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 فريق عمل الدراسة
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 شكر
الدراسة الشباب السوري في مدينة إسطنبول، ممن تعاونوا مع الباحثين، وسّهلوا عملية يشكر فريق 

 جمع البيانات، ويقدر أسباب بعضهم، ممن لم يتعاونوا معنا بسبب مسوغاتهم الخاصة.
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 ملخص
يعيش كثير من األطفال السوريين في تركيا منذ بدايات اًلنتفاضة السورية. فقد اختارت عائالت كثيرة 

 ريق األمان املبكر، واتجهت صوب الحدود التركية قبل أن تستقر في مدنها القريبة من البالد.ط

ا ًل مفر منه أو إجراء للوقاية من عنف النظام املتزايد  وبعد مرور أقل من سنة باتت الهجرة إلى تركيا أمرا

، من مجتمع سوري يمتاز منذ تلك املرحلة. كان من ضمن العائالت القادمات مجموعات كبيرة من األطفال

 بأنه فتي، وتزداد نسبة األطفال واليافعين فيه.

وبعد مض ي سبع سنوات على الحرب الدائرة في البالد، ملا يزل السوريون يأتون إلى تركيا، حاملين معهم 

ا بانتظار الحلول النهائية ملا ستؤول إليه األوضاع في سورية  التي باتت الرغبة في األمان واًلستقرار ولو موقتا

 مشتتة وضبابية املالمح.

ويعد خروج األطفال في سن مبكرة للعمل مشكلة اجتماعية تعانيها بصورة عامة كثير من املجتمعات، 

، آنذاك كان هناك كثير من املسببات الدافعة لخروج هذه الفئة 2011ومنها املجتمع السوري ما قبل ثورة 

الرسمي وغير الرسمي، وكانت لهذه املشكلة نتائجها على مر  العمرية إلى أمكنة ليست لها في سوق العمل

 عقود خلت.

ا في  لقد ارتبطت هذه الظاهرة السورية في تركيا بخصوصية ارتباطها باألسرة التي تم تهجيرها قسرا

أوضاع مختلفة، فعمل هؤًلء األطفال في سوق عمل جديدة "سورية وتركية" له خصائصه وقوانينه ضمن 

 جديدة. بيئة اجتماعية

بحثت الدراسة في املسببات الدافعة لخروج هذه الفئة العمرية إلى سوق العمل، وكذلك في النتائج 

املترتبة عليها. وقد توصلت إلى جملة من اًلستنتاجات التي من شأنها تسليط الضوء على هذه الظاهرة/ 

 املشكلة، في مقدمة لتبني الحلول الالزمة لها من قبل املعنيين.
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 م األول: اإلطار النظري واملنهجي للدراسةالقس

؛ مشكلة الدراسة وأهميتها
ا

 أوًل

ُوِجد كثير من األطفال السوريين في تركيا منذ بدايات اًلنتفاضة السورية. فقد اختارت كثير من 

 العائالت طريق األمان املبكر، واتجهت صوب الحدود التركية قبل أن تستقر في مدنها القريبة من البالد.

ا ًل مفر منه أو إجراءا للوقاية من عنف النظام املتزايد و  بعد مرور أقل من سنة باتت الهجرة إلى تركيا أمرا

منذ تلك املرحلة. كان من ضمن العائالت القادمات مجموعات كبيرة من األطفال، من مجتمع سوري يمتاز 

 بأنه فتي، وتزداد نسبة األطفال واليافعين فيه.

على الحرب الدائرة في البالد، ملا يزل السوريون يأتون إلى تركيا، حاملين معهم وبعد مض ي سبع سنوات 

ا بانتظار الحلول النهائية ملا ستؤول إليه األوضاع في سورية التي باتت  الرغبة في األمان واًلستقرار ولو موقتا

 مشتتة وضبابية املالمح.

انيها بصورة عامة كثير من املجتمعات، ويعد خروج األطفال في سن مبكرة للعمل مشكلة اجتماعية تع

ا من هذه املجتمعات  ما قبل ثورة  ، آنذاك كان هناك كثير من املسببات 2011وكان  املجتمع السوري  واحدا

الدافعة لخروج هذه الفئة العمرية إلى أمكنة ليست لها في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، وكانت لهذه 

 خلت.املشكلة نتائجها على مر عقود 

ا، "كونها دولة مضيفة وليست دولة  لكن ظاهرة "عمالة األطفال" السوريين في بالد املهجر، وتركيا تحديدا

 لجوء"، تفرض الحديث عن متغيرات ومؤشرات مختلفة عما كان عليه الحال في سورية.

ا في لقد ارتبطت هذه الظاهرة السورية في تركيا بخصوصية ارتباطها باألسرة التي تم تهجيرها  قسرا

اوضاع مختلفة، فعمل هؤًلء األطفال في سوق عمل جديدة "سورية وتركية" له خصائصه وقوانينه ضمن 

 بيئة اجتماعية جديدة.

تتعدد املسببات الدافعة لخروج هذه الفئة العمرية إلى سوق العمل، وكذلك فإن النتائج الواقعة عليهم 

الشدة، وهو ما ستقوم به هذه الدراسة بالبحث فيه، في مستويات عدة تختلف بالضرورة من حيث النوع و 

في محاولة للتوصل إلى املسببات الحقيقة الدافعة إلى عمل األطفال، والكابحة هذه الظاهرة، وكذلك النتائج 

 املترتبة على خروجهم، وسبل التخفيف من هذه الظاهرة في إطار جهد سوري وتركي ودولي.
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ا؛ أهداف الدراسة  ثانيا

ه الدراسة إلى البحث في ظاهرة عمالة األطفال السوريين في مدينة إسطنبول التركية، من تهدف هذ

 خالل تحقيق األهداف اآلتية:

. التعرف إلى خصائص الطفل السوري العامل في إسطنبول التي تميزه من األطفال العاملين في 1

 املجتمعات األخرى.

 الطفل السوري وانخراطه في سوق العمل.. التعرف إلى األسباب الدافعة لخروج 2

 . التعرف إلى املهن الرئيسة التي يعمل بها األطفال السوريون.3

. التعرف إلى النتائج املترتبة على خروج الطفل السوري إلى العمل )املشكالت اًلجتماعية والنفسية 4

 للطفل واألسرة(.

 

ا؛ مفهومات الدراسة ومصطلحاتها
ا
 ثالث

 العمل
نشاط أساس مرتبط بالوجود اإلنساني، لكن، من جهة أخرى، قد يصبح العمل مشكلة تعيق تطور هو 

املجتمعات، إذا قام به أفراد غير قادرين عليه، من مثل فئة األطفال، وعليه؛ فتعريف العمل في دراستنا 

ا من املظاهر السلبية  الناتجة عن الحرب هذه يقتصر على العمل الذي يقوم به األطفال، والذي يعد مظهرا

 من العوامل التي تبقيها في املستقبل على هذه الحال من التأزم والتفكك.
ا

 في سورية، وعامال

 الطفل 
هناك صعوبات في تحديد مفهوم الطفل، بل يجب التعامل معه بحذر، ألنه مفهوم متغير، وينظر إليه  

لذي لم يكمل الخامسة عشر من العمر، من زوايا عدة، لذا فإن الطفل في دراستنا هو: الطفل العامل ا

ا مع قانون العمل السوري الذي يسمح لألطفال بالعمل في بعض األعمال في سن  ا،  15وذلك انسجاما عاما

التي تنص على أنه ًل يجوز أن يكون الحد األدنى لسن العمل أو في سن إنهاء  138إضافة إلى اًلتفاقية 

ا. 15ل أن يقل عن الدراسة اإللزامية، وًل يجوز في أي حا  عاما

 املفهوم اإليجابي لعمالة األطفال
يتضمن هذا املفهوم األعمال التطوعية واألعمال املأجورة كافة التي يقوم الطفل بها، واملناسبة لعمره 

وقدراته، ويمكن أن يكون لها آثار إيجابية في نموه العقلي والجسمي والذهني، ًل سيما إذا قام به الطفل 



 
 8 

وحافظ من خالله على حقوقه األساسية، ألنه من خالل العمل يتعلم الطفل املسؤولية باستمتاع، 

 والتعاون والتسامح والتطوع مع اآلخرين.

 املفهوم السلبي لعمالة األطفال 
هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، ويهدد سالمته وصحته ورفاهه، ويستفيد من ضعف  

ع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمالة األطفال بوصفها عمالة رخيصة الطفل، وغياب قدرته في الدفا

بديلة من عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود األطفال وًل يسهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم 

الطفل وتدريبه، ويغير حياته ومستقبله. ولقد تضافرت هذه العوامل، وأفرزت لنا فئة من األطفال ذوي 

 1املهمشة. الطفولة

 

ا؛ منهج الدراسة  رابعا

تعتمد الدراسة "املنهج الوصفي التحليلي" الذي يصف الظاهرة محل الدراسة، ويفسرها. ويعتمد هذا 

املنهج تفسير الوضع القائم، وتحديد األوضاع والعالقات بين املتغيرات. ويتعدى ذلك إلى تحليل هذه 

 سها، واستخالص النتائج منها.البيانات، وربطها، وتفسيرها، وتصنيفها، وقيا

وقد اتبعت الدراسة منهج التحليل واًلستقصاء، وذلك في ظل ندرة البيانات اإلحصائية حول هذه 

الظاهرة، وغياب الدراسات العلمية السابقة. واستند التحليل إلى عمل ميداني، من خالل استمارة ودراسة 

 حالة لبعض األطفال من عينة الدراسة.

ا من الصعوبات في أثناء وًل بد من ال تنويه "على الصعيد املنهجي" بأن فريق جمع البيانات قد واجه عددا

تنفيذ الدراسة، فهناك صعوبة في تطبيق املقابلة، سواء من ناحية إيصال السؤال لبعض األطفال، على 

مها في حاًلت الرغم من أن عينة املبحوثين تجاوزت أعمارهم عشر سنوات، أو انقطاع املقابلة وعدم إتما

عدة؛  منها انصراف الطفل للبيع غير مبال بجامع البيانات، أو أن زجره من طرف صاحب العمل أو  تدخل 

أصحاب العمل  بمحض مالحظتهم طول الوقت املقابلة، وقد تعرض بعض جامعي البيانات في بعض 

ل، وًل سيما في املطاعم الحاًلت إلى مواقف مهينة "ليست محببة في أحسن توصيف" من قبل أصحاب العم

 واملقاهي.

 

                                                           
واالجتماعية، وإغفال حقوقه ـ بمثل الحق في التعليم، والصحة، والحياة الكريمة ـ  الطفولة المهمشة: هي تلك الطفولة التي تتميز بغياب القدرة علـى إشـباع احتياجـات الطفـل النفـسية1

  . االجتماعية المعنية بالطفولة في المجتمعمن قبل األسرة أو مـن قبـل المؤسسات 
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ا؛ مجتمع البحث األصلي والعينة  خامسا

هناك كثير من املعادًلت الخاصة باختيار حجم عينة ممثلة، مثل معادلة روبرت ماسون، ومعادلة 

ريتشارد جيجر، ومعادلة هيربرت أركن. هذه الطرائق جميعها يتراوح فيها حجم العينة املقبولة، ملجتمع 

يمكننا أن نعمل  ، ومن ثم حتى ًل ندخل في متاهات حسابية385و 300وًلنهاية، هي بين  1300حجمه بين 

 مفردة. (400)على تحديد عينة من 

ا، وفي 15إلى  10وقد اختيرت العينة في إطار الفئة العمرية ما بين 
ا
ا وإناث سنة، من الجنسين كليهما، ذكورا

 مجاًلت العمل كلها في إسطنبول.

 

ا؛ استمارة الدراسة وفريق الباحثين امليدانيين  سادسا

املقننة مع عينة من األطفال السوريين في مدينة إسطنبول التركية، ومن  تعتمد الدراسة أدوات املقابلة

ا إلى أهداف  الجنسين. أما )اًلستمارة( فقد كانت أداة جمع البيانات الرئيسة في هذه الدراسة، استنادا

فذت مجموعة من دراسة الحالة، وذلك للتعمق أكثر في 
ُ
الدراسة ومتغيراتها الرئيسة والفرعية. وكذلك ن

 بيعة عمل األطفال السوريين.ط

، توزعت في أربعة أقسام هي: البيانات العامة وهي خصائص الطفل العامل  27تضمنت اًلستمارة 
ا

سؤاًل

وأسرته، الحياة التعليمية للطفل ووالديه، األسباب الدافعة للعمل واملهن، نتائج الخروج إلى سوق العمل، 

واًلجتماعية والنفسية على الطفل. إضافة إلى الصفحة األولى التي تتضمن التعريف وأهم اآلثار الصحية 

 بالدراسة، والجهة املنفذة، ودور الباحث واملبحوث فيها.

وبما أن أسئلة اًلستمارة كانت موجهة لفئة األطفال، فلقد روعي أن تتصف بالسهولة والوضوح، 

وذلك بهدف تحديد آراء األطفال بدقة، وقد بنيت اًلستمارة فوضعنا أسئلة غالبيتها كان من النوع املغلق، 

بصورة نهائية  بعد القيام بالدراسة اًلستطالعية التي اعتمد فيها على استمارة أولية، وذلك من خالل تعديل 

 بعض األسئلة، وإضافة أسئلة، وحذف أسئلة أخرى.  

ا من  ا وقد نفذ جمع البيانات فريق ميداني، ضم أربعة عشر شخصا جامعي البيانات ممن تلقوا تدريبا

 على اًلستمارة.

عملية الجمع شملت خمس عشرة منطقة من أماكن تجمع األطفال العاملين السوريين في إسطنبول، 

 وهي:
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الفاتح، أكسراي، أيوب، يوسف باشا، فنديك زاده، بيازيت، تقسيم، بيرم باشا، داوود باشا، زيتين 

 شاك شهير، اسنيورت، سلطان بيلي.بورنو، شيرين إيفلر، أكيتلي، با

ا، انطلقت في  ، 10/10/2018، وانتهت في 25/09/2018امتدت عملية جمع البيانات خمسة عشر يوما

 استبيان عن طريق املقابلة املباشرة. 400جمع خاللها الفريق 

مرحلة ًلحقة رافقت عملية الجمع مرحلة موازية من عملية الترميز والتدقيق والتفريغ لتالفي أي خلل في 

ا، ثم استخرجت العالقات بين املتغيرات عن طريق محلل  ا وألكترونيًّ رغت البيانات يدويًّ
ُ
في اًلستبيانات. وف

 إحصائي.
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 القسم الثاني: نتائج الدراسة امليدانية

؛ الخصائص العامة لعينة الدراسة
ا

 أوًل

 . الجنس )النوع(1
% إناث  7.5% من الذكور مقابل نسبة  92.5النوع" من نسبة تتألف عينة الدراسة "من حيث الجنس/ 

(. وهذه النتيجة إلى حد ما طبيعة ومبررة، إذ كانت األسرة السورية تميل إلى تفضيل 1انظر الجدول رقم )

ا على تشغيل اإلناث بصورة عامة. وبعد الشتات السوري بقيت هذه القيم   وشبابا
ا

تشغيل الذكور أطفاًل

ورية إًل في حاًلت الضرورة القصوى، كما هو األمر في تركيا )إسطنبول(، حيث املجتمع لدى األسرة الس

 الجديد والغريب عليها.

 

 ( يبين جنس أفراد العينة1جدول رقم )

 % العدد الجنس 

 92.5 360 ذكر 

 7.5 30 أنثى 

 100 400 املجموع 

 

 . العمر2
العاملين في مدينة إسطنبول إلى شريحتين عمريتين، هما: قسمت الفئات العمرية لألطفال السوريين 

( 15- 13% من األطفال العاملين في الفئة العمرية )83.5. وقد تكونت عينة الدراسة من 13-15، 10-12

(. وهذا يؤشر إلى أن هذه الفئة العمرية 2انظر الجدول رقم (، )12- 10% للفئة العمرية )16.5بينما نسبة 

ثر قدرة على العمل، ومن ثم، تتوافر فرص العمل لها بصورة كبرى مقارنة بالفئة العمرية ( هي األك13-15)

 ( في سوق العمل في إسطنبول.12-10األصغر )
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 ( يبين التوزع العمري ألفراد العينة2جدول رقم )

النسبة  العدد العمر

% 

10 -12  66 16.5 

13- 15  334 83.5 

 100 400 املجموع 

 

 الطفل املعيشية. أسرة 3
( أفراد 9-7% عدد أفراده بين )55أما بالنسبة لعدد أفراد أسرة الطفل املعيشية فقد تبين أن نسبة 

%( عدد 1فأكثر( بينما جاءت نسبة ) 10%( عدد أفرادها )9( ونسبة )6-4%( عدد أفرادها ) 35تليها نسبة )

ا إلى حجم األسرة في سورية، كما كان (، وهذه النتائج تع3انظر الجدول رقم ( أفراد. )3أفرادها ) طي مؤشرا

ا، حيث كانت األسرة السورية متوسطة إلى كبيرة، مع اًلحتفاظ بالتنويه إلى تنوع البيئات  عليه الوضع سابقا

 التي قدم منها الطفل في سورية واختالف حجم األسر بين بيئة وأخرى.

 ( يبين عدد أفراد أسرة الطفل العامل 3جدول رقم )

 % العدد أفراد األسرة عدد 

3 4 1 

4-6  140 35 

7-9 220 55 

 9 36 فأكثر 10

 100 400 املجموع

 

  



 
 13 

%( أجابت بنعم ونسبة 88، فقد تبين أن نسبة )قيد الحياةأما في ما إذا كان والدي الطفل على . 4

 كليهما.%( أجابت بأن الوالدين متوفيين 1%( أجابت بأن أحدهما متوفى، ونسبة )11)

 ( يبين في ما إذا والدي الطفل على قيد الحياة 4جدول رقم )

هل الوالدان على 

 قيد الحياة؟ 

 % العدد

 88 352 نعم

 11 44 أحدهما متوفى

 1 4 متوفيان كالهما

 100 400 املجموع

 

%( من  83الطفل العامل في عينة الدراسة، فقد تبين أن نسبة ) مع من يعيش"أما في ما يتعلق بـ " .5

%( تعيش مع أحدهما بسبب غياب أحدهما، 11أطفال العينة تعيش مع الوالدين كليهما، مقابل نسبة )

%( تعيش وحدها بسبب غياب الوالدين، انظر  1%( تعيش مع أحدهما بسبب اًلنفصال، ونسبة )5ونسبة )

 (.5الجدول رقم )

ا5رقم )جدول   ( يبين مع من يعيش الطفل حاليا

ا   % العدد مع من تعيش حاليًّ

 83 332 مع والدي

أعيش مع أحدهما بسبب 

 اًلنفصال

20 5 

أعيش مع أحدهما بسبب غياب 

 واحد منهما

44 11 

 1 4 أعيش وحدي

 100 400 املجموع
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%( من آباء األطفال تعمل، مقابل  97فقد تبين أن نسبة ) بـ "عمل والدي الطفل"أما في ما يتعلق  .6

انظر الجدول %( لدى األمهات. ) 77%( من اآلباء ًل عمل مقابل نسبة ) 3% من األمهات، بينما نسبة )2نسبة 

(. وهذه النتيجة طبيعية، حيث فرص عمل الذكور في مجتمعات اًلستقبال للمهجرين أكبر، خاصة 6رقم 

ان الثقافة القيمية للمجتمع السوري التي تميل باتجاه أن مكان املرأة البيت وتربية إذا أخذنا بالحسب

 األطفال والعناية بمتطلبات الزوج.

 ( يبين عمل والدي الطفل 6جدول رقم )

 هل يعمل الوالدان؟ 

 

 األم  األب 

 % العدد % العدد

 23 92 97 388 نعم

 77 308 3 12 ًل

 100 400 100 400 املجموع 

 

ا؛ الحياة التعليمية للطفل  ثانيا

 أظهرت نتائج الدراسة امليدانية، من حيث املستوى التعليمي لألطفال العاملين في إسطنبول، ما يأتي:

% حلقة أولى،  36%( وصلت إلى مرحلة التعليم األساس ي، حلقة ثانية، مقابل نسبة  55تبين أن نسبة )

(. وهنا ًل بد من اإلشارة إلى وجود ظاهرة 7انظر الجدول رقم أمية. )% 1% تقرأ وتكتب مقابل نسبة 8ونسبة 

، ًل سيما في بعض البيئات املحلية، لكنها ازدادت بصورة 2011التسرب من املدرسة في سورية قبل عام 

كبيرة بعد اًلنتفاضة السورية، ووصلت في مناطق الحرب إلى شمول الطالب كافة. وفي إسطنبول تحضر 

جديدة تدفع باتجاه ارتفاع ظاهرة التسرب، منها صعوبة تعلم اللغة التركية واًلندماج في املدارس عوامل 

 التركية، والحاجة املعيشية املاسةإلى تشغيل األطفال لإلسهام في تلبية الحاجات املعيشية لألسرة.
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 ( يبين املستوى التعليمي ألفراد العينة7جدول رقم )

 % العدد املستوى التعليمي للطفل 

 1 4 أمي 

 8 32 يقرأ ويكتب 

 36 144 تعليم أساس ي حلقة أولى 

 55 220 تعليم أساس ي حلقة ثانية 

 100 400 املجموع

 

( من اآلباء 34وبالنسبة إلى املستوى التعليمي لوالدي الطفل العامل في عينة الدراسة، تبين أن نسبة )

% أمية، بينما في عينة 9% مرتفع، ونسبة  24منخفض، ونسبة %(  33مستوى تعليمها متوسط، ونسبة )

 % فقط مرتفع.6% أميات، و 23% متوسط، ونسبة  28% منخفض، و 43األمهات جاءت نسبة 

 ( يبين املستوى التعليمي للوالدين ألفراد العينة8جدول رقم )

املستوى 

 التعليمي 

 

 األم األب

 النسبة العدد النسبة العدد

 23 92 9 36 أمي

 43 172 33 132 منخفض

 28 112 34 136 متوسط

 6 24 24 96 مرتفع

 100 400 100 400 املجموع 
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%( من أطفال عينة الدراسة غادرت املدرسة في  88وفي ما يتعلق بمكان مغادرة املدرسة تبين أن نسبة )

 %( في سورية، أي قبل قدومها إلى تركيا. 12تركيا مقابل نسبة )

 ( يبين في ما إذا ترك الطفل املدرسة في تركيا 9جدول رقم )

هل تركت املدرسة في 

 تركيا؟ 

 النسبة العدد

 88 352 نعم 

 12 48 ًل 

 23 400 املجموع 

 

% قالت بأن السبب يعود الى الحاجة إلى العمل، تلتها نسبة  74.5وتعددت أسباب ترك املدرسة؛ فنسبة 

صعوبة الدراسة في املدراس التركية، أي يعود الى صعوبة إتقان اللغة التركية، ونسبة % قالت إن السبب  49

%  16% أحالت السبب إلى النفقات الشخصية للطفل ذاته من مصروف معيش ي وشخص ي، ونسبة  30.5

% قالت إن ذلك مجاراة لألصدقاء. انظر الجدول رقم  3قلت بعدم الرغبة في الدراسة، بينما فقط نسبة 

(10.) 

 ( يبين أسباب ترك املدرسة10جدول رقم )

 % العدد ما أسباب ترك املدرسة؟ 

 16 64 عدم الرغبة بالدراسة

صعوبة الدراسة في املدارس التركية 

 )اللغة( 

196 49 

 74.5 298 الحاجة إلى العمل

 3 12 محاكاة أصدقائي 

 30.5 122 تغطية النفقات الشخصية 

 400العينة= 
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ا من األطفال أبدوا عدم رغبتهم في مواصلة التعليم نتيجة لتدني مستوي تحصيله عن يتبين أن  كثيرا

مستوى أقرانه في الفصل وشعوره بالحرج، وكذلك الفارق الزمني "العمري" بين التلميذ وزمالئه الذين 

ب كثرة عدد سبقوه في التعليم نتيجة اللغة التركية الجديدة، والرغبة في تحسين مستوي دخل األسرة بسب

 أفرادها.

%( أجابت أنها ًل  85أما عن األسباب التي تقف وراء الرغبة باًللتحاق باملدرسة، فقد تبين أن نسبة )

% من أطفال عينة الدراسة  80تريد أن تبقى طيلة عمرها تعمل بالعمل العضلي )شغيل(، وتلتها نسبة 

%( قالت بأن  65ن العمل الحالي، تلتها نسبة )أجابت بأن العمل بالشهادة التعليمية أفضل وأكثر راحة م

%( أجابت بالرغبة  53للشهادة العلمية منزلة اجتماعية في املجتمع مقارنة بالعمل الحالي، ونسبة )

 (.12انظر الجدول رقم بالتواصل مع األصدقاء. )

 

بتوفير احتياجات "حياتي سيئة اآلن، األفضل لو بقيت في املدرسة، أتمنى أن يرجع والدي، ويقوم 

 البيت وأعود إلى املدرسة، وسأكون في مكانة اجتماعية أفضل بكثير"

  سنة تعمل في ورشة للخياطة( 15)ناديا، طفلة عمرها 

 

%( بأنها تفضل  88أما عن األسباب التي تقف وراء عدم الرغبة باًللتحاق باملدرسة، فقالت نسبة )

%( أجابت إن مساعدة  73تركيا أكثر من الشهادة العلمية، تلتها نسبة )تعلم املهنة، وأن لها مستقبل في 

%( قالت بأن عملها الحالي مريح ومناسب أكثر من  39العائلة بالجانب املعيش ي أهم من املدرسة، ونسبة )

 (.13انظر الجدول رقم املتابعة باملدرسة في إسطنبول. )
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 حاق باملدرسة ألفراد العينة( يبين أسباب عدم الرغبة باًللت13جدول رقم )

أسباب عدم الرغبة باًللتحاق 

 باملدرسة 

 % العدد

أتعلم مهنة ولها مستقبل في تركيا 

 أكثر من الشهادة

99 88 

 73 82 عائلتي بحاجة إلى أجر عملي

 39 44 أنا مرتاح في العمل أكثر من املدرسة

 100 112 العينة 

 

"ها هو أخي الكبير خريج جامعة يعمل مثلي، لذا املدرسة ليست مهمة لي، أريد أن أتعلم مهنة، لها 

 مستقبل جيد في تركيا أكثر من الشهادات، فالدراسة إضاعة وقت ع الفاض ي" 

 يعمل في ورشة لتصليح السيارات( 15)عمر، طفل عمره 

 

افع إلى العمل ا؛ دو
ا
 ثالث

 الدافعة إلى عمل األطفال. العوامل 1
 

ا، بينما أعمل شغيل في ورشة  ا كهربائيا "كنت أحلم أن أصبح مهندسا

 للخياطة اآلن"

 سنة يعمل في ورشة الخياطة( 14)أحمد عمره 

 

%(  67أما عن العوامل التي تقف وراء انخراط أطفال عينة الدراسة في العمل، فقد تبين أن نسبة )

%( أن اًلنخراط بالعمل جاء بناء  27سة استدعى ضرورة العمل، تلتها نسبة )أجابت بأن الخروج من املدر 
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%( من أجل املساعدة في  12%( من أجل املصروف الشخص ي، تلتها نسبة )13على طلب األهل، ونسبة )

 %( تعود لوجود أصدقاء يعملون.7معيشة األسرة، ونسبة )

 ينة( يبين الدافع إلى العمل لدى أفراد الع14جدول رقم )

ما أسباب دخولك في سوق 

 العمل؟

 % العدد

 67 268 خروجي من املدرسة

 27 105 بطلب من األهل

 12 44 املساعدة في دخل األسرة

 13 52 املصروفات الخاصة بي

 7 21 وجود أصدقاء لي يعملون 

 400العينة= 

 

 . سوق عمل األطفال2
الدراسة بعد تصنيفها ضمن قطاعات مهنية رئيسة، أما عن طبيعة املهن التي يعمل بها أطفال عينة 

%(  8%( تعمل في القطاع الحرفي، ونسبة ) 21%( تعمل في القطاع الخدمي، تلتها نسبة ) 65تبين أن نسبة )

انظر %( في األعمال الصناعية ) 2%( في أعمال هامشية، ونسبة ) 4تعمل في قطاع الصيانة، ونسبة )

 (.15الجدول رقم 

 ( يبين طبيعة العمل ألفراد العينة15)جدول رقم 

 % العدد قطاع العمل

 65 260 القطاع الخدمي

 21 84 القطاع الحرفي

 8 33 قطاع الصيانة

 2 8 القطاع الصناعي
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أعمال هامشية )بيع زجاجات ماء، ميزان في الشارع، 

 محارم، الخ

15 4 

 100 400 املجموع

 

 . طبيعة العمل3
 12وحتى العاشرة ليل،اا واستراحة صغيرة لتناول الطعام، وبذلك أعمل ملدة "أعمل من الصباح 

ا، إنه عمل متعب"  ساعة يوميا

 سنة يعمل في مقهى( 13)محمد: عمره 

 

% من عينة الدراسة  66.5أما عن عدد ساعات العمل لدى أطفال عينة البحث، فقد تبين أن نسبة 

%( تعمل ست 11% تعمل أكثر من ثماني ساعات، ونسبة )22.5تعمل ملدة ثماني ساعات كل يوم، ونسبة 

 (.16انظر الجدول رقم ساعات في اليوم. )

وهنا ًل بد من التنويه إلى أن القوانين والتشريعات الدولية واملحلية الخاصة بتشغيل األطفال نصت 

ا فأ 15على منع تشغيل األطفال أكثر من ست ساعات عمل كل يوم ألطفال عمرهم  كثر. أما األطفال عاما

الذين تقل أعمارهم عن ذلك، فال يجوز تشغيلهم بأي حال من األحوال، ومع هذا ًل يتم التقيد بتلك 

 القوانين في األحيان معظمها.

وعن مدى رض ى األطفال العاملين في عينة الدراسة عن األجر الذي يتلقونه مقابل عملهم، تبين أن نسبة 

انظر الجدول % راضية عن أجرها ) 29% راضية إلى حد ما، ونسبة  15.5% غير راضية مقابل نسبة 52.5

 (.17رقم 

 

"أشعر باآلمن في عملي لوجود أخي الكبير معي في العمل، ولم يتعرض أحد لي باإلساءة لوجوده 

 معي"

 سنة يعمل في كفتريا( 13)مروان عمره 
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% 45من وجهة نظره"، أجابت نسبة وعن سؤالنا الطفل العامل في عينة الدراسة "كيف يصف عمله 

انظر الجدول رقم % عمل مناسب لقدراتها، ) 25% بأنه عمل مريح، ونسبة 30بأنه عمل شاق، وتلتها نسبة 

18.) 

% من أطفال عينة الدراسة بأنها  67أما عن بيئة العمل املحيطة بالطفل العامل، فقد أجابت نسبة 

% 11% تعمل بوجود أحد األقارب، بينما نسبة  22تلتها نسبة  تعمل بغياب أحد أفراد األسرة أو األقارب،

 (.19انظر الجدول رقم قالت إنها تعمل بوجود أحد أفراد األسرة: األب، واألم، واألخوة واألخوات. )

 

ا؛ نتائج خروج الطفل إلى سوق العمل  رابعا

يتعرض لها األطفال العاملون بينت الدراسات املتعلقة بظاهرة عمل األطفال أن مخاطر متنوعة قد 

منها: اكتساب عادات سيئة مثل التدخين والتعامل مع املسكرات والكحول، التعرض لعملية نصب واحتيال 

وعدم دفع مستحقاتهم املالية، تعلم الغش والتعرض إلغراءات رفاق السوء، ما قد يؤدي إلى اًلنحراف 

رقة وتعاطي املخدرات وترويجها، التعرض ملخاطر جرائم واًلنزًلق في ارتكاب أعمال غير قانونية بمثل الس

 الخطف، التعرض للتحرش الجنس ي، والتعرض لصور مختلفة من اًلستغالل الجنس ي.

أما األمر اآلخر فهو مخاطر استغالل العصابات، حيث يرى أن من أكثر املخاطر املترتبة عن عمالة 

مة املنظمة، واتخاذهم أدوات سهلة ورخيصة األطفال احتمال استقطابهم من قبل املجموعات املجر 

 للنشاط غير املشروع، حيث يمكن استغاللهم في توزيع وترويج املمنوعات بأنماطها كافة.

لكن هذا األمر لم يلحظ في ظاهرة عمل األطفال السوريين في إسطنبول، وهو إن دل على ش يء، يدل 

ا، وما عمل األطف ال سوى نتيجة الحاجة املالية إلى استكمال أسباب على تماسك األسرة السورية اجتماعيًّ

 الحياة  لألسرة.

ومن أهم املشكالت اًلجتماعية الناتجة عن عمالة األطفال: تفش ي الجهل واألمية، حيث يؤدي عمل 

 األطفال إلى حرمانهم من مواصلة تحصيلهم العلمي.

اإلحساس وانعدام العاطفة، ويعاني األطفال العاملون معظمهم بعض األمراض النفسية، مثل تبلد 

حيث يحرم األطفال الذين يعملون في سن مبكرة من اًلستمتاع بمراحل طفولتهم، ويعانون كذلك عدم 

 تقدير النفس واحترامها، وتراودهم هذه األحاسيس بصورة خاصة عندما يقارنون أنفسهم بأقرانهم.

ا ًلعتداءات من ا في أثناء عملهم مبكرا أصحاب العمل ومن الزبائن الذين قد  ويتعرض األطفال غالبا

 يتعاملون معهم بقسوة وعنف، ما يؤثر في نفسياتهم، ويشعرهم باًلضطهاد.
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ا، ويتأثرون بطبيعة  بصورة عامة، فإن األطفال العاملين يقضون أغلب وقتهم مع أشخاص أكبر منهم سنًّ

 الحال بهم، وتكون عالقتهم مع من هم في سنهم شبه مقطوعة. 

 ض والحوادث التي تعرض لها األطفال. األمرا1
% أنها لم 44.5عن األمراض والحوادث التي تعرض لها األطفال العاملون في عينة الدراسة أجابت نسبة 

% قالت بأنها تعرضت لبعض األمراض الصحية  25تتعرض ألي حوادث أو أمراض صحية، بينما نسبة 

كسر اليد أو إحدى أصابع اليد أو إحدى الرجلين، % تعرض ل15نتيجة العمل الذي تقوم به، تلتها نسبة 

وكذلك النسبة ذاتها أجابت بأنها تعرضت للجروح نتيجة القيام ببعض األعمال املهنية في املنشآت 

% تعرضت للحروق في أثناء العمل. 8الصناعية والحرفية والخدمية بمثل املطاعم واملقاهي، بينما نسبة 

 (.20انظر الجدول رقم )

ا فيهم، مع غياب الرعاية يكون األ  ا ونفسيًّ طفال عرضة للخطر في أثناء وجودهم بالعمل، ما يؤثر جسديًّ

الصحية. ويتعرض الطفل العامل لكثير من أمراض املهنة وحوادث العمل وإصاباته، مع غياب اهتمام 

 أصحاب العمل بتعليم األطفال وتدريبهم على مبادئ السالمة املهنية، وغيرها.

 العنف الجسدي والجهة التي مارسته على األطفال العاملين في إسطنبول . 2
لقد حاولنا خالل مقابلة األطفال العاملين في عينة الدراسة التعرف إلى مدى تعرضهم للعنف الجسدي 

% تعرضت للتهديد بالضرب، 52% أجابت بأنها لم تتعرض، مقابل 47في أثناء العمل، وقد تبين أن نسبة 

% هددت بالضرب 5.5% مورس عليها الضرب باليدين واألرجل، و8ارس عليها الضرب، ونسبة ولكن لم يم

 (.21انظر الجدول رقم بأدوات حادة من مثل السكين وغيرها. )

أما الجهة التي مارست هذا العنف الجسدي، على العينة التي مورس عليها العنف، فقد أجابت نسبة 

% مورس العنف 87أتراك وسوريين، بينما أجابت نسبة  % مورس العنف الجسدي من قبل عمال 94

% مورس العنف عليها من قبل رب العمل السوري،  81الجسدي عليها من قبل عمال سوريين، تلتها نسبة 

% من  23.5% من قبل زمالء أتراك وسوريين، ونسبة  41.5% من قبل رب العمل التركي، ونسبة  52ونسبة 

 (.22ي الشارع في أثناء العودة الى البيت من العمل. انظر الجدول رقم )قبل أشخاص غير معروفين له ف

 

"فقط عندما يغيب معلمنا عن العمل يقوم اثنان من زمالئي بالعمل بالتعرض لي وضربي على 

 مؤخرتي أثناء العمل"

 سنة يعمل في غسل الصحون في مطعم( 13)رامي، طفل عمره 
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 مارسته على األطفال العاملين في إسطنبول . العنف املعنوي والجهة التي 3
% من أطفال العينة أنها لم تتعرض ألي عنف معنوي، 39أما عن العنف املعنوي، فقد أجابت نسبة 

% قالت بأنها تعرضت للصراخ والتوبيخ 33بعد أن شرحنا لها مفهوم العنف املعنوي بجمل بسيطة، ونسبة 

% 28% تعرضت للشتم، ونسبة 22خر عن العمل، ونسبة بسبب بعض األخطاء في أثناء العمل أو التأ

 (.23انظر الجدول رقم % اتهمت بالسرقة. )1تعرضت للسخرية والتجريح، ونسبة 

% مورس عليها العنف املعنوي من قبل  90.5أما الجهة التي مارست العنف املعنوي، فد أجابت نسبة 

%  59% من قبل رب العمل التركي، و 74يين، و% من قبل أتراك وسور  90رب العمل السوري، وتلتها نسبة 

 (.74% من قبل عمال أتراك. انظر الجدول رقم )27من قبل عمال سوريين، ونسبة 

 

"أي خطأ أرتكبه في العمل يصرخ في وجهي معلمي السوري: يا حمار، يا غبي... إلخ مع أنه سوري 

 مثلي ونعمل لدى تركي"

 سنة يعمل في مطعم( 13)عبدو: طفل عمره 

 

 . العنف الجنس ي والجهة التي مارسته على األطفال العاملين في إسطنبول 4
أما في ما يتعلق بالعنف الجنس ي ومدى ممارسته على أطفال عينة الدراسة، وحساسية الحديث مع 

 األطفال في هذا املوضوع، فقد حاولنا بصورة غير مباشرة التوصل إلى تعرضهم لهذا النوع من العنف أم ًل.

% تحدثت 22% لم يمارس عليها أي صورة من صور العنف الجنس ي، مقابل نسبة 95وقد أجابت نسبة 

% 4% مشاهدة صور ومقاطع فيديو جنسية، ونسبة 5.5عن حصول مالمسات إيحائية بالجنس، ونسبة 

 (.25انظر الجدول رقم حصول تحرش ومحاوًلت ضم وغيرها. )

( طفل عامل، 46العينة املتعرضة لهذا العنف والبالغة ) أما الجهة التي مارست العنف الجنس ي على

% من قبل 52% من قبل عامل سوري، ونسبة 72% من قبل رب العمل السوري، ونسبة  95تبين أن نسبة 

 (.26انظر الجدول رقم %. )20% من قبل 43أتراك وسوريين، ونسبة 

 

ا وصو  ا يرسل لي بالواتس أفالما  ر نساء عاريات""لي صديق سوري في العمل دائما

 سنة يعمل في محل للمواد الغذائية( 12)عدنان، عمره 



 
 24 

ا؛ إيجابيات عمل األطفال وسلبياته  خامسا

 . الجوانب املزعجة في عمل األطفال1
َبت  ا على الطفل، بهدف التعبير عن األشياء والجوانب املزعجة في عمله، وقد ُبّوِ  مفتوحا

ا
طرحنا سؤاًل

 األجوبة باآلتي:

% تحدثت عن معاملة سيئة من قبل رب 47% قالت ًل توجد جوانب مزعجة بالعمل، ونسبة 50نسبة 

% قالت إن األجر قليل وغير 27% قالت هناك معاملة سيئة من زمالء العمل، ونسبة 36العمل، ونسبة 

راك % تحدثت عن التمييز بين األت10% من الزبائن، و18.5% التكرار وامللل في العمل، و26كاف، ونسبة 

 (.27انظر الجدول رقم % قالت بأنه ًل توجد إجازات مأجورة في العمل. )8والسوريين لصالح األتراك، و

 

"أعمل في بيع زجاجات املاء في حديقة جامع الفاتح، وأشعر بالقهر عندما يعاملني بعض الناس 

 كمتسول، مع أني أرفض النقود دون مقابل زجاجة ماء".

 سنة( 12)يوسف: عمره 

 

 . الجوانب املحببة في عمل األطفال2
% بأنه ًل توجد أشياء محببة 50أما الجوانب املحببة بالعمل، من وجهة نظر األطفال، فقد قالت نسبة 

% رأت أن 39% أنها تتعلم مهنة للمستقبل من خالل عملها الحالي، ونسبة 44وجديدة، بينما تحدثت نسبة 

% قالت 30.5% قرب مكان العمل من السكن، ونسبة 36ة، ونسبة عملها يساعد في املصروف املنزلي للعائل

% العمل مع األصدقاء، 17% قالت العمل مع الوالدين، ونسبة 22باملعاملة الحسنة لرب العمل، ونسبة 

 (.28انظر الجدول رقم % قالت بالعمل املريح. )11% قالت بالدخل املالي الجيد، و19ونسبة 

 

درسة، ولكن بعد سنة من العمل بدأت أتعلم املصلحة وربما السنة "في البداية ندمت لتركي امل

ا في عملي"  القادمة أصبح معلما

 سنة يعمل لدى حالق( 15)مهند: عمره 
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 استنتاجات الدراسة
األطفال السوريون العاملون في إسطنبول معظمهم من الذكور، وهذا يعود إلى طبيعة املنظومة  .1

السوريين، منظومة تسمح للذكور بالعمل أكثر من اإلناث حتى الناضجين منهم، فكيف األمر القيمية لدى 

 بالنسبة إلى األطفال، وفي مجتمع غريب عليهم مثل مدينة إسطنبول.

(، وهذا يعود الى كونها الفئة 15- 13األطفال العاملون في إسطنبول معظمهم من الفئة العمرية ) .2

(، ومن ثم تتوافر لهم فرص العمل 12- 10العضلية من الفئة العمرية األولى )األقدر على ممارسة األعمال 

 في سوق العمل التركية والسورية في إسطنبول.

حجم األسر السورية التي يعمل بعض أطفالها كبير ومتوسط، وهذا ما يتوافق مع حجم األسرة  .3

 السورية في سورية قبل التهجير القسري.

ول معظمهم يعيشون مع والديهم، وهذا مؤشر إلى تماسك األسرة األطفال العاملون في إسطنب .4

ا في إسطنبول.  السورية اجتماعيا

ا، وهذا مؤشر يدل على أن عمل األطفال  .5 آباء األطفال العاملين في إسطنبول معظمهم يعملون أيضا

 ناتج بالدرجة األولى عن الحاجة إلى الدخل اإلضافي ًلستكمال أسباب املعيشة.

املون في إسطنبول معظمهم غادروا املدرسة في مرحلة التعليم األساس ي، وتعود أسباب األطفال الع .6

ا،  املغادرة إلى الحاجة إلى العمل ملساعدة األهل في نفقات املعيشة، وعامل صعوبة تعلم اللغة التركية ثانيا

ا أفضل من الشهادة التعليمية في تركيا، من وج  ماليًّ
ا

 هة نظرهم.والرغبة بتعلم مهنة تدر دخال

األطفال العاملون في إسطنبول معظمهم توجهوا إلى العمل بتوجيه من األهل، وهذا يدل على حاجة  .7

 األهل إلى دخل إضافي لسد متطلبات السكن واملعيشة في إسطنبول لألسر السورية.

ة املهن الرئيسة التي يزاولها األطفال السوريون في إسطنبول مهن خدمية بالدرجة األولى، وحرفي .8

بالدرجة الثانية، وهذا دليل على توجه األطفال باتجاه األعمال التي يستطيعون العمل بها بالدرجة األولى، 

 ويحصلون على دخل مالي مقابل عملهم.

 األطفال العاملون في إسطنبول غالبهم يعملون أكثر من ثماني ساعات. .9

ا كانت عينة الدراسة غير راضية عن األجر ا .10  لذي تتلقاه نتيجة عملها.بنسبة النصف تقريبا

 األطفال العاملون في إسطنبول معظمهم وصفوا عملهم بالعمل الشاق من وجهة نظرهم. .11

ا، كونهم يعملون من دون وجود  .12 أطفال عينة الدراسة معظمهم يعملون في بيئة غير سليمة اجتماعيا

 أحد أفراد أسرتهم.
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سور، حروق.. إلخ( نتيجة القيام تعرض نصف أفراد عينة الدراسة إلى أمراض صحية وحوادث )ك .13

 باألعمال املوكلة لهم.

أطفال عينة الدراسة غالبيتهم تعرضت للتهديد بالضرب وبعضهم مورس عليه الضرب من قبل  .14

 زمالء العمل أتراك وسوريين.

 أطفال عينة الدراسة معظمهم تعرضوا إلى العنف املعنوي من قبل أرباب العمل )سوريون وأتراك(. .15

الدراسة معظمهم صرحوا انهم لم يتعرضوا للعنف الجنس ي، بينما نسبة منخفضة أطفال عينة  .16

تحدثت عن حدوث مالمسات إيحائية للجنس ومشاهدة أفالم جنسية مع زمالء العمل، ومحاوًلت تحرش، 

 مارسها بعض أرباب العمل السوريين وزمالء العمل السوريين واألتراك.

ة الدراسة، من وجهة نظرهم، املعاملة السيئة من قبل أهم الجوانب املزعجة في عمل أطفال عين .17

أرباب العمل وزمالء العمل، واألجر القليل، والتكرار وامللل في العمل، والتميز بين العمال األتراك 

 والسوريين، وعدم وجود إجازات.

مل الجوانب املحببة في عمل أطفال عينة الدراسة هي إمكان تعلم مهنة تضمن املستقبل، وقرب الع .18

 من البيت، والعمل مع الوالدين، والعمل مع األصدقاء.

ا يترتب على خروج األطفال إلى العمل آثار سلبية تؤثر في بقية مراحل حياتهم، وعلى الرغم من  .19 أخيرا

ا إيجابية، لكن في حقيقة األمر إن مرحلة الطفولة  بعض اآلراء التي ترى في بعض جوانب عمل األطفال آثارا

رحلة اللعب والغذاء الجيد، والراحة الكثيرة، وعليه، فإن عمل األطفال، مهما كانت هي في األساس م

طبيعته، انتهاك لحقوق الطفل، وًل يمكن الحديث عن اآلثار اإليجابية لعمالة األطفال، بل هناك آثار 

 سلبية سواء صحية أم نفسية واجتماعية.
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 استبيان عمالة األطفال السوريين في إسطنبول 

 األسباب والنتائج
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؛ الخصائص 
ا

 العامة ألفراد العينةأوًل
  1 ذكر الجنس 1

 2 أنثى

  1 12-10 العمر 2

13-15 2 

    عدد أفراد أسرتك بمن فيهم أنت 3

  1 نعم هل الوالدان على قيد الحياة؟ 4

 2 أحدهما متوفى

متوفيان 

 كالهما

3 

ا؟ 5   1 مع والدي مع من تعيش حاليًّ

أعيش مع 

أحدهما بسبب 

 اًلنفصال

2 

أعيش مع 

أحدهما بسبب 

 غياب واحد منهما

3 

 4 أعيش وحدي

أخرى)تذكر( 

......... 

5 

  1 ًل نعم األب هل يعمل والداك؟ 6

2 

  1 ًل نعم األم
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2 

 

ا؛ الحياة التعليمية  ثانيا
    األب املستوى التعليمي للوالدين 7

   األم

ملم/ يقرأ  مستوى تعليمي وصلت إليه)أتّمه(آخر  8

 ويكتب

1  

 2 ابتدائي

 3 إعدادي

  1 نعم هل تركت املدرسة في تركيا؟ 9

 2 ًل

 في حال اإلجابة نعم، ما األسباب؟ 10

 )أكثر من إجابة(

عدم الرغبة 

 بالدراسة

1  

صعوبة 

الدراسة في 

 املدارس التركية

2 

الحاجة إلى 

 العمل

3 

أخرى)تذكر( 

... 

4 

هل ترغب باًللتحاق باملدرسة لو أتيحت  11

 لك الفرصة؟

  1 نعم

 2 ًل

    في الحالتين، ما األسباب؟ 12
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 األسباب الدافعة للعمل واملهن -ثالثا
 ما أسباب دخولك العمل؟ 13

 )أكثر من إجابة(

خروجي من 

  املدرسة

 

  بطلب من األهل

املساعدة في دخل 

  األسرة

املصروفات 

  الحياتية الخاصة بي

وجود أصدقاء لي 

  يعملون 

  أخرى)تذكر( ....

  1 القطاع الخدمي قطاع العمل 14

 2 القطاع الحرفي

 3 قطاع الصيانة

 4 القطاع الصناعي

قطاع خدمات 

 وسيطة

5 

 6 أعمال حرة فردية

  1 ساعات 6أقل من  ساعات العمل 15

 2 ساعات 6-8

 3 ساعات فأكثر 8

  1 نعم هل أنت راض عن األجر الذي تتقاضاه؟ 16
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 2 ًل

 3 إلى حد ما

  1 شاق كيف تصف عملك؟ 17

 2 مناسب لقدراتي

 3 مريح

 4 أخرى )تذكر( ......

أعمل بوجود أحد  العمل(مع من تعمل من األسرة )بيئة  18

 أفراد أسرتي في العمل

1  

أعمل بوجود أحد 

 أفراد أقاربي

2 

أعمل وحدي 

بغياب أفراد أسرتي 

 وأقاربي  

3 

 

ا؛ نتائج خروج الطفل إلى سوق العمل  رابعا
هل تعرضت إلى أي إصابة أو مرض أو حادث  19

 في أثناء العمل؟ أكثر من إجابة

  1 لم أتعرض

 2 كسور 

 3 حروق

 4 جروح كبيرة

 5 مرض

 6 أخرى )تذكر( ...

  1 التهديد بالضرب 20
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هل تعرضت إلى أي نوع من العنف 

 الجسدي أثناء العمل؟

 )أكثر من إجابة(

التهديد بسالح 

 2 )سكين وغيره(

الضرب )نوع 

 3 الضرب(

 4 أخرى )تذكر( ....

)األشخاص( التي قامت من الجهة  21

 بذلك؟

 

 

 

هل تعرضت إلى أي نوع من العنف املعنوي  22

 في أثناء العمل؟

 )أكثر من إجابة(

  1 الصراخ والتوبيخ

 2 الشتم

السخرية / 

 3 التجريح

 4 اًلتهام بالسرقة

 5 أخرى )تذكر( ...

من الجهة )األشخاص( التي قامت  23

 بذلك؟

 

 

 

تعرضت إلى أي نوع من العنف هل  24

 الجنس ي أثناء العمل؟

 )أكثر من إجابة(

   مالمسة

نزع الثياب / 

  محاولة النزع

التحرش 

)محاوًلت الضم 

  وغيرها(
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إجبارك على 

مشاهدة صور أو 

  أفالم جنسية

محاولة 

  اًلغتصاب

   اًلغتصاب

   أخرى )تذكر( ...

)األشخاص( التي قامت من الجهة  25

 بذلك؟

 

 

 

 ما الجوانب املزعجة في عملك؟ 26

 

 

 

 

ما الجوانب املحببة )املفضلة( في  27

 عملك؟
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 ( جداول الدراسة امليدانية2ملحق رقم )

 ( يبين جنس أفراد العينة1جدول رقم )

 % العدد الجنس 

 92.5 360 ذكر 

 7.5 30 انثى 

 100 400 املجموع 

 

 ( يبين التوزع العمري ألفراد العينة2جدول رقم )

النسبة  العدد العمر

% 

10 -12  66 16.5  

13- 15  334 83.5 

 100 400 املجموع 

 

 ( يبين عدد أفراد أسرة الطفل العامل 3جدول رقم )

 % العدد عدد أفراد األسرة 

3 4 1 

4-6  140 35 

7-9 220 55 

 9 36 فأكثر 10

 100 400 املجموع
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 ( يبين في ما إذا والدا الطفل على قيد الحياة 4جدول رقم )

 % العدد هل الوالدان على قيد الحياة؟ 

 88 352 نعم

 11 44 أحدهما متوفى

 1 4 متوفيان كالهما

 100 400 املجموع

 

ا5جدول رقم )  ( يبين مع من يعيش الطفل حاليا

ا؟   % العدد مع من تعيش حاليا

 83 332 مع والدي

 5 20 أعيش مع أحدهما بسبب اًلنفصال

 11 44 أعيش مع أحدهما بسبب غياب واحد منهما

 1 4 أعيش وحدي

 100 400 املجموع

 

 ( يبين عمل الوالدين للطفل 6جدول رقم )

هل يعمل 

 الوالدان؟ 

 

 األم  األب 

 النسبة  العدد النسبة  العدد

 23 92 97 388 نعم

 77 308 3 12 ًل
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 100 400 100 400 املجموع 

 

 ( يبين املستوى التعليمي ألفراد العينة7جدول رقم )

 % العدد املستوى التعليمي للطفل 

 1 4 أمي 

 8 32 يقرأ ويكتب 

 36 144 تعليم أساس ي حلقة أولى 

 55 220 تعليم أساس ي حلقة ثانية 

 100 400 املجموع

 

 ( يبين املستوى التعليمي لوالدي أفراد العينة8جدول رقم )

املستوى 

 التعليمي 

 

 األم  األب 

 النسبة  العدد النسبة  العدد

 23 92 9 36 أمي

 43 172 33 132 منخفض

 28 112 34 136 متوسط

 6 24 24 96 مرتفع

 100 400 100 400 املجموع 

 

 ( يبين في ما إذا ترك الطفل املدرسة في تركيا 9جدول رقم )
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 النسبة العدد هل تركت املدرسة في تركيا؟ 

 88 352 نعم 

 12 48 ًل 

 23 400 املجموع 

 

 ( يبين أسباب ترك املدرسة10جدول رقم )

 ما أسباب ترك املدرسة؟ 

 أكثر من إجابة 

 % العدد

 16 64 الرغبة بالدراسةعدم 

 49 196 صعوبة الدراسة في املدارس التركية )اللغة( 

 74.5 298 الحاجة إلى العمل

 3 12 محاكاة أصدقائي 

 30.5 122 تغطية النفقات الشخصية 

 100 400 العينة 

 

 ( يبين مدى رغبة الطفل باًللتحاق باملدرسة11جدول رقم )

 % العدد هل ترغب باًللتحاق باملدرسة؟ 

 72 288 نعم 

 28 112 ًل 

 100 400 املجموع
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 ( يبين أسباب الرغبة باًللتحاق باملدرسة12جدول رقم )

 % العدد أسباب الرغبة باًللتحاق باملدرسة 

 65 188 للشهادة العلمية منزلة اجتماعية أفضل في املجتمع

 53 152 أصدقائي في املدرسةأرغب بالتواصل مع 

 85 244 ًل أريد أن أبقى طيلة حياتي شغيل

 80 231 العمل بالشهادة العلمية مريح أكثر من عملي الحالي

 100 288 مجموع العينة التي ترغب بالعودة الى املدرسة

 

 ( يبين أسباب عدم الرغبة باًللتحاق باملدرسة ألفراد العينة13جدول رقم )

 % العدد أسباب عدم الرغبة باًللتحاق باملدرسة 

 88 99 أتعلم مهنة ولها مستقبل في تركيا أكثر من الشهادة

 73 82 عائلتي بحاجة الى أجر عملي

 39 44 أنا مرتاح في العمل أكثر من املدرسة

 100 112 العينة 

 

 ( يبين الدافع للعمل لدى أفراد العينة14جدول رقم )

 % العدد دخولك العمل؟ما أسباب 

 67 268 خروجي من املدرسة

 27 105 بطلب من األهل

 12 44 املساعدة في دخل األسرة

 13 52 املصروفات الحياتية الخاصة بي
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 7 21 وجود أصدقاء لي يعملون 

   400العينة 

 

 ( يبين طبيعة العمل ألفراد العينة15جدول رقم )

 % العدد قطاع العمل

 65 260 الخدميالقطاع 

 21 84 القطاع الحرفي

 8 33 قطاع الصيانة

 2 8 القطاع الصناعي

أعمال هامشية )بيع زجاجات ماء في الشارع، 

 محارم، إلخ(

15 4 

 100 400 املجموع

 

 ( يبين عدد ساعات العمل ألفراد العينة16جدول رقم )

 % العدد عدد ساعات العمل

 11 44 ساعات  6

 66.5 266 ساعة  6-8

 22.5 90 ساعة فأكثر 8

 100 400 املجموع

 

 ( يبين رض ى الطفل عن األجر الذي يتقاضاه 17جدول رقم )
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 هل أنت راض عن األجر الذي تتقاضاه؟

 29 116 نعم

 52.5 210 ًل

 18.5 74 إلى حد ما 

 100 400 املجموع 

 

 العينة( يبين وصف العمل ألفراد 18جدول رقم )

 كيف تصف عملك؟

 45 180 شاق

 25 100 مناسب لقدراتي

 30 120 مريح

 100 400 املجموع

 

 ( يبين بيئة عمل الطفل19جدول رقم )

 % العدد مع من تعمل

 11 44 أعمل بوجود أحد أفراد أسرتي في العمل 

 22 88 أعمل بوجود أحد أفراد أقاربي

 67 268 أعمل وحدي بغياب أفراد اسرتي وأقاربي  

 100 400 املجموع

 

 ( يبين ما تعرض له الطفل أثناء العمل من أمراض وحوادث20جدول رقم ) 
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 % العدد هل تعرضت إلى أي نوع الحوادث واألمراض؟  

 44.5 178 لم أتعرض 

 15 59 الكسر

 8 33 حرق 

 15 61 جرح

 25 99 مرض صحي

 100 400 املجموع

 

 ( يبين نوع العنف ألفراد العينة21جدول رقم )

هل تعرضت إلى أي نوع من العنف الجسدي 

 في أثناء العمل؟

 % العدد

 47 188 لم أتعرض 

 52 208 التهديد بالضرب

 5.5 22 التهديد بسالح )سكين وغيره(

 8 33 الضرب باأليدي واألرجل 

 1 4 الضرب بأدوات التنظيف

 100 400 املجموع

 

 ( يبين الجهة )األشخاص( التي قامت بذلك؟22جدول رقم )

 % العدد من الجهة )األشخاص( التي قامت بذلك؟

 52 111 رب العمل التركي
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 81 173 رب العمل السوري

 87 184 زميل عمل سوري

 41.5 88 زميل عمل تركي

 94 199 زمالء أتراك وسوريون 

أثناء عودتي إلى البيت أشخاص في الشارع في 

 من عملي

50 23.5 

   400العينة= 

 

 ( يبين نوع العنف املعنوي في أثناء العمل23جدول رقم )

هل تعرضت إلى أي نوع من العنف املعنوي في 

 أثناء العمل؟

 % العدد

 39 157 لم أتعرض 

 33 132 الصراخ والتوبيخ

 22 89 الشتم

 28 109 السخرية / التجريح

 1 4 اًلتهام بالسرقة

 100  العينة 

 

 ( يبين األشخاص الذين مارسوا العنف املعنوي 24جدول رقم )

من الجهة )األشخاص( التي قامت 

 بذلك؟

 % العدد

 74 180 رب العمل التركي



 
 43 

 90.5 220 رب العمل السوري

 59 144 زميل عمل سوري

 27 66 زميل عمل تركي

 90 211 أتراك وسوريون 

   400العينة= 

 

 ( يبين العنف الجنس ي ألفراد العينة25جدول رقم )

هل تعرضت إلى أي نوع من العنف الجنس ي في 

 أثناء العمل؟

 % العدد

 95 354 لم أتعرض

 22 36 مالمسة

 3 13 نزع الثياب / محاولة النزع

 4 15 التحرش )محاوًلت الضم وغيرها(

 5.5 22 جنسيةإجبارك على مشاهدة صور أو أفالم 

   400العينة= 

 

 ( يبين أسباب عدم زيادة األجر ألفراد العينة26جدول رقم )

 % العدد من الجهة )األشخاص( التي قامت بذلك؟

 26 12 رب العمل التركي

 95 44 رب العمل السوري

 72 33 زميل عمل سوري
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 43 20 زميل عمل تركي

 52 24 أتراك وسوريون 

   

 

 ( يبين الجوانب املزعجة في عمل األطفال27جدول رقم )

 % العدد الجوانب املزعجة في عمل األطفال

 50 199 ًل ش يء مزعج 

 26 104 امللل وتكرار العمل

 11 44 التعب الشديد

 25 99 ساعات العمل الطويلة

 27 108 األجر القليل

 10 24 التميز بين السوريين واألتراك

 8 33 إجازاتعدم وجود 

 18.5 74 املعاملة السيئة من الزبائن

 47 188 املعاملة السيئة من رب العمل

 36 144 املعاملة السيئة من زمالئي بالعمل

 100 400 املجموع

 

 ( يبين الجوانب التي يحبها األطفال في عملهم28جدول رقم )

 % العدد الجوانب املحببة في عمل األطفال

 44 177 تعلم مهنة
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 30.5 122 املعاملة الحسنة لرب العمل

 19 77 الدخل املالي الجيد

 22 88 العمل مع أحد أفراد أسرتي  وأقاربي

 17 68 العمل مع أصدقائي

 36 144 قرب العمل من البيت

 39 155 أقوم بمساعدة أهلي 

 11 44 العمل مريح

 50 201 ًل ش يء جيد ومحبب 

   400العينة= 
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 ( عرض الحاًلت املبحوثة3رقم )ملحق 

 الحالة األولى
( سنة، يقيم في حي )أكسراي( في إسطنبول، يعمل في مطعم سوري ترك املدرسة في 15"محمد" عمره )  

ا أنه يتحدث باللغة التركية في ما يتعلق  تركيا بسبب صعوبة تعلم اللغة التركية، بحسب ما قال لنا، علما

 عرف القراءة والكتابة باللغة العربية.بمفردات العمل في املطعم، وي

ا أكثر، بسبب ضغط العمل مقابل أجر 12يعمل "محمد" ملدة ) ا، ويضطر إلى العمل أحيانا ( ساعة يوميا

( ليرة على نفسه، والباقي يعطيه ألمه للمساعدة في مصروف 500( ليرة تركية، يصرف حوالى )1100وقدره )

 املنزل.

ا يرتكبه في يقول " محمد" إنه يتعرض للتو 
ا
بيخ من معلمه املباشر كل يوم، ألي خطأ مهما كان بسيط

 العمل.

عبر "محمد" عن حزنه عندما يسمع أن رفاقه سورية يتابعون دراستهم، ويتخيل وقد أصبح لهم 

 مستقبل علمي ومنهي محترم، أما هو فسيكون " شغيل" على حد قوله.

وجهه، ويتمنى لو لم تقم الثورة في سورية، وفجأة يسترسل " محمد" في الحديث بقهر وحزن واضح على 

 يتحدث "محمد" عن ظلم املخابرات السورية بحق والده وأعمامه، وما حدث للسوريين في حمص. 

"محمد" لم يجرب التدخين أو النرجيلة، ويؤكد أن لن يجربها، إن شاء هللا، أمنيته العودة إلى سورية، 

دراسته حتى لو في املعاهد الخاصة، إذا لم تعد تقبله املدارس  وبالتحديد إلى مدينته حمص، ومتابعة

 الحكومية، كما عبر عن ذلك.

 

 الحالة الثانية
( سنة يقيم مع أسرته في حي )الفاتح(، في األصل من ريف الحسكة في سورية، 14"سامر" طفل عمره ) 

وأخوته، ًل يعرف عن والده أي ش يء ، فقد يعمل في بيع زجاجات املاء في حديقة جامع الفاتح، يعيش مع أمه 

 ، في أثناء سفره إلى مدينة الحسكة على أحد  الحواجز العسكرية.2013اختفى في عام 

والدته تعمل، كما قال لنا، لكنه رفض اإلجابة عن املهنة التي تعمل بها، وهو يقوم بمساعدتها في دفع 

ا اإلعالن عن املبلغ الذي يحصل  عليه من خالل بيع زجاجات املاء بقوله "هللا ساترنا أجرة البيت، رافضا

 الحمد هلل".
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وعن وقت عمله أجاب أنه ًل وقت محدد لعمله، ففي الصيف يبقى يتجول حتى منتصف الليل، تتفقده 

ا وفي األيام معظمها.  والدته في أثناء الليل دائما

لة حسنة، وبعضهم يقدم له أما عن معاملة الناس له، فقد أكد أن الناس معظمهم يعاملونه معام

 املساعدة املالية ويتعاطف معه، لكن ًل يمنع من تهكم بعض األطفال من شخصه وعمله.

حلم )سامر( الوحيد، كما قال، معرفة مصير والده، واللقاء به، والتوقف عن العمل، والعودة الى 

 املدرسة.

ا من دون معرفة  والدته، وقد تعلم من األتراك محبة رفاق )سامر( يدخنون، ويدخن معهم أحيانا

 الحيوانات )القطط( بحسب ما أجاب عن سؤالنا عن  تأثره بإسطنبول.

ا، حيث  ، كما يقول، ما دام والده مختفيا
ا

ا، ولكن حلمه أصبح مستحيال كان )سامر( يحلم أن يصبح طبيبا

 يقع عليه عاتق العمل ملساعدة أسرته في مصروف املعيشة.

 

 الحالة الثالثة
)موفق( عمره خمسة عشر سنة، طالب في مرحلة التعليم األساس ي، والداه منفصالن، والده يعمل  

( سنة، ومتزوج 55"نجار باطون" في مدينة دمشق، ومتعلم وحاصل على الشهادة الثانوية، ويبلغ من العمر )

 من زوجة أخرى، أما والدته تعمل معلمة، وقد حضر معها ومع أهل والدته الى إسطنبول.

ليرة، ويقدم له مبالغ  200يتابع حديثه بأنه يعمل مع تركي في محل تصليح للسيارات بأجر أسبوعي قدره 

إضافية عند العمل اإلضافي، ويقدم له وجبتي طعام في اليوم، ويقدم لوالدته نصف أجره ملساعدتها في 

ا إلى  مصروف املنزل، وله أصدقاء سوريون كثر، ويذهب معهم في يوم العطلة للتدخين خارج املنزل، وتحديدا

 الحدائق، وإضافة إلى لعب الورق.

عبر عن عدم رغبته بالعودة إلى سورية اًل إذا أجبر من قبل الدولة التركية، وينتظر طلب الجنسية 

 التركية بفارغ الصبر، كما عبر عن ذلك.

 

 الحالة الرابعة
ن إيفلر(، ومن ريف حماة في سورية، أسرتها ( سنة تقيم مع أسرتها في حي )شيري14"عائشة" فتاة عمرها ) 

ا، استشهد أخوها الكبير، ووالدتها مريضة تحتاج إلى الدواء الدائم. تركت املدرسة في الصف 12كبيرة ) ( فردا

ا.  الثالث اًلبتدائي، ولم تلتحق باملدرسة في تركيا أبدا
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تين تعمل في املهنة ذاتها، وتصرف تعمل "عائشة" في معمل خياطة يعود لتركي، ولديها أخت أكبر منها بسن

 على أسرتها، وتقول إن معلمتها في املعمل تعاملها معاملة حسنة، وتعمل ملدة 
ا

ساعة، وفي  12راتبها كامال

ا، ًل تخرج وًل تذهب إلى أي مكان في  12مرحلة ما قبل األعياد تعمل أكثر من  ساعة، والعطل قليلة جدا

 إسطنبول، من العمل إلى البيت.

ت عائشة تحلم أن تكون معلمة رسم، بحسب ما قالت، وقد ظهرت معالم الحزن على وجهها عند كان

الحديث عن املدرسة وإمكان العودة، مكتفية بالدعاء أن يأخذ هللا حقها وحق السوريين املظلومين من 

 بشار األسد وعائلته، بحسب تعبيرها. 
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