدى اجملتمع األردني باآلثار السلبية لعمالة األطفال وذلك من خالل استخدام وسائل اإلعالم املرئي و املسموع 

واملقروء للحد من استغالل األطفال.
4- زيادة الوعي لدى األسر وخاصة الوالدين ذوي التحصيل العلمي املتدني بضرورة التعليم لألطفال بداًل من اخنراط الطفل يف بيئة العمل 

للحد من عمالة األطفال.
ويقلل من عمالة  األسرة  إعالة  على  يساعد  املرأة  فعمل  املرأة  لعمل  األردني  نظر اجملتمع  وجهة  وتغيري  للنساء  العمل  زيادة فرص   -5

األطفال.

5.2 التوصيات املرتبطة بالتعليم  
1- تعزيز النظام التعليمي يف املدارس من خالل استخدام وتطوير املناهج الدراسية اليت تنمي قدرات الطفل العقلية واالنفعالية واالجتماعية 

واستخدام أسلوب التدريس املالئم لألطفال.
2- توعية القائمني على املدارس بأسس الرتبية احلديثة القائمة على احلوار مع الطلبة واألبتعاد عن استخدام أساليب اإلساءة اجلسدية 

والنفسية
3- احلد من اإلساءة للطفل يف املدرسة من قبل املدرسني وتعزيز القوانني الرادعة للمدرسني الذين يتبعون أسلوب العقاب سواء اجلسدي 

أو النفسي أو اجلنسي للطفل.
ألبنائهم  اآلباء  إرسال  عدم  على  املرتتبة  القانونية  بالتبعيات  الوعي  وزيادة  لألطفال  واإللزامي  األساسي  التعليم  قانون  تعزيز   -4

للمدرسة.
5- حتسني نوعية التعليم وخلق بيئة مدرسية مشجعة متنع األطفال من ترك املدرسة وبالتالي تقلل من عمالة األطفال.

6- تعزيز برامج التعليم والتدريب املهين غري النظامية لألطفال الذين ال يرغبون بالدراسة االكادميية او لديهم ضعف يف النواحي العلمية  
للحث على استمرارية التعليم.

7- حتسني النظرة للتعليم من أرباب األسر من خالل زيادة الوعي لدى هذه األسر وعمل ورشات توعية دورية يف املدارس، ومن خالل 
اجتماع أولياء األمور .

8- إدخال املفاهيم األساسية لآلثار السلبية لعمالة األطفال يف املناهج املدرسية واجلامعية.
9- استحداث نظام املدارس املسائية لالطفال الراغبني يف إكمال تعليمهم والذين ال يستطيعون ترك العمل. 
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5.3 التوصيات اخلاصة بالسياسات
1- تعزيز التشريعات واالسرتاجتيات من اجل مساعدة األطفال الذين يعانون من ظروف اجتماعية ومالية صعبة.

2- اجياد سياسات إلجياد األعمال املالئمة هلم ضمن اطر وتشريعات خاصة بديلة تضمن للطفل االستمرار يف العمل إن رغب وتكفل له 
حقوقه املدنية وحقه يف التعليم.

القوانني  لتشريع  االجتماعية  التنمية  ووزارة  العمل  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مثل  العالقة  ذات  املختلفة  الوزارات  تكاثف جهود   -3
ظروف  من  يعانون  الذين  األطفال  مساعدة  اجل  من  واالسرتاتيجيات  التشريعات  تعزيز  ويف  املخالف  العمل  صاحب  ملعاقبة  الصارمة 

اجتماعية ومالية صعبة، وكذلك دور وزارة الرتبية والتعليم خللق ظروف مشجعة للطالب للدراسة بداًل من االخنراط يف بيئة العمل.
4- تعزيز حقوق الطفل وخاصة تلك املتعلقة حبقه بالتعليم وذلك من خالل احلد من عمالة األطفال او من خالل تكييف النظم التعليمية 

مع األطفال.

5.4 التوصيات اخلاصة بالبحث العلمي
1- إجراء دراسات تقيميه لفاعلية القوانني والسياسات املوجودة للحد من عمالة األطفال. 

2- إجراء دراسات مقارنة ونوعية ميدانية لألسباب املؤدية لعمالة األطفال من وجهة نظر الطفل والوالدين وصاحب العمل.
3- إجراء دراسات اجرائية تهدف اىل تعزيز الوعي عند األسر الفقرية وغري املتعلمة حول أهمية التعليم والوسائل اليت ميكن اختاذها 

لبدائل لعمل الطفل. 
4- إجراء دراسات تقّييم عمل خمتلف املؤسسات والدوائر اليت تعنى حبقوق األطفال أو ذات العالقة املباشرة باحلد من عمالة األطفال 

من ناحية اخلدمات اليت تقدمها والربامج واخلطط واجلهات املستهدفة. 
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ملحق 7.1
 منوذج موافقة ولي امر الطفل على املشاركة يف الدراسة

عزيزي ولي األمر
والنفسية  )اجلسمية  األردن  يف  األطفال  عمل  على  املرتتبة  اآلثار  دراسة  بعنوان  دراسة  بإجراء  األسرة  لشؤون  الوطين  اجمللس  يقوم 
واالجتماعية(، وتهدف هذه الدراسة إىل معرفة جوانب الصحة النفسية و االجتماعية واجلسمية لألطفال العاملني ومقارنتها باألطفال غري 
العاملني واليت ترتاوح ما بني االكتئاب، إىل التوتر النفسي، والتعبري عن املشاعر والغضب والصعوبات يف بناء العالقات واملشاكل اجلسمية 

وسوف يتم توزيع استبانات جلمع تلك املعلومات.

ما املطلوب منك و من طفلك خالل هذه الدراسة ؟
املطلوب منك وبعد موافقتك على املشاركة ان جييب ابنك اوابنتك على اسئلة استمارة الدراسة اليت سيقدمها فريق الدراسة واليت تتطلب 
)20( دقيقة من وقته،  وهي أسئلة بسيطة وسهلة تتناسب وعمر ابنك او ابنتك. ومنها اسئلة تتعلق بالغضب والتعامل معه والتوتر النفسي، 

والتعبري عن املشاعر واملشاكل اجلسمية.

ما هي الفوائد من املشاركة يف هذه الدراسة؟
 ستساهم الدراسة يف تزويد صانعي القرار مبعلومات  تساعدهم على أخذ القرارات املناسبة، ورسم السياسات الوطنية لتحسني نوعية 
احلياة االجتماعية واالقتصادية لألسرة األردنية، وتوفري البيانات العلمية للباحثني واملهتمني بقضايا عمل األطفال لرصد القضية وأثرها 

على األسرة االردنية

هل موافقيت على مشاركة ابين اوابنيت يف الدراسة اختيارية ؟
لك احلق  باملوافقة او عدم املوافقة على مشاركة  ابنك او ابنتك يف الدراسة ان شئت.  

هل املعلومات املستخدمة يف الدراسة سرية؟
كل املعلومات اليت سيتم مجعها ستعامل بسرية تامة من قبل فريق البحث ولن يذكر اسم طفلك )ابنك او ابنتك( على أي من صفحات 

االستبانة أو الدراسة.
ملزيد من املعلومات ميكنك االتصال باجمللس الوطين لشؤون األسرة، هاتف: 4623490، 4623481، 4623470، الفرعي: 144 أو 111 ، أو 

بالباحث الرئيسي  د. أمين حممد محدان منصور على هاتف 0796383002
بتوقيعي على هذا النموذج، اوافق على مشاركة طفلي )ابين/ابنيت(  يف هذه الدراسة البحثية. 

                                   
اسم و توقيع ولي امر الطفل                                              

التاريخ:....................                                                                                                                  
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منوذج موافقة ولي امر الطفل على املشاركة يف الفحص السريري واملخربي 
عزيزي ولي األمر

شكرا للموافقة على مشاركة ابنك / ابنتك  يف املرحلة األوىل من دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن )اجلسمية والنفسية 
واالجتماعية(، والذي يقوم به اجمللس الوطين لشؤون األسرة. حنن االن يف املرحلة الثانية واليت سيقوم فيها الباحثني بعمل فحص طيب 
شامل وسحب عينة بسيطة من الدم لفحص الدم ومكوناته ونسبة احلديد وقوة الدم وفحص التهاب الكبد الفريوسي من نوع أ.  و اهلدف 

هو التعرف على احلالة الصحية العامة البنك اوابنتك.   

ما هي الفوائد من املشاركة يف هذه الدراسة؟
 ميكنك   على نتائج الدراسة النهائية والفحوصات الطبية واملخربية اخلاصة بطفلك دون اي تكلفة عند االنتهاء من الدراسة. ويف حال مت 
موافقتك على مشاركة ابنك اوابنتك الستكمال املرحلة الثانية وهي الفحص السريري وسحب عينة الدم، سيتم منح مكافأة مببلغ رمزي 

البنك او بنتك مقداره )3( دنانري نظري تعاونة ومشاركته يف الدراسة.

هل موافقيت على مشاركة ابين اوابنيت يف الدراسة اختيارية ؟
لك احلق  باملوافقة او عدم املوافقة على مشاركة  ابنك او ابنتك يف الدراسة ان شئت.  

هل املعلومات املستخدمة يف الدراسة سرية؟
كل املعلومات اليت سيتم مجعها ستعامل بسرية تامة من قبل فريق البحث ولن يذكر اسم طفلك )ابنك او بنتك( على أي من صفحات 

االستبانة أو الدراسة.
ملزيد من املعلومات ميكنك االتصال باجمللس الوطين لشؤون األسرة، هاتف:  4623490، 4623481، 4623470، الفرعي: 144 أو 111 ، أو 

بالباحث الرئيسي  د. أمين حممد محدان منصور على هاتف 0796383002

بتوقيعي على هذا النموذج، اوافق على مشاركة )ابين/ ابنيت( يف هذه الدراسة.      

              
اسم و توقيع ولي امر الطفل    
                                           
التاريخ:....................                                                   
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

ملحق 7.2: استمارة البحث

دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن
)اجلسمية واالجتماعية والنفسية(

Psychosocial and Physical Health Impact of Child 
Labour in Jordan
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مرحبا، امسي ...............................اعمل مع اجمللس الوطين لشؤوون األسرة يف مشروع 
دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن

)اجلسمية واالجتماعية والنفسية(
وحنن نقدر كثريًا مشاركتك يف هذه الدراسة حيث ان آراءك مهمة جداً للدراسة. وسوف أسألك بعض األسئلة حول الوضع 

الصحي والنفسي واالجتماعي. أرجو ان تسمح لي بأخذ بضع دقائق  من وقتك لتعبئة االستمارة، وكل املعلومات اليت تدلي بها 
ستعامل بسرية تامة ولن يطلع عليها أشخاص آخرون غري فريق البحث.

هل ميكنين ان ابدأ املقابلة اآلن؟
مجيع البيانات سيتم التعامل معها سرية

البيـــــــانات التعـــــــريفية
|__|__|__|__|1. رقم االستمارة

|__|__|2. احملافظــة:                                      
3. املنطقة: 
4. احلي:  

5. رقم البلوك: )ان وجد(                                      
6. رقم املبنى: )ان وجد(
7. اسم املدرسة / املشغل:

8. رقم اهلاتف )إن وجد(:  
زيارات الباحث

٩. رمز الباحث:

10. التاريــــــخ:

املدقق امليداني:

املدقق املكتيب:
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

بيانــــــات الطفل واألســــــرة 

11. اسم الطفل: .................................................................................................

12. العمر:      |__|__| سنة 

 .13
اجلنس: 

انثى  |_2_|ذكر |_1_|   

14. هل 
يعمل: 

نعم |_1_|     ال    |_2_|         اعمل خالل العطلة :   |_3_|      اعمل وادرس يف نفس الوقت |_4_|
اذا كنت ال تعمل انتقل اىل السؤال 24 مباشرة   

15. طبيعة العمل:               1. عامل حريف )جنارة / حدادة ..     2. بائع متجول                3. مهن اولية 
4. خدمات                                    5. تصليح مركبات           6. الزراعة    

7. تشغيل االالت                             8. فين متخصص           9. نقل و توصيل  
10. انشاءات    

1. مع الوالد / العائلة        2. مع قريب     3. مع صديق للعائلة       4. من خارج العائلة 16. مكان العمل: 

1. بدون اجر         2. لدى األسرة بدون اجر              3. يعمل حلسابه اخلاص 17. حالة العمل
4. صاحب عمل      5.  مستخدم باجر 

1. جمرب     2. تعلم مهارة          3. مساعدة األسرة        4. دفع ديون   18. سبب العمل 
5. دخل اضايف 

1٩. الرضى عن 
العمل

1. راض جدا       2. راض بشكل بسيط           3. راض          4. ال ادري  
5. غري راض       6. غري راض بشكل بسيط      7. غري راض ابدا  

    
20. الرغبة يف اكمال 

التعليم
1. لدي رغبة                2. ليس لدي رغبة              3. ال ادري 

21. عدد ساعات 
العمل 

|__|__|__|     اسبوعيا 

|__|__|        القرب عدد من االشهر22. متى بدا العمل:
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23. االجرة 
|__|__|         دينار االسبوعية:

نعم |_1_|         ال    |_2_|               ال اعلم     |_3_|    24. التامني الصحي 

25. عدد أفراد 
    |__|__|األسرة

26. ترتيب الطفل يف 
    |__|__|األسرة 

27. األبوين 
  1. كال الوالدين على قيد احلياة             2.    األب متوف     3.    األم متوفية

  4.   كال الوالدين متوف
28. حالة عمل 

الوالدين 
28. أ : األب      يعمل |_1_|         ال يعمل    |_2_| 
28. ب األم        تعمل |_1_|         ال تعمل    |_2_|

                
2٩. مع من تعيش يف 

املنزل؟ 
 1. كال الوالدين              2. مع األب             3. مع األم       4. مع اجلد/اجلدة

  5. اقارب األب             6. اقارب األم

30.  مصدر دخل 
األسرة

 1. األب فقط                 2. األم فقط                       3. األبناء فقط   
 4. األب و األم              5. األب و األم و االوالد           6.  االقارب   

7. اعانات من مؤسسات دولية او حكومية   

31. مستوى الدخل 
الشهري للعائلة 

1. فقري                       2. متوسط                                    3. عالي

        1. ملك                     2. اجيار                3. خميم          4. بال سكن      32. طبيعة السكن:       

33. التحصيل العلمي 
لالب 

)اترك هذا السؤال 
اذا كان األب متوف(

    1. امي / ال يقرا و ال يكتب
 2. ابتدائي / اساسي

 3. ثانوي
 4. دبلوم /كلية جمتمع

 5. جامعة /بكالوريوس
6. ماجستري

  7. دكتوراة
            8. ال اعلم

34. التحصيل العلمي 
لالم 

)اترك هذا السؤال 
اذا كانت األم 

متوفية(

    1. امي / ال يقرا و ال يكتب
 2. ابتدائي / اساسي

 3. ثانوي
 4. دبلوم /كلية جمتمع

 5. جامعة /بكالوريوس
6. ماجستري

  7. دكتوراة
    8. ال اعلم
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

35 ج35 ب35 ا

سل
تسل

د امل
لفر

م ا
رق

  35. مع من تعيش يف
املنزل ؟

اجلنس
ذكر / انثى

العمر

كم عمر )االسم( يعمل
بالسنوات الكاملة

ال اعلمالنعمسنواتأنثىذكر××

0112|__|__|123

0212|__|__|123

0312|__|__|123

0412|__|__|123

0512|__|__|123

0612|__|__|123

0712|__|__|123

0812|__|__|123

0912|__|__|123

1012|__|__|123

استبانه الكشف الصحي

النعم      البند

12خالل الشهر املاضي، هل أصبت بالرشح ؟36.	

12خالل الشهر املاضي، هل أصبت باألنفلونزا ؟37.	

12خالل الشهر املاضي، هل راجعت الطبيب ملشكلة صحية؟38.	

12خالل الشهر املاضي، هل زرت مركز طوارئ او اسعاف؟39.	

12خالل الشهر املاضي، هل أدخلت ولو لليلة واحدة اىل املستشفى؟40.	
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االهتمامات الصحية وسلوكيات املخاطرة

دائماغالبااحيانا ابدآ البند
1234لدي مشاكل تتعلق بأسناني.41. 

1234لدي مشاكل  تتعلق بالنظر.42. 

1234لدي مشاكل بالسمع.43. 

1234أتبول يف الفراش أثناء نومي.44. 

1234أصاب بالصداع.45. 

1234اشعر بالوحدة.46. 

1234اشعر باالكتئاب.47. 

1234لدي مشاكل يف البيت.48. 

1234 لدي مشاكل يف املدرسة / العمل/ مع صاحب العمل.4٩. 

1234 لدي مشاكل مع القانون والشرطة.50. 

1234لدي أصدقاء أعزاء.51. 

1234اقضي أوقاتًا لوحدي.52. 

1234أنا أدخن السجائر.53. 

1234استخدم أدوية غري موصوفة لي من قبل طبيب.54. 

1234يشرب والدي /  والدتي الكحول )اخلمرة( / واملخدرات.55. 

1234يدخن والدي السجائر/السيجار/النارجيلة.56. 

1234قيل لي عن مشاكل السجائر والكحول.57. 
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

لالطفال من عمر 10 – 15 سنة فقط

1234اتعاطى املخدرات كاحلشيش واملرجيوانا واحلبوب.58. 

1234لدي حب الشباب.5٩. 

 أستطيع أن أجد معلومات وصور عن االعالقة املوجودة بني60. 
االزواج.

1234

1234 أ: اناث: لدي عالقات خاصة مع الشباب اكثر من جمرد كالم.61. 

1234 ب: ذكور: لدي عالقات خاصة مع الفتيات اكثر من جمرد كالم.

1234اتفحص أعضائي التناسلية.62. 

اداة كفاية التكّيف

غري راض ابدا البند

 راض
 بشكل
راض جداراضبسيط

 بشكل عام، اىل اي درجة انت راٍض عن طريقة التعامل مع املشاكل63.
1234اليت واجهتها، فهل أنت:

 بشكل عام، ومقارنة باألطفال اآلخرين، اىل أي مدى كنت راٍض عن64. 
1234طريقة تعاملك مع املشاكل اليت واجهتك خالل الشهر املاضي.

مل تنجح ابدا
 جنحت
 بشكل
بسيط

 جنحت بشكل
مقبول

 جنحت بشكل
كبري

 بشكل عام اىل أي مدى تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر65. 
املاضي حسنت املوقف الذي مررت به.

1234

 بشكل عام، هل تعتقد ان االشياء اليت عملتها خالل الشهر املاضي66. 
جعلتك تشعر بشكل افضل.

1234
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 جيد بشكلغري جيد اطالقا
جيد جداجيد بشكل عامبسيط

 اىل أي مدى يف املستقبل تعتقد انك ستكون جيدًا يف طريقة تعاملك67. 
مع املشاكل.

1234

 بشكل عام، اىل أي مدى تعتقد انك ستكون قادرًا على التعامل مع68. 
املشاكل يف املستقبل بشكل افضل.

1234

 بشكل عام هل تعتقد انك قادر على التعامل مع مشاعرك اذا ما6٩. 
 واجهتك مشكلة يف املستقبل.

1234

اداة قياس مواطن القوة والصعوبة لدى األطفال

 صحيحصحيح نوعا ماغري صحيح البند
بالتاكيد

123احاول ان اكون لطيفًا مع اآلخرين واهتم مبشاعرهم70. 

 ال استطيع ان ابقى ساكنًا لفرتة طويلة يف مكان واحد،  فانا غري مستقر وكثري71. 
احلركة

123

123 كثريًا ما يصيبين األمل يف الرأس او يف البطن72. 

123اشرك االخرين فيما خيصين من اشياء )اكل، اقالم، العاب، ..اخل73. 

123ينتابين غضب شديد، وكثريًا ما افقد اعصابي74. 

123يف العادة احب العزلة. فأنا العب لوحدي وابقى لوحدي معظم الوقت75. 

123انا عادة افعل ما يطلبه مين الكبار76. 

123     اقلق كثريًا77. 

123امتلمل واتلوى )اتقلقل وجسدي يتحرك( باستمرار اثناء جلوسي78. 

123لدي صديق عزيز واحد او اكثر7٩. 

123اتعارك كثريًا. اتسلط على االخرين واجعلهم ينفذون ما اريد80.

123كثريًا ما اكون غري سعيد وحزين وسريع البكاء81. 

123 بشكل عام، حيبين االخرين الذين هم يف سين82.
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دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

123يتشتت انتباهي بسرعة واجد صعوبة يف الرتكيز83. 

123انا عصيب يف املواقف الصعبة وبسهولة افقد ثقيت بنفسي84. 

123انا لطيف مع من هم اصغر مين سنا85.

123كثريًا ما يتهمين االخرون بالكذب او اخلداع86.

123 يسخر مين األطفال اآلخرون ويضايقونين87.

123كثرياً ما أتطوع ملساعدة االخرين )الوالدين املدرسني، األطفال االخرين(88.

123افكر قبل ان اتصرف8٩.

123اخذ اشياء ليست ملكي من البيت او املدرسة او من اماكن اخرى٩0.

123 انسجم مع االكرب مين سنا اكثر من األطفال الذين هم يف عمري٩1.

123 ومن السهل أن أخاف وأخاف من أشياء كثرية.٩2.

123انتباهي جيد وأكمل العمل الذي أقوم به حتى النهاية٩3.

مقياس التعبري عن الغضب لدى األطفال

 غالباالبند
 يف اغلبغالبااحياناال

االوقات

1234اشعر بالغضب.٩4.

1234اشعر بالرغبة يف الصراخ على شخص ما.٩5.

1234 أنا إنسان بسيط وال ادع اي شيء يقلقين٩6.

1234انا غري صبور ابدًا خاصة اذا اضطررت النتظار حدوث شيء معني.٩7.

1234افقد السيطرة على اعصابي بسهولة.٩8.

1234اشعر وكانين اريد ان اكسر االشياء من حولي.٩٩.

1234 اشعر وكأنين معصب وغضبان100.

1234اصبح عصبيا اذا سارت األمور على عكس ما اريد.101.

1234انا ال انزعج بسهولة و ال بد ان يكون األمر كبريا لكي انزعج102.

1234ان غري مرتاح وسيء املزاج.103.

1234اشعر بالغضب الشديد اذا ما انتقدني ابي او معلمي او صاحب العمل.104.

1234من السهل ان اصبح عصبيا وسيء املزاج.105.

1234اطرق الباب خلفي واركل االرض برجلي عندما اكون غاضبًا.106.

1234اذا غضبت اكتم يف صدري.104.

1234 استطيع السيطرة على عصبييت.108.

1234اذا غضبت يعرف كل الناس ذلك من تصرفاتي.10٩.

1234اعرب عن عدم سعادتي اذا كنت غري سعيد110.

1234احاول ان اكون صبورا.111.

1234عندما اكون غاضبًا اجادل واناقش.112.

1234 عندما اكون غضبانا ال أتكلم مع احد.113.

1234احتفظ بهدوء أعصابي.114.

1234اضرب االشياء والناس عندما اكون غضبانًا.115.

1234عندما اغضب انزعج يف داخلي وال اظهرها ألحد.116.

1234احافظ على سلوكي اجليد اذا ما غضبت.117.

1234اذا ما غضبت اقول اشياء بذيئة وسيئة.118.

1234اذا كنت غضبانا، أبقى غضبان ولكن ال اعرب عنه.11٩.

1234يف مواقف الغضب احاول ان ابقى هادئا وان احل املشكلة.120.

1234من حني الخر تنتابين نوبات غضب حادة.121.

1234ابقي غضيب بداخلي وال اخرجه.122.

1234احاول السيطرة على مشاعر الغضب عندي.123.
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1234ان غري مرتاح وسيء املزاج.103.

1234اشعر بالغضب الشديد اذا ما انتقدني ابي او معلمي او صاحب العمل.104.

1234من السهل ان اصبح عصبيا وسيء املزاج.105.

1234اطرق الباب خلفي واركل االرض برجلي عندما اكون غاضبًا.106.

1234اذا غضبت اكتم يف صدري.104.

1234 استطيع السيطرة على عصبييت.108.

1234اذا غضبت يعرف كل الناس ذلك من تصرفاتي.10٩.

1234اعرب عن عدم سعادتي اذا كنت غري سعيد110.

1234احاول ان اكون صبورا.111.

1234عندما اكون غاضبًا اجادل واناقش.112.

1234 عندما اكون غضبانا ال أتكلم مع احد.113.

1234احتفظ بهدوء أعصابي.114.

1234اضرب االشياء والناس عندما اكون غضبانًا.115.

1234عندما اغضب انزعج يف داخلي وال اظهرها ألحد.116.

1234احافظ على سلوكي اجليد اذا ما غضبت.117.

1234اذا ما غضبت اقول اشياء بذيئة وسيئة.118.

1234اذا كنت غضبانا، أبقى غضبان ولكن ال اعرب عنه.11٩.

1234يف مواقف الغضب احاول ان ابقى هادئا وان احل املشكلة.120.

1234من حني الخر تنتابين نوبات غضب حادة.121.

1234ابقي غضيب بداخلي وال اخرجه.122.

1234احاول السيطرة على مشاعر الغضب عندي.123.
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اداة قياس االساءة لالطفال

 اي شخصصاحب العملاملعلم/معلمةاألماألبالبند
اخر

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم
 االساءة اجلسدية

12121212يسارع اىل ضربي اذا اخطات.124.

12121212يضربين بعنف اذا مل استمع اليه.125.

 يستخدم اساليب قاسية ملعاقبيت126.
 )كاحلرق، او اداة حامية( اذا خالفت

له امرًا.

12121212

12121212يركلين ويدفشين عند كل خطأ.127.

 حدث وانين اصبت جبروح او كسور128.
نتيجة ملعاقبته لي.

12121212

االساءة النفسية
12121212يستهزئي برأيي امام الغرباء.12٩.

12121212يشتمين وينعتين بامساء والقاب سيئة.130.

 يهددني بالقتل عند قيامي بسلوك131.
سيء.

12121212

 يهددني باستخدام السكني ملعاقبيت132.
إذا أخطأت.

12121212

 يسخر مين عند قيامي بعمل ال133.
يرضيه.

12121212

االهمال 
     ال يهتم مبظهري او لباسي حتى لو كان134.

غري الئق
12121212
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 يعلم ان علي خطر من األجهزة واألدوات135.
واملعدات اليت حولي، و لكن ال يهتم لذلك

12121212

 وقعت وجرحت عدة مرات و مل يقم136.
بعالجي

12121212

     ال يهتم بي اذا مرضت او جرحت او137.
اكلت شيئا فاسدا

12121212

     ال يوفر لي الغذاء واألكل واملالبس138.
املناسبة واجليدة

12121212

التحرش اجلنسي

 يلمس جسمي  يف مناطق ال ارغب ان13٩.
يلمسها احد

12121212

 يطلب مين ان املس اجزاء من جسمه ال140.
 ارغب ان املسها

12121212

 يطلب مين ان انزع مالبسي و ان اكشف141.
 اجزاء من جسدي

12121212
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الفحص السريري و املخربي                      رقم االستمارة: |__|__|__|__|
BMI .45: _____  144. الطول: _____ سم143. الوزن: ________ كغم 142. العمر: _____ سنة

 14٩ احلرارة: ___      148 التنفس: ___   147. الضغط: ___146. النبض: ____ العالمات احليوية:

فحص النظر:                      150 .  العني اليمنى       /                         151. العني اليسرى       /           

سليمالبند
 غري
مالحظات مل يفحصسليم

 العيون152.

 االذن153.

 االنف154.

 احلنجرة155.

 الفم156.

 االسنان157.

العنق )انسجة لّينة(158.

 القلب15٩.

الصدر والرئتني160.

 البطن161.

 اجللد162.

 الغدد الليمفاوية163.

العمود الفقري164.

 االطراف165.

 اجلهاز العصيب166.

 اجلهاز العضلي167.
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 العظام168.

النضوج اجلنسي16٩.

 الشكل العام )املظهر العام(170.

اهم املشاكل الصحية بناء على الفحص اعاله : ______________________________________________171.

.172______)CBC( :فحص التعداد الكلي للدم

.173             +VE                                                      -VE : التهاب الكبد الوبائي نوع أ

الرصاص: _______________174.

احلـديـد: _______________175.
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ملحق 7.3
عالقة نوع العمل بالصحة النفسية واالجتماعية واجلسدية عند األطفال العاملني 

وفقا للدراسة، فقد مت تعريف نوع العمل على انه العمل الذي يؤديه الطفل ضمن التصنيفات اليت حددتها وزارة العمل ودائرة االحصاءات 
العامة يف االردن يف تقاريهما للعام 2007 )األطفال العاملون يف اململكة األردنية اهلامشية نتائج مسح عمالة األطفال 2007(. ويتضمن 
التحليل التالي مجيع االطفال الذين يعملون سواء تركوا املدارس او ال زالوا على مقاعد الدراسة والذين بلع جمموع تعدادهما 2002 طفل 

من اصل العينة اليت بلغت 4008 طفال.   
نوع العمل والصحة اجلسدية: 

وكما يتضح من اجلدول )م1( فان لنوع العمل األثر على نوع املشاكل الصحية اليت يعانيها األطفال العاملون بشكل عام، وكما هو واضح 
يف اجلدول فان أكثر من يعاني من الرشح هم األطفال العاملون يف تصليح اآلليات والزراعة والباعة املتجولون واحلرفيون وبنسب جتاوزت 
)57%(، بينما كان أكثر اللذين يعانون األنفلونزا األطفال العاملون يف قطاع تصليح اآلليات واحلرفيون املتخصصون والعاملون يف املهن 

األولية. يف حني كان األطفال العاملون يف تصليح املركبات وقطاع اخلدمات األقل معاناة من الرشح واألنفلونزا. 
جدول م. 1: توزيع مشاكل الصحة اجلسدية وفقا لنوع العمل 

االنفلونزاالرشح

النعمالنعمالعدد والنسبةنوع العمل

حريف

18112987220العدد 
58.441.628.371.7النسبة بني العاملني 

18.016.219.416.4النسبة للحالة الصحية 

بائع متجول
1329061160العدد 

59.540.527.672.4النسبة بني العاملني 

13.111.313.611.9النسبة للحالة الصحية 

مهن اولية
59483374العدد 

55.144.930.869.2النسبة بني العاملني 

5.96.07.35.5النسبة للحالة الصحية 

خدمات

319237124429العدد 
57.442.622.477.6النسبة بني العاملني 

31.729.727.631.9النسبة للحالة الصحية 

تصليح مركبات
13416958244العدد 

44.255.819.280.8النسبة بني العاملني 
13.321.212.918.1النسبة للحالة الصحية 
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الزراعه
31181435العدد 

63.336.728.671.4النسبة بني العاملني 
3.12.33.12.6النسبة للحالة الصحية 

اليات
23101122العدد 

69.730.333.366.7النسبة بني العاملني 
2.31.32.41.6النسبة للحالة الصحية 

حريف متخصص
37281945العدد 

56.943.129.770.3النسبة بني العاملني 
3.73.54.23.3النسبة للحالة الصحية 

النقل

53492775العدد 
52.048.026.573.5النسبة بني العاملني 

5.36.16.05.6النسبة للحالة الصحية 

اعمال البناء
37191541العدد 

66.133.926.873.2النسبة بني العاملني 
3.72.43.33.0النسبة للحالة الصحية 

نوع العمل ومشاكل السمع والنظر واألسنان والصداع:
وفيما يتعلق مبشاكل السمع والنظر واألسنان، فقد بينت الدراسة)جداول م 2 أ - د( أن أكثر األطفال العاملون معاناة ملشاكل النظر كانوا 
األطفال العاملون يف قطاع اخلدمات وتصليح املركبات واحلرفيون، فيما كان أكثر األطفال معاناة ملشاكل السمع هم األطفال العاملون يف 
قطاع تصليح املركبات، واخلدمات، الباعة املتجولون، واحلرفيون. أما مشاكل األسنان فقد كان أكثر األطفال معاناة ملشاكل األسنان هم 
األطفال العاملون يف قطاع اخلدمات وتصليح املركبات واحلرفيون، وأما الصداع فقد ظهر أن أكثر األطفال معاناة ملشاكل الصداع هم 
األطفال العاملون يف قطاع اخلدمات والباعة املتجولون واحلرفيون. واخلالصة أن األطفال العاملون يف قطاع تصليح املركبات واخلدمات 
بالرشح  اإلصابة  كثرة  كانت  اجلسمية سواء  الصحة  مشاكل  من  معاناة  العاملني  األطفال  فئات  أكثر  هم  املتجولون  والباعة  واحلرفيون 

واألنفلونزا أو من خالل الشكوى من مشاكل رئيسية يف السمع والنظر واألسنان والصداع.

اجملموع

10067974491345العدد

55.844.225.075.0النسبة بني العاملني

100.0100.0100.0100.0النسبة للحالة الصحية
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جدول م. 2 أ: توزيع مشاكل النظر وفقا لنوع العمل
 اجملموع دائما غالبا احيانا ابداالعدد والنسب نوع العمل

 حريف
 
 

236431517311 العدد
75.913.84.85.5100.0 النسبة بني العاملني

18.114.514.715.217.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

بائع متجول
 
 

15751118227 العدد
69.222.54.83.5100.0 النسبة بني العاملني

12.017.210.87.112.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 حرف اولية
 
 

6820811107 العدد
63.618.77.510.3100.0 النسبة بني العاملني

5.26.87.89.85.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 خدمات
 
 

388874146562 العدد
69.015.57.38.2100.0 النسبة بني العاملني

29.729.440.241.130.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 تصليح مركبات
 
 

23445720306 العدد
76.514.72.36.5100.0 النسبة بني العاملني

17.915.26.917.916.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 الزراعة
 
 

3593148 العدد
72.918.86.32.1100.0 النسبة بني العاملني

2.73.02.9.92.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اليات
 
 

20112033 العدد
60.633.36.1.0100.0 النسبة بني العاملني

1.53.72.0.01.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 فين متخصص

5145565 العدد
78.56.27.77.7100.0 النسبة بني العاملني

3.91.44.94.53.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 نقل

761483101 العدد
75.213.97.93.0100.0 النسبة بني العاملني

5.84.77.82.75.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية
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اعمال بناء
 
 

42122157 العدد
73.721.13.51.8100.0 النسبة بني العاملني

3.24.12.0.93.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اجملموع

13072961021121817 العدد
71.916.35.66.2100.0 النسبة بني العاملني

100.0100.0100.0100.0100.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية
جدول م. 2 ب: توزيع مشاكل السمع وفقا لنوع العمل 

 اجملموع دائما غالبا احيانا ابداالعدد والنسب نوع العمل

 حريف
 
 

2712583307 العدد
88.38.12.61.0100.0 النسبة بني العاملني

16.719.421.113.616.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية

بائع متجول
 
 

1981883227 العدد
87.27.93.51.3100.0 النسبة بني العاملني

12.214.021.113.612.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 حرف اولية
 
 

97811107 العدد
90.77.5.9.9100.0 النسبة بني العاملني

6.06.22.64.55.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 خدمات
 
 

50640144564 العدد
89.77.12.5.7100.0 النسبة بني العاملني

31.231.036.818.231.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 تصليح مركبات
 
 

2851326306 العدد
93.14.2.72.0100.0 النسبة بني العاملني

17.610.15.327.316.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 الزراعة
 
 

4131348 العدد
85.46.32.16.3100.0 النسبة بني العاملني

2.52.32.613.62.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اليات
 
 

3021033 العدد
90.96.13.0.0100.0 النسبة بني العاملني

1.81.62.6.01.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية
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 فين متخصص
5480163 العدد

85.712.7.01.6100.0 النسبة بني العاملني
3.36.2.04.53.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 نقل

91720100 العدد
91.07.02.0.0100.0 النسبة بني العاملني

5.65.45.3.05.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

اعمال بناء
 
 

5051157 العدد
87.78.81.81.8100.0 النسبة بني العاملني

3.13.92.64.53.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اجملموع

162312938221812 العدد
89.67.12.11.2100.0 النسبة بني العاملني

100.0100.0100.0100.0100.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية

جدول م. 2 ج: توزيع مشاكل األسنان وفقا لنوع العمل
 اجملموع دائما غالبا احيانا ابداالعدد والنسب نوع العمل

 حريف
 
 

1381123128309 العدد
44.736.210.09.1100.0 النسبة بني العاملني

17.517.615.415.017.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية

بائع متجول
 
 

106702822226 العدد
46.931.012.49.7100.0 النسبة بني العاملني

13.411.013.911.812.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 حرف اولية
 
 

39431210104  العدد
37.541.311.59.6100.0 النسبة بني العاملني

4.96.86.05.35.7 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 خدمات
 
 

2331986371565 العدد
41.235.011.212.6100.0 النسبة بني العاملني

29.531.231.338.031.2 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 تصليح مركبات
 
 

177792425305 العدد
58.025.97.98.2100.0 النسبة بني العاملني

22.412.411.913.416.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية



147

 الزراعة
 
 

15255449 العدد
30.651.010.28.2100.0 النسبة بني العاملني

1.93.92.52.12.7% النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اليات
 
 

11193033 العدد
33.357.69.1.0100.0 النسبة بني العاملني

1.43.01.5.01.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 فين متخصص

2123101165 العدد
32.335.415.416.9100.0 النسبة بني العاملني

2.73.65.05.93.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 نقل

32411413100 العدد
32.041.014.013.0100.0 النسبة بني العاملني

4.16.57.07.05.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

اعمال بناء
 
 

182511357 العدد
31.643.919.35.3100.0 النسبة بني العاملني

2.33.95.51.63.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اجملموع

7906352011871813 العدد
43.635.011.110.3100.0 النسبة بني العاملني

100.0100.0100.0100.0100.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية

جدول م. 2 د: توزيع الشكوى من الصداع وفقا لنوع العمل 
 اجملموع دائما غالبا احيانا ابداالعدد والنسب نوع العمل

 حريف
 
 

1401243113308 العدد
45.540.310.14.2100.0 النسبة بني العاملني

18.516.315.514.817.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

بائع متجول
 
 

95922811226 العدد
42.040.712.44.9100.0 النسبة بني العاملني

12.612.114.012.512.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 حرف اولية
 
 

29511611107 العدد
27.147.715.010.3100.0 النسبة بني العاملني

3.86.78.012.55.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية
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 خدمات
 
 

2242496127561 العدد
39.944.410.94.8100.0 النسبة بني العاملني

29.632.730.530.731.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 تصليح مركبات
 
 

1581122410304 العدد
52.036.87.93.3100.0 النسبة بني العاملني

20.914.712.011.416.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 الزراعة
 
 

15238147 العدد
31.948.917.02.1100.0 النسبة بني العاملني

2.03.04.01.12.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اليات
 
 

10175133 العدد
30.351.515.23.0100.0 النسبة بني العاملني

1.32.22.51.11.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 فين متخصص

27277465 العدد
41.541.510.86.2100.0 النسبة بني العاملني

3.63.53.54.53.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 نقل

394310799 العدد
39.443.410.17.1100.0 النسبة بني العاملني

5.25.65.08.05.5 النسبة العامة للمشكلة الصحية

اعمال بناء
 
 

192410356 العدد
33.942.917.95.4100.0 النسبة بني العاملني

2.53.15.03.43.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اجملموع

756762200881806 العدد
41.942.211.14.9100.0 النسبة بني العاملني

100.0100.0100.0100.0100.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية
الفحوصات املخربية:  

وأما للفحوصات املخربية )جدول م 3( فانه تبني وكما أسلفنا أن مجيع الفحوصات كانت يف املعدل الطبيعي إال إن األطفال العاملون يف 
قطاع املهن األولية كانوا أصحاب اقل املتوسطات يف تعداد كريات الدم البيضاء، وكان األطفال العاملون كفنيني متخصصني هم أصحاب 
اقل  أصحاب  هم  متخصصني  كفنيني  العاملون  األطفال  فكان  الدم  خضاب  معدل  أما  احلمراء.  الدم  كريات  تعدد  يف  املتوسطات  اقل 
املتوسطات ولكن بفارق ضئيل جدًا على باقي األطفال. وكذلك احلال بالنسبة للصفائح الدموية اليت كانت مجيعها يف املستوى الطبيعي 
وليس هناك ما يشري إىل وجود أي مشاكل متوقعة من هذه النتائج. وبالنسبة ملخزون احلديد يف اجلسم )الفّرتني( فكان األطفال العاملون 

يف املهن األولية هم أصحاب اقل املتوسطات ولكن بفوارق بسيطة حيث كانت مجيع النتائج ضمن املعدل الطبيعي.
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جدول م. 3: توزيع الفحص املخربي وفقا لنوع العمل
اعلى قيمةادنى قيمةاالحنراف املعيارياملتوسطنوع العملنوع الفحص املخربي

كريات الدم البيضاء

8.372.15.210.5حريف 
6.481.54.39.5بائع متجول
4.96.24.85.1مهن اولية 

7.642.34.911.6خدمات
6.301.93.58.7تصليح مركبات 
7.852.36.29.5فين متخصص 

8.171.87.010.2النقل
7.021.74.810.1اعمال البناء

كريات الدم احلمراء

5.12.34.575.45حريف 
5.16.34.765.54بائع متجول
5.18.44.555.51مهن اولية 

7.35.54.405.40خدمات
5.04.54.545.96تصليح مركبات 
4.48.34.294.67فين متخصص 

4.95.44.585.35النقل
4.75.64.155.81اعمال البناء

خضاب الدم

13.441.110.8315.10حريف 
13.681.212.3015.70بائع متجول
12.942.111.0015.30مهن اولية 

12.75.611.8013.50خدمات
13.14.412.7013.90تصليح مركبات 
12.55.0712.5012.60فين متخصص 

12.94.412.6013.40النقل
13.031.211.6015.10اعمال البناء
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الصفائح الدموية

256.8153.9183.00336.00حريف 
253.6085.1122.00358.00بائع متجول
283.8087.9228.00436.00مهن اولية 

331.8958.9232.00435.00خدمات
280.0091.9183.00456.00تصليح مركبات 
332.5034.6308.00357.00فين متخصص 

334.0047.3296.00387.00النقل
275.8337.3251.00340.00اعمال البناء

43.7321.913.3073.89حريف خمزون احلديد يف اجلسم
35.829.221.5449.40بائع متجول
30.7829.48.0879.89مهن اولية 

41.5016.624.3295.96خدمات
65.4291.318.45306.00تصليح مركبات 
40.337.934.7045.96فين متخصص 

43.1323.921.2668.66النقل
49.2635.417.72110.10اعمال البناء

الصحة النفسية واالجتماعية: 
تشري النتائج كما هو مبني يف اجلداول )م4أ-جـ( أن األطفال على اختالف نوع العمل يعانون مشاكال خمتلفة من االضطرابات النفسية 
واالجتماعية. فيعانـي األطفال العاملون يف قطاع النقل واخلدمات وتصليح املركبات والباعة املتجولون من أعلى نسـب الشعور باالكتئاب 
وشـعورًا بالوحـدة )جدول 4أ، جدول 4ب(، وهذا إن دل على شيء فإمنا يشري إىل املعاناة الواضحة هلذه الفئة من األطفال وهي نتيجة 
لعملهم. فهم يف اغلب األوقات يتعاملون مع من هم اكرب سنًا ويعملون لساعات طويلة. فيما كان األطفال العاملون يف قطاع الزراعة واملهن 
املتخصصة واملهن األولية هم أكثر األطفال اضطرابًا من الناحية االنفعالية )جدول م4( فيما كان العاملون يف قطاع النقل والعاملون كفنيني 
متخصصون والزراعة هم أكثر األطفال استخدامًا للسلوكيات الشائنة. أما النشاط املفرط فقد كان أكثر وضوحًا لدى األطفال العاملون 
يف قطاع الزراعة فيما كان األطفال العاملون يف قطاع املهن األولية واملتخصصة والنقل األكثر معاناة من النشاط املفرط. وأما العالقة 
مع األصدقاء، فقد ظهر وبشكل متناقض مع ما مت إدراجه سابقًا أن األطفال العاملون يف الزراعة هم أصحاب أعلى املتوسطات من حيث 
العالقة مع األصدقاء، ثم كان األطفال العاملون يف اآلليات والنقل. وبالنسبة للسلوك اخّلري يف اجملتمع، فقد كان األطفال العاملون يف 
القطاع احلريف، والزراعة، وتصليح اآلليات هم أصحاب أعلى املتوسطات. وفيما سلف، يتبني أن األطفال العاملون يف قطاع الزراعة واملهن 
احلرفية، والعمل يف قطاع اآلليات هم أكثر األطفال استقرارًا من الناحية االنفعالية، إال انه جيب أن نّذكر أن متوسطات مجيع األطفال على 

اختالف نوع عملهم كانت يف اغلب األحيان متقاربة جدا مما يشر إىل تقارب مستوى “عدم االستقرار االنفعالي” عند مجيع األطفال. 
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جدول م. 4 أ: توزيع الشعور باالكتئاب وفقا لنوع العمل 
 اجملموع دائما غالبا احيانا ابداالعدد والنسب نوع العمل

 حريف
 
 

22462175308 العدد
72.720.15.51.6100.0 النسبة بني العاملني

18.116.114.77.817.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

بائع متجول
 
 

14454218227 العدد
63.423.8٩.33.5100.0 النسبة بني العاملني

11.714.018.112.512.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 حرف اولية
 
 

6027106103 العدد
58.326.2٩.75.8100.0 النسبة بني العاملني

4.٩7.08.6٩.45.7 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 خدمات
 
 

3851282٩1٩561 العدد
68.622.85.23.4100.0 النسبة بني العاملني

31.133.225.02٩.731.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية
 تصليح

 مركبات
 
 

230451412301 العدد
76.415.04.74.0100.0 النسبة بني العاملني

18.611.712.118.816.7 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 الزراعة
 
 

30124147 العدد
63.825.58.52.1100.0 النسبة بني العاملني

2.43.13.41.62.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اليات
 
 

2373033 العدد
6٩.721.2٩.1.0100.0 النسبة بني العاملني

1.٩1.82.6.01.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 فين
 متخصص

35253164 العدد
54.73٩.14.71.6100.0 النسبة بني العاملني

2.86.52.61.63.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 نقل

6814711100 العدد
68.014.07.011.0100.0 النسبة بني العاملني

5.53.66.017.25.6 النسبة العامة للمشكلة الصحية
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اعمال بناء
 
 

37118157 العدد
64.٩1٩.314.01.8100.0 النسبة بني العاملني

3.02.٩6.٩1.63.2 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 اجملموع

1236385116641801 العدد
68.621.46.43.6100.0 النسبة بني العاملني

100.0100.0100.0100.0100.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية

جدول م. 4 ب: توزيع الشعوربالوحدة وفقا لنوع العمل 
 اجملموع دائما غالبا احيانا ابداالعدد والنسب نوع العمل

 حريف
 
 

225591410308 العدد
73.119.24.53.2100.0 النسبة بني العاملني

17.617.213.114.317.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية

بائع متجول
 
 

15845147224 العدد
70.520.16.33.1100.0 النسبة بني العاملني

12.313.113.110.012.4 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 حرف اولية
 
 

742563108 العدد
68.523.15.62.8100.0 النسبة بني العاملني

5.87.35.64.36.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 خدمات
 
 

3711214526563 العدد
65.921.58.04.6100.0 النسبة بني العاملني

28.935.242.137.131.2 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 تصليح
 مركبات

 
 

243411010304 العدد
79.913.53.33.3100.0 النسبة بني العاملني

19.011.99.314.316.9 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 الزراعة
 
 

3773148 العدد
77.114.66.32.1100.0 النسبة بني العاملني

2.92.02.81.42.7 النسبة العامة للمشكلة الصحية
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 اليات
 
 

2722233 العدد
81.86.16.16.1100.0 النسبة بني العاملني

2.1.61.92.91.8 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 فين
 متخصص

39185062 العدد
62.929.08.1.0100.0 النسبة بني العاملني

3.05.24.7.03.4 النسبة العامة للمشكلة الصحية

 نقل

65214797 العدد
67.021.64.17.2100.0 النسبة بني العاملني

5.16.13.710.05.4 النسبة العامة للمشكلة الصحية
اعمال بناء

 
 

4354456 العدد
76.88.97.17.1100.0 النسبة بني العاملني

3.41.53.75.73.1 النسبة العامة للمشكلة الصحية
1282344107701803 العدد اجملموع

71.119.15.93.9100.0 النسبة بني العاملني
100.0100.0100.0100.0100.0 النسبة العامة للمشكلة الصحية

جدول م. 4 ج: توزيع االطفال على مقياس مواطن الصعوبة والقوة وفقا لنوع العمل 

 عدد نوع العمل  احلالة النفسية
 االحنراف املتوسط العاملني

 اعلى قيمةادنى قيمةاملعياري

 احلالة االنفعالية
 
 

1992.712.30.009.00حريف 

1002.212.27.009.00بائع متجول

382.902.19.009.00مهن اولية 

1992.332.23.0010.00خدمات



154

دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن 

السلوكيات الشائنة
 
 

1992.201.95.008.00حريف 
1002.521.73.007.00بائع متجول
382.211.74.008.00مهن اولية 

1992.211.79.008.00خدمات
2532.141.81.008.00تصليح مركبات 

132.711.60.005.00الزراعة
241.921.61.007.00اليات

312.662.31.009.00فين متخصص 
662.901.89.008.00النقل
301.631.54.005.00البناء

10082.281.85.009.00 اجملموع

 النشاط املفرط
 

1993.221.84.008.00حريف 
1003.221.79.0010.00بائع متجول
383.702.18.008.00مهن اولية 

1992.861.96.009.00خدمات
2533.262.04.009.00تصليح مركبات 

134.621.712.007.00الزراعة
242.521.561.006.00اليات

313.582.08.008.00فين متخصص 
663.561.78.007.00النقل
302.301.89.008.00البناء

10083.181.93.0010.00 اجملموع

2532.142.15.0010.00تصليح مركبات 
133.431.891.007.00الزراعة

241.671.76.006.00اليات
313.142.40.0010.00فين متخصص 

662.372.26.009.00النقل
301.281.68.006.00البناء

10082.372.22.0010.00 اجملموع






