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ملخص: 

هدفت هذه �لدر��ضة �لتعّرف �إىل �أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة 
�لدر��ضات  معلمي  نظر  وجهة  من  �ملفرق  حمافظة  يف  �لأطفال 
متغريي:  باختلف  �لأ�ضباب  �أهمية  �ختلف  ودرجة  �لجتماعية 
�جلن�ض، ومديرية �لرتبية. تكونت عينة �لدر��ضة من )143( معلمااً 
�لطبقية،  �لعنقودية  �لع�ضو�ئية  بالطريقة  �ختيارهم  مت  ومعلمة، 
ولتحقيق �أغر��ض �لدر��ضة �تبعت �لدر��ضة �أ�ضلوب �ملنهج �لو�ضفي 
�لبيانات مكونة من  �أد�ة جلمع  ��ضتبانة  �إعد�د  �مل�ضحي، حيث مت 

)44( فقرة. 
�ملفرق  حمافظة  يف  �ملعلمني  تقدير�ت  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
�ضمن  عام  ب�ضكل  جاءت  �لأطفال،  عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  لأ�ضباب 
جاءت  �لتي  �لأ�ضباب  �أن  تبنّي  كما  �ملتو�ضطة.  �لأهمية  درجة 
�أهم  و�أن  حماور،  عدة  يف  تتوزع  كانت  مرتفعة  �أهمية  بدرجة 
�لنتائج  �أظهرت  كما  بالأ�رصة،  تتعلق  �أ�ضباب  كانت  �لأ�ضباب  تلك 
من  ثانيااً  ياأتي  �لرتبوي  ودورها  باملدر�ضة  �ملرتبطة  �لعو�مل  �أن 
حيث �لأ�ضباب، �إ�ضافة �إىل �أن هناك �أ�ضبابااً تتعلق بدور �ملوؤ�ض�ضات 
�ملوجهة  و�لت�رصيعات  �لقو�نني  تفعيل  يف  و�لرقابية  �حلكومية 
وجود  �لنتائج  و�أظهرت  �لعمل،  ل�ضوق  �لتوجه  من  �لطفل  حلماية 
�ختلف يف درجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال من وجهة 
نظر �ملعلمني تعزى ملتغري �جلن�ض، ول�ضالح �ملعلمني، وعدم وجود 
�أثر لختلف مديرية �لرتبية يف درجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة عمالة 

�لأطفال من وجهة نظر �ملعلمني. 
�رصورة  منها  �لتو�ضيات  من  جمموعة  �لدر��ضة  وقدمت 

تفعيل �لقو�نني �ملوجهة للحد من عمالة �لأطفال. 
�لدر��ضات  معلمو  �لأطفال،  عمالة  Ú:املفتاحية Úالكلمات

�لجتماعية، ظاهرة. 

The Reasons of children Labor Phenomenon as 
Perceived by Social Studies Teachers in Mafraq 

governorate

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the 
reasons of children labor phenomenon in Mafraq 
governorate as perceived by social studies teachers 
and the degree of differences in those causes 
according to the differences in gender and educational 
directorate. The sample of the study consisted of 
(143) male and female, selected through random 
cluster sampling. To achieve the aim of this study, 
the study adopted the descriptive survey approach 
through designing a questionnaire consisted of (44) 
items. 

The findings of the study showed that the 
evaluations of teachers in Mafraq governorate for 
the reasons of children labor phenomenon were 
in an average importance degree. Furthermore, 
the most important reasons were related to family, 
followed by the factors related to the school and its 
educational role, and there are other reasons related 
to the role of public and control originations as well 
as the legislations protecting children from going to 
labor market. 

The findings of the study showed there are 
differences in the importance degree of children labor 
phenomenon as perceived by teachers, attributed 
to teachers› gender in favor of males; while, there 
were no differences in the importance degree of 
children labor phenomenon as perceived by teachers 
attributed to the educational directorate. 

The study reached a number of recommendations, 
including the need to activate the laws directed to the 
reduction of children labor. 

Key Words: Children labor. Social studies 
teachers. Phenomenon. 
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مقدمة: 
�ضخ�ضية  تكوين  يف  �لأ�ضا�ض  حجر  �لطفولة  مرحلة  تعد 
مر  �لتي  �ملوؤثرة  �ملو�قف  جميع  ذ�كرته  يف  تطبع  �لتي  �لإن�ضان 
تن�ضى  لن  ب�ضمات  �أن ترتك  �ضاأنها  �لتي من  �ملرحلة  تلك  بها يف 
عرب مر�حل حياته �ملختلفة، ومّلا كانت هذه �لطفولة بتلك �لأهمية 
ب�ضكل  �لطفل  ب�ضكل خا�ض وحميط  �لأ�رصة،  �لو�جب على  كان من 
نف�ضية  يوؤثر يف  قد  �أي خد�ض  �لطفولة من  عام، �حلفاظ على هذه 
جميع  يف  �إيجابية  ب�ضورة  تربيته  على  و�لعمل  �ضلبااً،  �لطفل  ذلك 
مبختلف  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�ضادية  �حلياة  نو�حي 
مب�ضتوى  �لرقي  على  و�لعمل  و�لعقلية،  و�لنف�ضية  �جل�ضمية  �لأبعاد 
فيحقق  جمتمعه  يف  �ضاحلااً  مو�طنااً  بذلك  ليكون  لديه  �لرتبية 
تو�جهه  وما  �لقت�ضادية  �لأو�ضاع  للرتبية.ولعل  �لأ�ضمى  �لهدف 
بالبحث  �ملجتمع  �أبناء  من  كثري  دفع  �أزمات  من  جمتمعاتنا 
حاجاتها  وتوفري  �لأ�رصة  دخل  لزيادة  جديدة  ك�ضب  و�ضائل  عن 
�ملعي�ضية، فن�ضاأت بذلك ظاهرة عمالة �لأطفال لتحّمل �لطفل فوق 

طاقته من �لأعمال �ل�ضاقة �لتي �ضت�ضعف من �إنتاجيته م�ضتقبلاً.
�لز�هية  �لطفولة  �ضورة  خلف  جند  �أن  يحدث  لذلك  ونتيجة 
�ملبكرة  �حلياة  مر�رة  تكبدو�  �لذين  �لأطفال  يعي�ضه  �أليمااً  و�قعااً 
خمتلفني  فتجدهم  منها،  �لأ�ضا�ضية  �لأقل  على  �حتياجاتهم  ل�ضد 
مّمن  عمرهم  مثل  يف  هم  عمن  و�أقو�لهم  و�ضلوكاتهم  بت�رصفاتهم 
ليكونو�  منهم،  عناء  �أدنى  دون  �حتياجاتهم  جميع  لهم  تو�فرت 
بذلك تخطو� مرحلة �لطفولة �إىل مرحلة �لن�ضج جمربين ل �أبطال، 
�أقد�م  �ضاقتهم  �لذين  �لأطفال  �لعاملة،  �لرب�ءة  �لفئة  بهذه  ونعني 
�حلياة للم�ضي يف هذ� �لطريق �حلافل بامل�ضاعب وعرث�ت �حلياة، 
و�لأقل  �خلطرة  بني  ترت�وح  خمتلفة  مهن  يف  عمالاً  نر�هم  �لذين 
خطر�اً، ملوثني ملمح طفولتهم �لربيئة بغبار �لتعب و�لن�ضج �ملبكر 

)�ل�رصيف، 2004( .
من  �لعديد  نتيجة  برزت  عاملية  ظاهرة  �لأطفال  عمالة  �إن 
�أ�ضكالها وتبعاتها من  و�لتي تختلف  �لعاملية و�ملحلية،  �لأ�ضباب 
 ،  )1999 �جلو�د،  )عبد  �أخرى  �إىل  زمنية  لآخر ومن فرتة  جمتمع 
�لطفولة  له  تتعر�ض  قد  ما  �أ�ضو�أ  من  �جلائرة  �لعمالة  وُتعد  كما 
�ل�ضائعة من �لت�ضلط و�جلور �لذي يحّمل �لطفل ما ل طاقة له به، 
ظل  يف  و�لأمية  و�حلو�دث  و�لنحر�ف  للأمر��ض  ويعر�ضه  كما 
�ل�رصيع  �لتطور  �لتقدم، حيث يعّد من ل يو�كب هذ�  جمتمع �رصيع 
ح�ضان  .وي�ضري   )2008 )بحري،  ح�ضاريااً  �ملتاأخرين  �لأفر�د  من 
وجماهد و�لعجمي )2007( �إىل خطورة هذه �لظاهرة على �لطفولة 
تكوين  يف  ت�رص  ج�ضيمة  �آثار  من  عليها  يرتتب  وما  �ل�ضائعة 
و�ل�ضحية  و�لنف�ضية  �جل�ضدية  �حتياجاتهم  وتهمل  �ضخ�ضيتهم 
كباقي  �لتعليم  يف  حقهم  من  حرمانهم  عن  ف�ضلاً  و�لجتماعية، 
�أقر�نهم نتيجة ت�رصبهم من �ملدر�ضة؛ مما جعل �مل�ضئولني يوجهون 

�هتماماتهم حولها.
وُتعد عمالة �لأطفال من �لأمور �ملخالفة للت�رصيعات �لدولية 

وو��ضح  مبا�رص  �عتد�ء  مبثابة  وتعترب  �لطفل،  بحقوق  �خلا�ضة 
ينجم  قد  مبا  وم�ضتقبله،  وطموحاته  وعامله  وكيانه  �لطفل  على 
�لنف�ضي و�ل�ضحي و�لجتماعي  �ل�ضعيد  �ضلبية على  �آثار  عنها من 
و�ل�ضلوكي، وعلى �لرغم من �ختلف �أ�ضبابها من جمتمع لآخر، �إل 
�أن �إح�ضائيات �ملنظمات �لدولية و�لعربية ت�ضري �إىل �زدياد �أعد�د 
�لأطفال �لعاملني نتيجة �زدياد �مل�ضاكل �لقت�ضادية و�لجتماعية 
�لنمو، و�أن ن�ضبة  �لنامية و�لآخذة يف طريق  �لدول  و�ل�ضيا�ضية يف 
جمموع  من  مرتفعة  ن�ضبة  ت�ضكل  �لبلد�ن  هذه  يف  �لأطفال  عمالة 

�لأطفال �لعاملني يف �لعامل )�ليازجي، 2002( .
�إن �لأردن كغريه من �ملجتمعات �لعربية يعاين من �نت�ضار 
�لت�رصيعي  �جلانب  �هتم  فقد  لذ�  �لظاهرة،  هذه  حجم  وتفاقم 
من  للحد  �لوطني  �مل�رصوع  طريق  عن  �لأطفال  عمالة  مبو�ضوع 
�لأردن،  يف  �لعمل  وز�رة  بني  ما  بالتعاون  �ملنفذ  �لأطفال  عمل 
ومنظمة �لعمل �لدولية ممثلة بالربنامج �لدويل للق�ضاء على عمل 
�لأطفال )�آيبك( ، وذلك مبا يتنا�ضب مع �لظروف �خلا�ضة باملجتمع 
�لأردين و�لتز�ماته �لدولية يف �إطار ع�ضويته يف �ملنظمات �لدولية 
وم�ضادقته على مو�ثيقها �ملهتمة مبو�ضوع �لأطفال �لعاملني )�أبو 

جنمة و�لقدومي، 1996( .
قدرت وز�رة �لعمل من خلل تقريرها �ل�ضنوي عدد �لأطفال 
�ألف طفل عامل، كما   )33( يقارب  بـما   )2008( للعام  �لعاملني 
ت�ضل  �أعد�دهم  �أن  �لإن�ضان  حلقوق  �لوطني  �ملركز  تقارير  ت�ضري 
�إىل )50( �ألف طفل عامل )�ملر�ضد �لعمايل �لأردين، 2009( .هذ� 
�لفعلي،  �لظاهرة  �لتي حتدد حجم  �نعد�م �مل�ضوحات  وبالرغم من 
�لذين يعملون د�خل  �لأطفال  �لدقيقة يف عدد  و�لإح�ضائيات غري 
�أ�رصهم �لذين يجمعون بني �لعلم و�لعمل، مما يدلل على �نت�ضار هذه 

�لظاهرة )�ل�ضياب، 2006( .
تهتم  �لتي  �ملقرر�ت  �أوىل  من  �لجتماعية  �لدر��ضات  وُتعد 
ت�ضعى  حيث  بهم،  �ملحيطة  و�لظروف  و�جلماعة  �لإن�ضان  بق�ضايا 
�أم  �لعاملية  �ضو�ء  تو�جههم  �لتي  �مل�ضكلت  �أهم  على  للوقوف 
تلك  على  للق�ضاء  �ملمكنة  �حللول  �إيجاد  على  و�لعمل  �ملحلية، 
�مل�ضكلت  تلك  باأ�ضباب  �لطلبة  لدى  �لوعي  تنمي  كما  �مل�ضكلت، 
ونتائجها �لتي تعود على �ملجتمع باآثار �ضلبية )عمر�ن، 2001( 
ومدنية،  وطنية  تن�ضئة  كل  غاية  هو  �لإن�ضان  �أن  من  .و�نطلقااً 
�إىل  مر�ميها  �أحد  يف  ت�ضعى  و�ملدنية  �لوطنية  �لرتبية  مادة  فاإن 
بالتن�ضيق  وذلك  و�لإ�ضاءة،  للإيذ�ء  �لتعر�ض  من  �لأطفال  حماية 
مع �ملوؤ�ض�ضات و�ملنظمات �لتي تتعامل مع ق�ضايا �لطفل وحقوقه 
�إىل قول جللة  كوز�رة �لتنمية �لجتماعية ووز�رة �لعمل.��ضتناد�اً 
رعاية  �إىل  بحاجة  �لطفولة  »�إن  �حل�ضني:  بن  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك 
�لنمو  لها  وتوفر  و�ل�ضتغلل  و�لت�رصد  �لعنف  من  حتميها  خا�ضة 
�لرعاية  وموؤ�ض�ضات  و�ملجتمع  �لأ�رصة  د�خل  �ملتو�زن  �لطبيعي 

�لجتماعية« )وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 2008، �ض34( .
�إن �رصورة �لعمل على مو�جهة هذه �لظاهرة ب�ضورة مبا�رصة 
�أ�ضبابها  تناول  يتم  بحيث  مبا�رصة، هي �رصورة ح�ضارية،  وغري 
ت�ضهم يف  �لتي  �أبناء جمتمعنا و�حللول  �لتي تنعك�ض على  و�لآثار 
حرمانهم  �إىل  �ملجتمع  باأبناء  �لأمر  ينتهي  ل  حتى  منها،  �حلد 
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اأعمارهم وفقدان  تتالءم مع �صغر  العي�ش يف ظروف طبيعية  من 
م�صتقبلهم يف عامل ال يعي�ش فيه من ال م�صتقبل له.

وقد عرفت وزارة العمل )2006، �ش15( عمل االأطفال باأنه 
اأو  اجل�صدية  �صحته  على  وي�ؤثر  الطفل  به  يق�م  ج�صدي  جهد  »كل 

النف�صية اأو العقلية ويتعار�ش مع تعليمه االأ�صا�صي«.
 « به  يق�صد  �ش23(   ،2007( واآخرين  ح�صان  تعريف  ويف 
ا�صتغال الطفل حل�صاب الغري يف �صن ما قبل اخلام�صة ع�رش، ب�صكل 
منتظم اأو غري منتظم مما قد يت�صبب يف حرمانه من حقه يف التعليم 
عن  الت�قف  اأو  االبتدائية  باملدر�صة  االلتحاق  عن  بالتخلف  �ص�اء 

م�ا�صلة الدرا�صة قبل اإمتام مرحلة التعليم االأ�صا�صي«.
2012 ,Ray & Chatter� راي وجاترجي  كل من  )يي�صنف 
jee( عمالة االأطفال اإىل ن�عني هما: اأولئك الذين ي�صاعدون والديهم 

اأ�رشهم  خارج  يعمل�ن  الذين  اأعمالهم.واأولئك  يف  االأ�رشة  اأفراد  اأو 
مقابل اأجر، �ص�اء من حيث القيمة احلقيقية اأم نقداً، والتي ت�صاعدهم 

على ال��ص�ل مل�صت�ى اأعلى اأو لتكملة دخل اأ�رشهم.
االأطفال  عمل  اأ�صكال   )2012( ورحيمة  جنر�ش  حدد  كما 
اإىل مبادئ االتفاقيتني رقم )138( ل�صنة )1973( ورقم  ا�صتناداً 
حيث  الدولية،  العمل  ملنظمة  التابعتني   )1999( ل�صنة   )182(
ّنفت اإىل ثالث فئات: العمل دون احلد االأدنى لل�صن، العمل اخلطر،  �صُ
اأ�صكال عمل االأطفال كالعاملني خدمًا يف املنازل، العاملني  اأ�ص�اأ 
ل�صداد الدين، العاملني يف ال�صارع، االأطفال املتاجر بهم، االأطفال 
اأخذت  فيها  االأطفال  عمالة  اأن  املالحظ  فمن  االأردن  اجلن�د.اأما 
مل�صاعدة  منتظم  ب�صكل  يعمل�ن  الذين  االأطفال  وهي:  اأ�صكال  عدة 
االأطفال  هم  الثاين  ال�صكل  اأما  املادي،  املردود  ت�فري  يف  اأ�رشهم 
اأ�رشهم  ويعين�ن  والدرا�صة  العمل  بني  ما  وقتهم  يق�ّصم�ن  الذين 
وهم  امل��صمي  العمل  باأطفال  معني  الثالث  وال�صكل  ب�صيط،  بجزء 
املدر�صة  م�صتلزمات  لت�فري  ال�صيفية  العطل  يف  يعمل�ن  الذين 

كالقرطا�صية والزي املدر�صي )حمافظة، 2011( .
وقد اجتهت الدرا�ضات والبحوث الرتبوية لإلقاء ال�ضوء على 

العوامل امل�ضببة لعمالة الأطفال وهي: 
ال�حدة  ♦ االأ�رشة  تعد  والنف�صية:  االجتماعية  الع�امل 

االأ�صا�صية يف املجتمع وحجر االأ�صا�ش يف تفاعل الطفل مع البيئة 
اأبنائهم  كت�صغيل  قرارات  االأ�رشة  هذه  عن  تن�صاأ  وقد  به،  املحيطة 
كبرية  االأ�رش  هذه  كانت  اإن  وبخا�صة  خمتلفة  باأعمال  االأطفال 

احلجم )�صبيتان، 2012( .
 ومن االأ�صباب االجتماعية التي حتث العائالت على اإر�صال 
اأنها  اإىل  اإ�صافة  اخلم�ل،  من  عليهم  اخل�ف  ه�  للعمل  اأطفالها 
ال��صيلة التي تعدهم للعمل يف امل�صتقبل وتعلمهم مهارات الزراعة 
والتجارة، حيث اأن البدء يف تع�يدهم العمل وهم اأطفال ت�صاعدهم 
 Amin, Quayes & Rives,( م�صتقباًل  تفيدهم  مهنة  امتهان  على 
2004( .ومن الع�امل االجتماعية التي تدفع االأطفال ل�ص�ق العمل 

والعادات  الطالق،  اأو  ال�الدين  اأحد  وفاة  ب�صبب  العائلي  الت�صدع 
يتناقلها  التي  الريفية  املناطق  يف  وبخا�صة  ال�صلبية  والتقاليد 
االأجيال بك�نها �صل�كات اجتماعية وراثية كعدم الرغبة يف تعليم 

اإ�صافة  ذلك،  على  وامل�صاغل  امل�صانع  يف  العمل  وتف�صيل  االإناث 
اإىل ذلك زيادة عدد اأفراد االأ�رشة مما يدع�ها للبحث عن زيادة يف 

الدخل لت�فري حاجاتهم االأ�صا�صية )حممد، 2009( .
اأجزاء كثرية  ♦ الفقر يف  ا�صتمرار  اإن  الع�امل االقت�صادية: 

العمل  اإىل  االأطفال  اإر�صال  م�ا�صلة  على  االأ�رش  يجرب  العامل  من 
Siddiqi & Patri�( وباترين��ش  �صّديقي  ويرى   ،  )Clark، 

)

(
nos, 1995( اأن هناك العديد من الع�امل التي ت�صهم يف دفع الطفل 

اأنهم  لذلك، حيث  الرئي�صي  ال�صبب  الفقر ه�  اأن  اإال  العمل  �ص�ق  اإىل 
اأن االأجر  م�صطرون لت�فري لقمة العي�ش الأ�رشهم، وعلى الرغم من 

الزهيد الذي يتقا�ص�نه اإال اأنه يعد اأحد م�صادر دخل االأ�رشة.
♦  Aptekar,( ابتكار  اأو�صح  فقد  الدمي�غرافية:  الع�امل 

اأعداد  زيادة  اإىل  اأدت  املدينة  اإىل  الريف  من  الهجرة  اأن   )1994

ال�صكان فيها، مما اأدى اإىل ن�صاأة م�صكالت قلة فر�ش العمل والبطالة 
بني ال�صباب، مما نتج عنها دفع االأطفال اإىل �ص�ق العمل، وممار�صة 
مهن ال تتفق مع مرحلتهم العمرية.ويعد االنفجار ال�صكاين بازدياد 
يف  الق�رشية  والهجرة  ال�فيات،  ن�صبة  وانخفا�ش  ال�الدة  معدالت 
اأو  الطبيعية  الك�ارث  اأو  ال�صيا�صية  االأو�صاع  نتيجة  الدول  بع�ش 
املجاعات، �صببًا يف تزايد ن�صب الق�ى العاملة من االأطفال )حممد، 

. )2009
على  ♦ الدرا�صات  من  العديد  اأكدت  التعليمي:  العامل 

عمالة  ظاهرة  وانت�صار  التعليمية  املنظمة  بني  ال�ثيق  االرتباط 
االأطفال، فقد ذكرت دبدوب )2001( اأن �صع�بة املناهج الدرا�صية 
م�اهب  تنمي  التي  واالجتماعية  الريا�صية  الن�صاطات  وقلة 
يف  احلديثة  واال�صرتاتيجيات  للطرائق  املعلمني  وافتقار  االأطفال، 
التعليم والعنف الذي يتلقاه الطالب من املعلم ي�ؤدي به اإىل الهروب 
من املدر�صة ال بل وكرهه لها.واأ�صار حممد )2009( اإىل اأن الت�رشب 
من التعليم يع�د اإىل عدة ع�امل داخلية وخارجية: ك�صع�بة اأو كرب 
حجم املناهج وطرائق التدري�ش اجلامدة التي تغفل الفروق الفردية 
يف  للتعليم  ت�فريها  ال�اجب  االإمكانات  و�صعف  التالميذ،  بني 
املرحلة االأ�صا�صية لتحقيق االأهداف املرج�ة.اأما الع�امل اخلارجية 
قدرتها  وعدم  لالأ�رشة  االقت�صادية  االإمكانات  �صعف  يف  فتتمثل 
واملالب�ش  الكتب  كاأ�صعار  للتعليم،  املادية  املتطلبات  ت�فري  على 

املدر�صية.
يف  ♦ م�صاعداً  عاماًل  القان�ن  يعد  القان�نية:  االأ�صباب 

لق�انني  ال�صحيح  التنفيذ  االأطفال عند غياب  ن�صبة عمالة  ارتفاع 
الذين  العمل  باأ�صحاب  العق�بات  تنفيذ  وعدم  االأطفال،  عمالة 
ي�صتغل�ن االأطفال يف اإجناز اأعمالهم، اإ�صافة اإىل االأ�صباب الثقافية 
املجتمعية التي ت�صجع عمل االأطفال وغياب نظام �صمان اجتماعي 

�صامل لهذه الفئة امل�صتهدفة )حممد، 2009( .
اأما الآثار ال�ضلبية الناجتة عن عمالة الأطفال فيمكن اإجمالها 

بالآتي: 
من الناحية اجل�صمية وال�صحية: ي�صاب كثري من االأطفال  ♦

�صحية  غري  اأج�اء  يف  العمل  جّراء  مزمنة  باأمرا�ش  العاملني 
يتعر�ص�ن خاللها للروائح الكيماوية املختلفة والغبار، وبخا�صة 
العامل�ن يف املجال الزراعي التي ت�ؤثر على اجلهاز التنف�صي لديهم، 
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�لعمل  جمال  يف  هو  كما  و�لت�ضوهات  للمخاطر  يتعر�ضون  كما 
تعر�ضهم  �إىل  بالإ�ضافة   ،  )2001 )مر�ضي،  و�لنجارة  باحلد�دة 
لل�ضو�ضاء �ل�ضديدة كما يف �لأعمال �مليكانيكية و�حلر�رة �لعالية 
و�لإ�ضاءة �ل�ضعيفة، مما يوؤدي �إىل �ضعف �لب�رص وقلة �لرتكيز، كما 
مما  �جل�ضمية  قدر�تهم  وطبيعة  تتلءم  ل  باأعمال  �لأطفال  يقوم 
يوؤدي �إىل عرقلة م�ضار نوهم �لطبيعي )ح�ضان و�آخرون، 2007( .

♦Ú لعمل� ل�ضوق  �لطفل  خروج  عند  �لتعليمية:  �لناحية  من 
مما  �لتعليم،  جمال  عن  يبتعد  بذلك  فاإنه  �لعمر  مقتبل  يف  وهو 
�أ�رص�ر  يوؤثر على ملكاته �لعقلية، ف�ضلاً عن عدم قدرته على تفهم 
عمله م�ضتقبلاً، لأن �لعلم هو �لطريق �لفعال لتحقيق �لتقدم وتنمية 
 )2005( ع�ضريي  �أكد  .وقد   )2001 )مر�ضي،  �لقت�ضادية  �ملو�رد 
يف هذ� �ملجال تف�ضي �جلهل و�لأمية و�لتخلف �لذي ت�ضببه عمالة 

�لأطفال فمن �لطبيعي �أن جند �لأطفال �لعاملني متدين �لتح�ضيل.
♦Ú من �لناحية �خللقية و�لأمنية: يوؤدي �لعمل يف �ضن مبكرة

وتد�ول  كالتدخني،  �ل�ضارة  �ل�ضلوكيات  بانتهاج  �لأطفال  لدى 
�لألفاظ �لبذيئة، و�لتمرد على قيم �لأ�رصة يف �ضن مبكرة، و�إح�ضا�ضه 
و�لإجتار  �ملخدر�ت  وتناول  �حلرمان،  نتيجة  للآخرين  بالكر�هية 
و�آخرون،  )ح�ضان  �جلن�ضي  و�ل�ضذوذ  و�لنحر�ف  و�ل�رصقة،  بها، 

. )2007
♦Ú للعقاب �لعامل  �لطفل  تعر�ض  �إن  �لنف�ضية:  �لناحية  من 

�لنف�ضي و�جل�ضدي من �أرباب �لعمل يجعله ي�ضعر بالدونية، مما يوؤثر 
على نف�ضيته، و�لتي قد يعقبها تعّلمه ملختلف �أنو�ع �جلر�ئم نتيجة 
�ختلطه برفاق �ل�ضوء و�أ�ضحاب �ل�ضو�بق )ح�ضان و�آخرون، 2007( 
.وقد ذكر ع�ضريي )2005( جمموعة من �مل�ضكلت �لنف�ضية و�لتي 
�لإح�ضا�ض  كتبلد  مبكرة  �ضن  يف  عملهم  جّر�ء  �لأطفال  ت�ضيب  قد 
حرمهم  �لذي  للمجتمع  و�لكره  �حلقد  �إىل  و�مليل  �لعاطفة  و�نعد�م 
تعر�ضهم  نتيجة  بالآخرين  �لثقة  عدم  لديهم  ين�ضاأ  كما  طفولتهم، 

للق�ضوة يف �لتعامل.
♦Ú لعامل� �لطفل  خروج  �إن  �لأ�رصية:  �لعلقات  ناحية  من 

رقابة  دون  �لعمل  يف  طويلة  �ضاعات  لق�ضاء  �لباكر  �ل�ضباح  منذ 
من �لكبار و�لعودة يف �ضاعات متاأخرة �ضيوؤدي �إىل �ضعف �لعلقة 
بنف�ضه  م�ضتقلاً  يجعله  �أجر�اً  تقا�ضيه  �أن  كما  �أ�رصته،  وبني  بينه 
بع�ض �ل�ضيء.هذ� ف�ضلاً عن حرمانه من طفولته و�ملتابعة �لأ�رصية 
و�لجتماعية  و�لتعليمية  و�جل�ضمية  �ل�ضحية  �لنو�حي  من خمتلف 

وغريها )ح�ضان و�آخرون، 2007( .

مشكلة الدراسة: 
عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  يف  تتمثل  �أزمة  من  �لأردن  يعاين 
�لأطفال كما �أكدتها در��ضة كل من عبود )1997( ومرقه )1998( 
ول  �لأردين  �ملجتمع  يف  ملحوظة  �جتماعية  ظاهرة  تعد  .حيث 
تكاليف  و�رتفاع  �لق�رصية  �لهجرة  نتيجة  �زدياد  يف  �أنها  �ضيما 
�لطفولة  �ضياع  من  �لإن�ضانية  تعانيه  وما  �ملعي�ضية،  �حلياة 
نتيجة �ملبالغة يف �لتدليل و�لإباحة و�نعد�م �ل�ضو�بط يف �لرتبية 
)�لنحلوي، 1979( ، حيث تو�ضلت نتائج م�ضح »�ل�ضباب �لأردنيون: 
�أجرته �ليوني�ضيف ود�ئرة  حياتهم و�آر�وؤهم« عام )2002( و�لذي 

و�لذين هم ما بني  �لأطفال  %( من   5.5( �أن  �لعامة  �لإح�ضاء�ت 
)10 - 14( �ضنه هم من �لعاملون، كما بينت نتائج �مل�ضح �لوطني 
عاملاً  طفل   )32676( بوجود   )2007( لعام  �لأطفال  لعمالة 
�بتعاث  �لأ�رصة  رب  على  يفر�ض  .مما   )2014 �لد�ضتور،  )جريدة 
عليه  تعود  حرفة  ليمتهن  �لعمل  �ضوق  �إىل  منهم  �لأطفال  �أبنائه 
بالدخل �ملادي متجاهلاً بذلك م�ضتقبله �لتعليمي وحقه يف �لعي�ض 

بكر�مة وعفة كباقي �لأطفال.
�لباحثان  لحظه  ما  خلل  من  �لدر��ضة  م�ضكلة  نبعت  وقد 
من �نت�ضار وتفاقم يف ظاهرة عمالة �لأطفال يف �ملجتمع �لأردين 
خمتلفة  �أعمال  يف  يعملون  ممن  �ملفرق،  حمافظة  بالتحديد 
�لطرقات  يف  و�لتجو�ل  �مليكانيكية،  كالور�ض  ُقوتهم  لتح�ضيل 
�أعمال  ويف  �ملختلفة،  �ملنتوجات  لت�ضويق  �ل�ضيار�ت  بني  �لعامة 
�ملز�رع،  �لبيوت،  ويف  �لتجارية،  �لأ�ضو�ق  ويف  �لنجارة،  �حلد�دة، 
تتم يف ظروف جويه خمتلفة و�ضعبة،  �لتي  �لأعمال  وغريها من 
ونائية  نف�ضية  �ضلبية  �آثار  من  هذ�  عملهم  على  يرتتب  وما 
تهتز  �لتي  �ل�ضتغلل  �أنو�ع  من  لكثري  تعر�ضهم  نتيجة  و�ضحية 
؛   2001 �لأبد�ن وجعااً كما جاء يف در��ضة كل من )دروي�ض،  لها 
–كونها  و�ملدنية  �لوطنية  �لرتبية  ملادة  .ومِلا   )2006 �ل�ضياب، 
�نت�ضار  من  �حلد  يف  دور  من   - �لجتماعية  �لدر��ضات  فروع  �أحد 
هذه �لظاهرة �ملجتمعية باإلقائها �ل�ضوء على �لظو�هر و�مل�ضكلت 
�لجتماعية �لتي توؤثر على �ملجتمع، ومن دورها �لر�ئد يف توعية 
و�مل�ضتقبلية،  �حلا�رصة  �لجتماعية  �مل�ضكلت  ملخاطر  �لن�ضء 
�لطلبة  تب�ضري  يف  مهمااً  دور�اً  �لجتماعية  �لدر��ضات  ملعلمي  فاإن 
�لتي  �مل�ضكلت  �أهم  على  للوقوف  و�جلماعة،  �لإن�ضان  بق�ضايا 
�حللول  �إيجاد  على  و�لعمل  �ملحلية  �أم  �لعاملية  �ضو�ء  تو�جههم 
�ملمكنة للق�ضاء على تلك �مل�ضكلت، وتنمية �لوعي لديهم باأ�ضباب 
ونتائج تلك �مل�ضكلت، وهم قادرون من و�قع خربتهم يف حتديد 
�ملحلية،  �لأطفال يف جمتمعاتهم  �إىل عمالة  توؤدي  �لتي  �لأ�ضباب 
�أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة  ونظر�اً لعدم وجود در��ضة بحثت حتديد�اً يف 
عمالة �لأطفال يف حمافظة �ملفرق من وجهة نظر معلمي �لدر��ضات 
�لجتماعية ح�ضب علم �لباحثني، فقد جاءت هذه �لدر��ضة ملعرفة 
من  �ملفرق  حمافظة  يف  �لأطفال  عمالة  ظاهرة  لنت�ضار  �لأ�ضباب 

وجهة نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية.

أسئلة الدراسة: 
Ú:الآتيةÚالأ�سئلةÚعنÚالإجابةÚالدرا�سةÚحاولت

●Ú ل�ضوؤ�ل �لأول: - ما �أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال�
من وجهة نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية يف مديريات �لرتبية 

و�لتعليم يف حمافظة �ملفرق؟ 
●Ú ل�ضوؤ�ل �لثاين: - هل تختلف درجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة�

�لجتماعية  �لدر��ضات  معلمي  نظر  وجهة  من  �لأطفال  عمالة 
باختلف متغري �جلن�ض؟ 

●Ú ل�ضوؤ�ل �لثالث: - هل تختلف درجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة�
�لجتماعية  �لدر��ضات  معلمي  نظر  وجهة  من  �لأطفال  عمالة 

باختلف متغري مديرية �لرتبية؟ 
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أسباب ظاهرة عمالة األطفال من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية في محافظة املفرق.
أ. راِبعة نصار زغير
أ. د. إبراهيم القاعود

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه �لدر��ضة �لتعّرف �إىل �أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة 
�لجتماعية  �لدر��ضات  معلمي  نظر  �ملفرق من وجهة  �لأطفال يف 
�جلن�ض،  متغريي:  باختلف  �لأ�ضباب  �أهمية  �ختلف  ودرجة 

ومديرية �لرتبية.

أهمية الدراسة: 
Ú:الآتيةÚالنقاطÚيفÚالدرا�سةÚهذهÚاأهميةÚتكمن

●Ú ما قد تقدمه من ت�ضخي�ض و�قعي لأ�ضباب �نت�ضار ظاهرة
عمالة �لأطفال يف حمافظة �ملفرق.

●Ú و��ضعو �لدر��ضة  نتائج هذه  ي�ضتفيد من  �أن  �ملتوقع  من 
�ملناهج و�لكتب �ملدر�ضية للعمل على تطوير كتب �لرتبية �لوطنية 
و�ملدنية وتليف جو�نب �لق�ضور فيها و�ضد �لثغر�ت �إن وجدت فيما 

يتعلق بظاهرة عمالة �لأطفال.
●Ú قيا�ض �أدو�ت  بناء  يف  �لباحثني  �لدر��ضة  هذه  تفيد  وقد 

درجة �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال.
●Ú لدر��ضة مبا قد تقدمه من تو�ضيات تهدف� �أهمية  تاأتي 

�ملفرق،  حمافظة  يف  �لأطفال  عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  من  �حلد  �إىل 
�لتنمية  ومديرية  �ملد�ر�ض  و�إد�رة  �لأمور  �أولياء  منها  ي�ضتفيد  قد 

�لجتماعية.

حدود الدراسة وحمدداتها: 
Ú:الآتيةÚاملحدداتÚعلىÚالدرا�سةÚهذهÚاقت�رست

ÚÚ لدر��ضة� �حلدود �لب�رصية و�ملكانية: �قت�رصت عينة هذه 
على معلمي �لدر��ضات �لجتماعية �لتابعني لوز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�لذين يدر�ضون مبحث �لرتبية �لوطنية و�ملدنية �ملقرر من وز�رة 
�ل�ضف  وحتى  �ل�ضاد�ض  �ل�ضف  من  �لأردن  يف  و�لتعليم  �لرتبية 
تربية  تربية ق�ضبة �ملفرق ومديرية  �لأ�ضا�ضي يف مديرية  �لعا�رص 
�لبادية �ل�ضمالية �لغربية ومديرية تربية �لبادية �ل�ضمالية �ل�رصقية.

ÚÚ حلدود �لزمانية: �أجريت �لدر��ضة خلل �لف�ضل �لأول من�
�لعام �لدر��ضي 2014/ 2015 م.

ÚÚ لك�ضف عن� �لدر��ضة على  �قت�رصت  �ملو�ضوعية:  �حلدود 
نظر  وجهة  من  �لأردن  يف  �لأطفال  عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  �أ�ضباب 

معلمي �لدر��ضات �لجتماعية.
ÚÚ وهي �لبيانات،  جلمع  �أد�ة  �ل�ضتبانة  ��ضتخدمت  �لأد�ة: 

تعميمها  و�إمكانية  �لنتائج  �ضدق  فاإن  لذ�  �لباحثني،  �إعد�د  من 
يعتمد على مدى �ضدق �أد�ة �لدر��ضة وثباتها.

التعريفات اإلجرائية
ÚتعريفهاÚمتÚالتيÚامل�سطلحاتÚمنÚعددÚعلىÚالدرا�سةÚا�ستملت

Ú:ياأتيÚكماÚاإجرائيا
◄Ú لأطفال� ممار�ضة  هي   :  )child labor( الأطفال  Úعمالة

ي�ضتهدف  حرة  لأعمال  �ضنة  ع�رصة  ثماين  عن  �أعمارهم  تقل  �لذين 

من ور�ئها جمع �ملال و�لتي مت ر�ضدها يف حمافظة �ملفرق.
◄ÚThe causes of child la�( الأطفا  Úعمالة Úلأأ�سباب

و�لجتماعية  و�لأ�رصية  �لقت�ضادية  �لعو�مل  : هي جمموعة   )bor
�أ�ضباب  وتتحدد  �لعمل،  �ضوق  �إىل  �لأطفال  تدفع  �لتي  و�لثقافية 
�لدر��ضة �لتي  ��ضتبانة  �لدر��ضة �حلالية بفقر�ت  عمالة �لأطفال يف 

�أعدت لغر�ض قيا�ض �أ�ضباب عمالة �لأطفال يف حمافظة �ملفرق.
◄ÚSocial studies teach�( الجتماعيÚالدرا�ساتÚةععلمو

و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة  �لتابعون  : هم �ملعلمون و�ملعلمات   )ers
�لوطنية  و�لرتبية  �لتاريخ،  )�جلغر�فيا،  مباحث  يدر�ضون  و�لذين 
و�ملدنية( يف �ملد�ر�ض �لتابعة ملديرية �لرتبية و�لتعليم يف ق�ضبة 
�لغربية، ومديرية تربية  �ل�ضمالية  �لبادية  �ملفرق، ومديرية تربية 
�لدر��ضي  للعام  �ملفرق  حمافظة  يف  �ل�رصقية،  �ل�ضمالية  �لبادية 

. )2015 /2014(

الدراسات السابقة
يف مر�جعة �لدر��ضات �ل�ضابقة ذ�ت �لعلقة مبو�ضوع �أ�ضباب 
عمالة �لأطفال جند فيها �لتنوع من حيث �لِقدم و�حلد�ثة، مما يدلل 
على �أهمية �ملو�ضوع، و�لذي ميثل نقطة بحث مهمة، يجب �لوقوف 

عندها ودر��ضتها بجدية ومو�ضوعية.ومنها: 
در��ضة دروي�ص )2001( �لتي هدفت �لتعرف �إىل �لعلقة بني 
و�جل�ضمي(  و�لنف�ضي،  )�لجتماعي،  �لنماء  وعملية  �لأطفال  عمالة 
للأطفال �لعاملني و�ملقارنة يف عملية �لنماء بني �لأطفال �لعاملني 
وغري �لعاملني، �إ�ضافة �إىل �لتعرف �إىل �أهم �لآثار �لناجتة عن عمل 
جلمع  ��ضتبانة  �لباحثة  ��ضتخدمت  �لهدف  هذ�  �لأطفال.ولتحقيق 
منهم  طفل   )400( من  مكونة  عينة  على  طبقت  وقد  �ملعلومات، 
)200( طفل عامل و )200( طفل غري عامل يف حمافظة �لزرقاء، 
وقد �أظهرت �لنتائج �أن �أغلب �آباء �لأطفال �لعاملني كانو� ن�ضيطني 
ربات  �لأمهات  �أغلب  كانت  بينما   ،  )%  66( بن�ضبة  �قت�ضاديااً 
�لعاملني  �لأطفال  �أن  �لنتائج  بينت  كما   ،  )%  90( بن�ضبة  بيوت 
ينتمون �إىل �أ�رص متما�ضكة وطبيعية ل تعاين من �أية م�ضاكل )تفكك 
وطلق ووفاة �أحد �لو�لدين( بن�ضبة )68 %( ، كما وبينت �نخفا�ض 
عدد �لأفر�د �لعاملني يف �أ�رصة �لطفل �لعامل مع �رتفاع يف ن�ضبة 

�لإعالة.
�إىل  �لتعرف  هدفت  در��ضة   )2002( حو�سه  Úاأبو و�أجرى 
و�لجتماعي  �لقت�ضادي  و�لو�ضع  �لعاملني  �لأطفال  خ�ضائ�ض 
لأ�رصهم يف مدينة عمان، و�لك�ضف عن �لظروف �لتي دفعتهم لرتك 
��ضتخد�م منهج  �لهدف مت  �ملدر�ضة و�خلروج للعمل، ولتحقيق هذ� 
طفلاً   )150( من  �لدر��ضة  عينة  تكونت  حيث  �لجتماعي،  �مل�ضح 
�أن  �لدر��ضة:  �لنتائج �لتي ك�ضفت عنها  �أهم  من مدينة عّمان، ومن 
�أن معظمهم  �أعمارهم، كما  ن�ضبة �لأطفال �لعاملني تزد�د بازدياد 
من ذوي �مل�ضتوى �ملتدين يف �لدر��ضة، كما بينت �لنتائج �أن تدين 
�لقت�ضادي  �لو�ضع  و�ضوء  �أمورهم  لأولياء  �لتعليمي  �مل�ضتوى 

للأ�رصة ي�ضاهم يف دفع �لأطفال نحو �لبحث عن فر�ض عمل.
وقام ال�ساميÚواأبوÚعطية )2002( بدر��ضة هدفت �لتعرف �إىل 
ظاهرة عمالة �لأطفال و�لآثار �ملرتتبة عليها ولتحقيق هذ� �لهدف 
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�ضوؤ�لاً، حيث طبقت   )45( ��ضتبانة ت�ضمنت  �لباحثان بتطوير  قام 
على عينة مكونة من )798( طفلاً يف فل�ضطني.وقد �أظهرت نتائج 
�أطفالها  و�ن�ضمام  �لأ�رصة  حجم  بني  قوية  علقة  وجود  �لدر��ضة 
ل�ضوق �لعمل، كما بينت وجود علقة قوية بني دخل �لأ�رصة وعمالة 
�لأطفال، كما و�أ�ضارت �إىل �لعلقة �لقوية بني ت�رصب �لأطفال من 

�ملد�ر�ض و�ن�ضمامهم ل�ضوق �لعمل.
 يف حني �أجرى النجارÚو�سكري )2003( در��ضة هدفت �لتعرف 
ظاهرة  بروز  يف  �ملوؤثرة  �لجتماعية–�لقت�ضادية  �ملحدد�ت  �إىل 
ت�ضورية  موؤ�رص�ت  و�ضع  و�إىل  �لبحرين،  دولة  يف  �لأطفال  عمالة 
للتعامل مع هذه �لظاهرة، ولتحقيق هدف �لدر��ضة قام �لباحثان 
و�أد�ة �ملقابلة، طبقت  ��ضتبانة  �لدر��ضة �ملكونة من  �أدو�ت  باإعد�د 
على عينة مكونة من )135( طفلاً عاملاً مت �ختيارهم بالطريقة 
�لنتائج  بينت  �لجتماعي.وقد  �مل�ضح  منهج  م�ضتخدمة  �لع�ضو�ئية 
�أن )73،3 %( من �لأطفال يزيد عدد �أفر�د �أ�رصهم عن ت�ضعة �أفر�د، 
و�أن )23،7 %( منهم �لأب و�لأم على قيد �حلياة و�لأب يعمل، وقد 
يعملون  ممن   )%  82،9( بن�ضبة  �لأطفال  �أن  �إىل  �لنتائج  �أ�ضارت 
ويدر�ضون بنف�ض �لوقت، و�أن )48،1 %( من عينة �لدر��ضة قد �أعادو� 
�ضنو�ت در��ضية )�لر�ضوب( ، كما �أ�ضارت �لنتائج �إىل �أن )41،1 %( 
�أو  �لدر��ضة يو�جهون م�ضكلت مدر�ضية تتعلق بالدر��ضة  �أفر�د  من 

بالعلقة بينهم وبني زملئهم و�أ�ضاتذتهم وقلة �لإمكانيات.
هدفت  بدر��ضة   )Devi & Roy, 2008( وروي  Úديفي وقام 
�ملد�ر�ض يف  �أطفال  بني  �لأطفال  عمالة  �نت�ضار  مدى  �إىل  �لتعرف 
�لعو�مل  ملعرفة  در��ضة  هدفت  كما  و�حل�رصية،  �لريفية  �ملناطق 
تو�جههم،  �لتي  و�مل�ضاكل  )�لأ�ضباب(  �لأطفال  بعمالة  �ملتعلقة 
مت  حيث  �ملعلومات،  جمع  �أد�ة  �ل�ضتبانة  �لباحثان  و��ضتخدم 
تطبيقها على عينة مكونة من )750( طفلاً يف بوندي�ضريي.وكان 
من �أهم نتائج �لدر��ضة: �أن �أغلب �أ�رص �لأطفال �لعاملني ذوي طبقة 
متدنية �جتماعيااً و�قت�ضاديااً، و�أن �لأطفال �لعاملني يق�ضون وقتااً 

�أقل يف �لدر��ضة مقارنة بغري �لعاملني منهم.
كما �أجرت ها�سم )2010( در��ضة هدفت �إىل �لبحث �لعام يف 
�لو�قع  حيث  من  و�لأحد�ث  فل�ضطني  يف  �لأطفال  عمالة  مو�ضوع 
حتمي  �لتي  �لن�ضو�ض  يف  �لقانوين  �جلانب  يف  و�لبحث  �لفعلي، 
�أهد�ف  ولتحقيق  خا�ض،  ب�ضكل  �لعامل  و�لطفل  عام  ب�ضكل  �لطفل 
�لدر��ضة قامت �لباحثة باإعد�د ��ضتبيان بهدف ��ضتق�ضاء �ملعلومات 
بطريقة  �ملختلفة  �لعمل  قطاعات  يف  �لعمل  و�ضاحب  �لعامل  من 
�لبحث �لعام �لع�ضو�ئي من خلل توزيع )100( ��ضتمارة.وتو�ضلت 
نتائج �لدر��ضة �إىل �أن ناأ�لد�فع �لرئي�ضي لعمل �لأطفال هو �لعامل 
�لتي  �لجتماعية  �لعو�مل  من  يعترب  �لتعليم  �أن  كما  �لقت�ضادي، 
تدفع �لطفل لللتحاق ب�ضوق �لعمل كون �لتعليم ل يفتح جمالت 

فورية للعمل، و�أن غالبية �لأطفال يعملون لدى �أ�رصهم بدون �أجر.
وقام اأبوÚ�سالح )2010( بدر��ضة هدفت �إظهار م�ضكلة عمالة 
�ضغار �ل�ضن، ولتحقيق هدف �لدر��ضة قام �لباحث باإعد�د ��ضتبانة مت 
تطبيقها على عينة مكونة من )159( طفلاً مت �ختيارهم بالطريقة 
نابل�ض.ومن  ملدينة  �ملجاورة  �ملخيمات  من  �لب�ضيطة  �لع�ضو�ئية 
�أبرز ما تو�ضلت �إليه نتائج �لدر��ضة �أن غالبية �ل�ضغار �لعاملني هم 

�أنه ل يوجد تاأثري ملتغري �ملنطقة »�ملخيم« على  من �لذكور، كما 
متغري �ضن �لطفل �لعامل، كما تبنّي �أن ما ن�ضبته )41،5 %( هم من 
�لأطفال �لعاملني �مللتحقني بالتعليم، و�أن )57،2 %( منهم ل يقل 
عدد �أفر�د �أ�رصته عن ثمانية، �إ�ضافة �إىل �أن متغري دخل رب �لأ�رصة 
كان له �لأثر �لبالغ يف �إر�ضال �لطفل ل�ضوق �لعمل حيث �أن �لدخل ل 

يغطي �ضوى )33،2 %( من متو�ضط �لإنفاق �ل�ضهري للأ�رصة.
�خل�ضائ�ض  عن  للك�ضف  بدر��ضة   )2011( الرميح  قام  كما   
و�لأ�ضباب  �لعاملني  للأطفال  و�لأ�رصية  و�لقت�ضادية  �لجتماعية 
و�لدو�فع ور�ء نزولهم للعمل يف �ضن مبكرة، ولتحقيق هذ� �لهدف مت 
�إعد�د �ضحيفة مقابلة ��ضتملت على )26( �ضوؤ�لاً، ومت تطبيقها على 
�حل�ض�ضية  بالطريقة  �ختيارهم  مت  طفل   )100( من  مكونة  عينة 
يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية يف منطقة �لق�ضيم.وقد �أظهرت نتائج 
يف  يعي�ضون  ممن  هم  �لعاملني  للأطفال  �لن�ضب  �أعلى  �أن  �لدر��ضة 
ي�ضكنون  �لذين  ومن  فاأكرث،  �أفر�د   )8( لـِ  ت�ضل  �حلجم  كبرية  �أ�رص 
بتدين  تت�ضم  بها  يعي�ضون  �لتي  �لأ�رصية  �لبيئة  �أن  كما  بالإيجار، 
مكتملة  �أنها  �إل  و�لتعليمي  و�لجتماعي  �لقت�ضادي  �مل�ضتوى 
�لبناء �أي ل يعانون �أي تفكك �أ�رصي �إل ن�ضبة �ضئيلة تعي�ض مع �أحد 

�لو�لدين لأ�ضباب �لطلق �أو �لوفاة.
�لتعرف  هدفت  در��ضة   )2011( حمافظة  �أجرى  حني  يف 
و�ل�ضحية  و�لقت�ضادية  و�لتعليمية  �لجتماعية  �خل�ضائ�ض  �إىل 
دفعت  �لتي  �لأ�ضباب  �إىل  و�لتعرف  �لأردن،  يف  �لعاملني  للأطفال 
�ملدر�ضة،  وترك  مبكر�اً  �لعمل  �ضوق  يف  للنخر�ط  �لأطفال  بهوؤلء 
حماور  خم�ضة  من  مكونة  �أد�ة  �لباحث  طور  �لهدف  هذ�  ولتحقيق 
 )81( )46( فقرة، حيث طبقت على عينة مكونة من  موزعة على 
طفلاً يعملون يف �ملحافظات �لتالية: عمان، �ربد، �لزرقاء، ماأدبا، 
�ملفرق، �لبلقاء، وقد �أظهرت �لنتائج �أن �أهم �أ�ضباب عمالة �لأطفال: 
�ضوء  �لدر��ضي،  �لتح�ضيل  م�ضتوى  �ضعف  ماديااً،  �لأ�رصة  م�ضاعدة 
معاملة �ملدر�ضني و�لإد�ريني، �ضغط �لأ�رصة، �لرغبة يف تعلم مهنة.

ويف در��ضة �سليمان )2011( �لتي �أجرتها بهدف �لتعرف �إىل 
و�لتعرف  للعمل،  تدفعهم  �لتي  و�لأ�ضباب  �لأطفال  عمالة  ظاهرة 
ولتحقيق هذ�  للعمل،  �لأطفال  �ملرتتبة على خروج  �مل�ضكلت  �إىل 
�لهدف ��ضتخدمت �لباحثة دليل مقابلة مع �أ�ضحاب �لعمل، ودليل 
مقابلة مع �خلرب�ء �مل�ضوؤولني يف �ملجل�ض �لولئي لرعاية �لطفولة، 
على  طبقت  حيث  �لعاملني،  بالأطفال  خا�ضة  ��ضتبيان  و��ضتمارة 
م�ضتخدمة  �لطبقية  �لع�ضو�ئية  بالطريقة  �ختيارهم  مت  طفلاً   )80(
�أظهرت  بال�ضود�ن.وقد  �لنيل  نهر  بولية  �لجتماعي  �مل�ضح  منهج 
�لنتائج �أن �لن�ضبة �لأعلى من �لأطفال �لعاملني هم من �لذكور، و�أن 

�ل�ضبب �لرئي�ضي يف �للتحاق ب�ضوق �لعمل هو �حلاجة �ملادية.
�إىل  �لتعرف   )2012( وح�سني  Úاخلوالدة در��ضة  وهدفت 
�لأطفال يف  لعمالة  و�لقت�ضادية  و�لجتماعية  �لرتبوية  �لأ�ضباب 
�لأردن و�لآثار �ل�ضلبية �لناجمة عنها، ولتحقيق هذ� �لهدف مت بناء 
��ضتبانة مكونة من )52( فقرة، حيث مت تطبيقها على عينة مكونة 
�لأردن. يف  �لع�ضو�ئية  بالطريقة  �ختيارهم  مت  طفل   )333( من 
من �أبرز نتائج �لدر��ضة �أن جمالت �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال 
�أما م�ضتوى �لآثار �ل�ضلبية �لناجمة عنها  جاءت مب�ضتوى متو�ضط، 
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أ. راِبعة نصار زغير
أ. د. إبراهيم القاعود

بني  فروق  وجود  �لنتائج  �أو�ضحت  كما  مرتفعااً،  عام  ب�ضكل  كان 
متو�ضطات �إجابات �لأطفال �لعاملني فكانت ل�ضالح �لعاملني يف 

�حلد�دة و�لنجارة، ول�ضالح �ضكان �لغور.
�إىل درجة  �لتعرف  الزبون )2013( در��ضة هدفت  �أجرى  كما 
هدف  ولتحقيق  �لأطفال،  عمالة  لظاهرة  �لجتماعية  �لتاأثري�ت 
حماور،  خم�ضة  من  مكونة  ��ضتبانة  بتطوير  �لباحث  قام  �لدر��ضة 
مت  عامل  طفل   )200( من  مكونة  عينة  على  تطبيقها  مت  حيث 
�ختيارهم بالطريقة �لق�ضدية �لغر�ضية يف حمافظات �إقليم �ضمال 
�لجتماعية  �لتاأثري�ت  درجة  �أن  �لدر��ضة  نتائج  �لأردن.و�أظهرت 
�لكلية لظاهرة عمالة �لأطفال يف حمافظات �لدر��ضة جاءت بدرجة 

متو�ضطة.
تت�ضابه  �أنها  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  مر�جعة  خلل  من  ُيلحظ 
عمالة  ظاهرة  هو  مو�ضوعها  حمور  �أن  يف  �حلالية  �لدر��ضة  مع 
)�أبو   ،  )2001 )دروي�ض،  من  كل  در��ضة  مع  تت�ضابه  �لأطفال.كما 
حو�ضه، 2002( ، )حمافظة، 2011( ، )�خلو�لدة وح�ضني، 2012( 
�إجر�ء �لدر��ضة )�لأردن( ، وحتديد�اً  2013( يف مكان  ، و )�لزبون، 
ت�ضابهت مع در��ضة كل من )حمافظة، 2011( ، و )�لزبون، 2013( 
�أنها  يف مكان �إجر�ء �لدر��ضة كمحافظة، وهي حمافظة �ملفرق.�إل 
�ختلفت مع بع�ض �لدر��ضات �ل�ضابقة يف �ملحافظة �لتي �أجريت بها 
�لتي  �لدر��ضات  �أن  حيث  �ملفرق،  حمافظة  وهي  �حلالية  �لدر��ضة 
)دروي�ض،  من  كل  كدر��ضة  خمتلفة  مبحافظات  �لأردن  يف  �أجريت 
)�أبو  ودر��ضة  �لزرقاء،  حمافظة  يف  �إجر�وؤها  مت  �لتي   )2001
حو�ضه، 2002( يف �لعا�ضمة عّمان، كما تختلف �لدر��ضة �حلالية 
�ل�ضتبانة  ��ضتخدمت  �لدر��ضات  تلك  �أن  �ل�ضابقة يف  �لدر��ضات  عن 
�لأ�ضباب  عن  �ملعلومات  جمع  بهدف  �لعامل  �لطفل  على  �ملوزعة 
�لكامنة لنت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال كدر��ضة حمافظة )2011( 
�لعمل كدر��ضة  �لطفل و�ضاحب  �أو   ،  )2012( ، و�خلو�لدة وح�ضني 
�ل�ضتبانة  ��ضتخدمت  �حلالية  �لدر��ضة  بينما   ،  )2011( �ضليمان 
لهدف نف�ضه و�ملوزعة على معلمي �لدر��ضات �لجتماعية وهذ� ما 
�لأثر  لها  �لرتبوية  �لروؤية  �أن  حيث  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  تتناوله  مل 

�لبالغ يف �لتعرف على �أ�ضباب هذه �لظاهرة.

الطريقة واإلجراءات

منهجية الدراسة

جلمع  �مل�ضحي  �لو�ضفي  �ملنهج  �أ�ضلوب  �لدر��ضة  ��ضتخدمت 
�أد�ة  �لأطفال من خلل  عمالة  باأ�ضباب ظاهرة  �ملتعلقة  �لبيانات 

�لدر��ضة �ل�ضتبانة.

جمتمع الدراسة

تكون جمتمع �لدر��ضة من جميع معلمي �لدر��ضات �لجتماعية 
�لتابعني لوز�رة �لرتبية و�لتعليم يف مديرية تربية ق�ضبة �ملفرق، 
�لبادية  تربية  �لغربية، ومديرية  �ل�ضمالية  �لبادية  تربية  ومديرية 
منهم  ومعلمة،  معلمااً   )474( عددهم  و�لبالغ  �ل�رصقية،  �ل�ضمالية 
 -  2014 �لدر��ضي  للعام  وذلك  معلمة،   )277( و  معلمااً،   )197(

.2015

عينة الدراسة

ملبحث  ومعلمة  معلمااً   )143( من  �لدر��ضة  عينة  تكونت 
�لدر��ضات �لجتماعية �لتابعني لوز�رة �لرتبية و�لتعليم يف مديرية 
�لغربية  �ل�ضمالية  �لبادية  تربية  ومديرية  �ملفرق  ق�ضبة  تربية 
�ملفرق  حمافظة  يف  �ل�رصقية  �ل�ضمالية  �لبادية  تربية  ومديرية 
 )%  30.2( ن�ضبته  ما  �ضكلو�  معلمة،   )83( و  معلمااً   )60( منهم 
مت  �لجتماعية،  �لدر��ضات  معلمي  من  �لدر��ضة  جمتمع  حجم  من 
�لع�ضو�ئية �لعنقودية �لطبقية.حيث مت �عتبار  �ختيارهم بالطريقة 
عناقيد  �لدر��ضة  جمتمع  يف  �ملعلمون  بها  يعمل  �لتي  �ملد�ر�ض 
�إىل  باعتبار �ملدر�ضة وحدة و�حدة )عنقود( ، ومت تق�ضيم �ملد�ر�ض 
طبقتني ح�ضب متغري �جلن�ض )ذكور، �إناث( ، وثلث طبقات ح�ضب 
متغري �ملديرية )مديرية تربية ق�ضبة �ملفرق، مديرية تربية �لبادية 
�ل�ضمالية �لغربية، مديرية تربية �لبادية �ل�ضمالية �ل�رصقية( وبالتايل 
مت �ختيار �ملد�ر�ض �لد�خلة يف عينة �لدر��ضة بالطريقة �لعنقودية، 
ومن ثم �ختري من كل مدر�ضة د�خلة يف �لعينة عينة �ملعلمة طبقيااً 
وفقااً جلن�ضهم )ذكور و�إناث( ووفقااً للمديرية �لتابعني لها، و�جلدول 
�لدر��ضة وفق  �ملعلمني يف عينة  و�أعد�د  )1( يو�ضح حجم جمتمع 

�لختيار بالطريقة �لع�ضو�ئية �لعنقودية �لطبقية.
الجدول( 1( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينتها من معلمي الدراسات االجتماعية

املديرية

العينةاملجتمع

املجموعاإناثذكور
Úعينة
Úالدرا�سة
منÚالذكور

Úعينة
Úالدرا�سة
منÚالإناث

املجموع

6099159183048ق�ضبة �ملفرق

7293165222850�لبادية �لغربية

6585150202545�لبادية �ل�رصقية

1972774746083143املجموع

أداة الدراسة

�نت�ضار  �أ�ضباب  بالك�ضف عن  �ملتعلق  �لدر��ضة  لتحقيق هدف 
ظاهرة عمالة �لأطفال من وجهة نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية 
ظاهرة  �نت�ضار  �أ�ضباب  تقي�ض  ��ضتبانة  �إعد�د  مت  �ملفرق،  مبحافظة 
عمالة �لأطفال، حيث ت�ضمنت �ل�ضتبانة جمموعة من �لفقر�ت �لتي 
ت�ضري �إىل �أهم �أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال كما وردت يف 
�ل�ضابقة، ذ�ت �لعلقة مبو�ضوع ظاهرة  �لأدب �لنظري و�لدر��ضات 
عمالة �لأطفال، ويف �ضوء ذلك قام �لباحثان ببناء �لأد�ة و�ملكونة 

من )41( فقرة.

دالالت صدق وثبات أداة الدراسة: 

ÚتطبيقهاÚقبلÚالدرا�سةÚاأداةÚوثباتÚسدق�ÚدللتÚا�ستخراجÚمت
Ú:يليÚكماÚالأ�سليةÚالدرا�سةÚعينةÚعلى

ÚÚÚ:الدرا�سةÚاأداةÚسدق�
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قبل  �لأوىل  بطريقتني:  �لدر��ضة  �أد�ة  �ضدق  من  �لتاأكد  مت 
على  �لتطبيق  بعد  و�لثانية  �ملحكمني،  �لتطبيق ومتثلت يف �ضدق 

عينة ��ضتطلعية ومتثلت يف �ضدق �لت�ضاق �لد�خلي لل�ضتبانة.
�Ú : )ل�ضدق �لظاهري لأد�ة �لدر��ضة )�ضدق �ملحكمني�

�ل�ضدق  من  �لتحقق  مت  �لدر��ضة،  �أد�ة  �ضدق  من  للتاأكد 
�لظاهري لل�ضتبانة، وذلك بعر�ضها ب�ضورتها �لأولية على جمموعة 
من �ملحكمني من ذوي �لخت�ضا�ض و�خلربة و�لبالغ عددهم )11( 
�لريموك  �لبيت وجامعة  �آل  �لتدري�ض يف جامعة  �أع�ضاء هيئة  من 
و�أ�ضحاب �خلربة يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم، حيث طلب منهم �إبد�ء 
�آر�ئهم حول �ضحة �لأد�ة ودقتها من حيث منا�ضبة �لفقر�ت لقيا�ض 
�لفقر�ت،  و�ضوح  ومدى  �لأطفال،  عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  �أ�ضباب 
و�قرت�ح  مقرتحة،  تعديلت  �أي  ذكر  وكذلك  �للغوية،  و�ضلمتها 
فقر�ت يرونها �رصورية وحذف �لفقر�ت غري �ل�رصورية.وبعد �إعادة 
�ل�ضتبانة مت �لأخذ بجميع �لتعديلت و�مللحظات �ملقرتحة �لتي 
�إعادة  يف  �لتعديلت  ومتثلت  تو�ضياتهم،  يف  �ملحكمون  �أوردها 
جديدة  فقر�ت   )3( و�إ�ضافة  �لفقر�ت  لبع�ض  �للغوية  �ل�ضياغة 
�ضممت  وقد  فقرة،   )44( �لتحكيم  بعد  �لأد�ة  فقر�ت  عدد  لي�ضبح 
�ل�ضتجابة عن �لأد�ة وفق مقيا�ض ليكرت Lekert �خلما�ضي )مو�فق 

ب�ضدة، مو�فق، حمايد، غري مو�فق، غري مو�فق ب�ضدة( .
�Úضدق �لت�ضاق �لد�خلي لأد�ة �لدر��ضة�

بهدف �لتاأكد من �ضدق �لت�ضاق �لد�خلي لأد�ة �لدر��ضة بعد 
��ضتطلعية  �لتحكيم، مت تطبيقها على عينة  �إجر�ء�ت  �لنتهاء من 
من جمتمع �لدر��ضة ومن خارج عينتها، ��ضتملت على )30( معلمااً 
ومعلمة للدر��ضات �لجتماعية مبحافظة �ملفرق، ومن ثم ��ضتخر�ج 
Pear� )ععاملت �ضدق �لت�ضاق بح�ضاب معامل �رتباط بري�ضون 
�لكلية  �لدرجة  مع  �لفقر�ت  من  فقرة  كل  بني   )son Correlation

�نت�ضار  �أ�ضباب  قيا�ض  يف  �لفقر�ت  �ت�ضاق  مدى  لإظهار  للأد�ة، 
ظاهرة عمالة �لأطفال، وقد بلغت قيم معاملت �لرتباط كما يف 

�جلدول( 2 ).
الجدول )2( 

قيم معامالت االرتباط لدرجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

1**0.66512**0.73723**0.71134**0.624

2**0.70013**0.70624**0.79735**0.625

3**0.81914**0.74525**0.61936**0.803

4**0.62115**0.66726**0.67137**0.863

5**0.68316**0.71027**0.60638**0.573

6**0.54117**0.65428**0.66439**0.526

7**0.83718**0.78929**0.81740**0.652

8**0.78119**0.64830**0.66941**0.773

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

Úرقم
الفقرة

Úمعامل
الرتباط

9**0.74820**0.77431**0.74642**0.608

10**0.68921**0.69132**0.79143**0.562

11**0.68722**0.73633**0.70144**0.803

. )α = 0.01( دالة إحصائيا عند مستوى **

ت�ضري �لنتائج يف �جلدول )2( �إىل �أن قيم معاملت �لرتباط 
ود�لة  موجبة  للأد�ة  �لكلية  �لدرجة  مع  �لفقر�ت  من  فقرة  لكل 
�إح�ضائيااً عند م�ضتوى �لدللة )α = 0.01( ، وتر�وحت قيمها بني 
�أن جميع تلك �لفقر�ت تتفق  �إىل  – 0.863( ، مما ي�ضرُي   0.526(
�أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال، وبالتايل  يف قيا�ض مفهوم 
مل يتم حذف �أية فقرة من فقر�ت �ل�ضتبانة يف �ضوء نتائج �لت�ضاق 

�لد�خلي لفقر�ت �ل�ضتبانة.
ÚÚالدرا�سةÚاأداةÚثبات

“�لتطبيق  �لأوىل  بطريقتني  �لدر��ضة  �أد�ة  ثبات  ح�ضاب  مت 
يومااً   )15( بلغ  زمني  بفارق   )Test � retest( �لتطبيق”  و�إعادة 
�لعينة �ل�ضتطلعية �ملكونة من )30( معلمااً  �لتطبيقني على  بني 
ومعلمة للدر��ضات �لجتماعية مبحافظة �ملفرق، و�لطريقة �لثانية 
�لفا  �لد�خلي ح�ضب معادلة كرونباخ  �لت�ضاق  هي ح�ضاب معامل 
“بري�ضون”  �لرتباط  معامل  بلغ  وقد   ،  )Cronbach’s Alpha(
قيمة  بلغت  كما   ،  )0.893( �لتطبيق  �إعادة  بطريقة  للثبات 
وهي   ،  )0.935( �لد�خلي  �لت�ضاق  بطريقة  )�ألفا(  �لثبات  معامل 
ميكن  هنا  ومن  �حلالية،  �لدر��ضة  لأغر��ض  ومنا�ضبة  مرتفعة  قيم 
مت  �لتي  �لبيانات  و�أن  �لعايل،  بالثبات  تت�ضم  �لدر��ضة  �أد�ة  �عتبار 
�حل�ضول عليها من خلل تطبيق �ل�ضتبانة ميكن �لوثوق ب�ضحتها 

و�عتمادها.
ظاهرة  �نت�ضار  �أ�ضباب  �أهمية  درجة  على  �حلكم  ولأغر��ض 
�لجتماعية،  �لدر��ضات  معلمي  نظر  وجهة  من  �لأطفال  عمالة 
�لإجابة عن فقر�ت  �مل�ضتخدم يف  �ملقيا�ض �خلما�ضي  لفئات  وفقااً 
�أد�ة �لدر��ضة، مت ت�ضنيف ��ضتجابات �ملعلمني �إىل ثلثة م�ضتويات 
�ملدى  معادلة  ��ضتخد�م  خلل  من   ، منخف�ض(  متو�ضط،  )مرتفع، 

�لآتية: 
�Ú ملدى = �أكرب قيمة لفئات �لإجابة – �أ�ضغر قيمة لفئات�
�لإجابة
�Ú4 = 1 – 5 = ملدى�
�Ú ،طول �لفئة= �ملدى ÷ عدد �مل�ضتويات )مرتفع، متو�ضط

منخف�ض( 
وبالتايل يكون طول �لفئة= 4 ÷ 3 = 1.33

وهكذ� ت�ضبح �لأوز�ن للحكم على درجة �أهمية �أ�ضباب �نت�ضار 
ظاهرة عمالة �لأطفال من وجهة نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية 

على �لنحو �لآتي: 
�Ú 2.33( تعني �أقل من  �ملتو�ضط �حل�ضابي بني )1.00 - 
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أسباب ظاهرة عمالة األطفال من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية في محافظة املفرق.
أ. راِبعة نصار زغير
أ. د. إبراهيم القاعود

�لأطفال من وجهة  عمالة  �نت�ضار ظاهرة  �أ�ضباب  �أهمية  درجة  �أن 
نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية منخف�ضة.

�Ú 3.67( تعني �أقل من  �ملتو�ضط �حل�ضابي بني )2.33 - 
�لأطفال من وجهة  عمالة  �نت�ضار ظاهرة  �أ�ضباب  �أهمية  درجة  �أن 

نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية متو�ضطة.
�Ú ملتو�ضط �حل�ضابي بني )3.67 - 5.00( تعني �أن درجة�

�أهمية �أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال من وجهة نظر معلمي 
�لدر��ضات �لجتماعية مرتفعة.

متغريات الدراسة

♦Ú ملتغري�ت� وهي  �لت�ضنيفية:  )�مل�ضتقلة(  �ملتغري�ت  �أولاً: 
�ملعلمني  تقدير�ت  يف  �لفروق  عن  �لك�ضف  خللها  من  مت  �لتي 

لأ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال، وتتكون من: 
�Ú. )جلن�ض، وله م�ضتويان: )ذكر، �أنثى�
�Ú :م�ضتويات ثلثة  وت�ضمل  و�لتعليم،  �لرتبية  مديرية 

�ل�ضمالية  �لبادية  تربية  مديرية  �ملفرق،  ق�ضبة  تربية  )مديرية 
�لغربية، مديرية تربية �لبادية �ل�ضمالية �ل�رصقية( .

♦Ú :ا: �ملتغري �لتابع ثانياً
�Ú نت�ضار� لأ�ضباب  �لجتماعية  �لدر��ضات  معلمي  تقدير�ت 

ظاهرة عمالة �لأطفال يف �لأردن.

املعاجلة اإلحصائية: 

Úالدرا�سةÚباأ�سئلةÚال�سلةÚذاتÚالإح�سائيةÚاملعاجلاتÚاإجراءÚمت
Ú:الآتيةÚالأ�ساليبÚعلىÚبالعتماد

ÚÚDescriptive Sta� )��ضتخد�م مقيا�ض �لإح�ضاء �لو�ضفي 
�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات  خلل  من   )tistic

�نت�ضار  �أ�ضباب  عن  بالك�ضف  �ملتعلق  �لأول  �ل�ضوؤ�ل  عن  للإجابة 
ظاهرة عمالة �لأطفال يف �لأردن من وجهة نظر معلمي �لدر��ضات 

�لجتماعية.
ÚÚIndepen�( �مل�ضتقلة  للعينات  “ت”  �ختبار  ��ضتخد�م 

�لفروق بني تقدير�ت  dent Samples T � test( للك�ضف عن دللة 

تبعااً  �لأردن،  �لأطفال يف  �نت�ضار ظاهرة عمالة  لأ�ضباب  �ملعلمني 
ملتغري �جلن�ض.

ÚÚ )One Way ANOVA( ضتخد�م حتليل �لتباين �لأحادي��
، للك�ضف عن دللة �لفروق بني تقدير�ت �ملعلمني لأ�ضباب �نت�ضار 
�لرتبية  مديرية  ملتغري  تبعااً  �لأردن،  يف  �لأطفال  عمالة  ظاهرة 

و�لتعليم.

 إجراءات الدراسة

ÚÚ لرجوع �إىل �لأدب �لرتبوي و�لدر��ضات �ل�ضابقة للطلع�
�أد�ة �ل�ضتبانة �ملتعلقة مبو�ضوع ظاهرة عمالة  �إعد�د  على كيفية 

�لأطفال.
ÚÚ.لقيام باإعد�د �ل�ضتبانة ب�ضورتها �لأولية�
ÚÚ لتاأكد من �ضدق �لأد�ة بعر�ضها على حمكمني من ذوي�

�خلربة و�لخت�ضا�ض و�إجر�ء �لتعديلت يف �ضوء ما يلزم.
ÚÚ ملفرق� مبحافظة  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  مو�فقة  �أخذ 

لتوزيع �ل�ضتبانة على �أفر�د عينة �لدر��ضة.
ÚÚ عينة على  تطبيقها  خلل  من  �لأد�ة  ثبات  من  �لتاأكد 

��ضتطلعية.
ÚÚ.لقيام بتوزيع �ل�ضتبانة على عينة �لدر��ضة�
ÚÚ.جمع �لبيانات �ملت�ضمنة يف �أد�ة �لدر��ضة وتفريغها
ÚÚ.لقيام بعملية �لتحليل �لإح�ضائي للبيانات�
ÚÚلتو�ضل �إىل �لنتائج ومناق�ضتها�
ÚÚ.خلروج بالتو�ضيات يف �ضوء �لنتائج�

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄ÚÚما  " �لأول  �ل�ضوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

ÚوجهةÚمنÚالأطفالÚعمالةÚظاهرةÚانت�سارÚاأ�سباب
ÚمديرياتÚيفÚالجتماعيةÚالدرا�ساتÚمعلميÚنظر

"Úاملفرق؟ÚحمافظةÚيفÚوالتعليمÚالرتبية
�حل�ضابي،  �ملتو�ضط  �حت�ضاب  مت  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  عن  وللإجابة 
�لدر��ضات  معلمي  لتقدير�ت  و�لرتتيب  �ملعياري  و�لنحر�ف 

�لجتماعية، وكانت �لنتائج كما هو مبني يف �جلدول )3( .
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي الدراسات االجتماعية ألسباب 
انتشار ظاهرة عمالة األطفال في األردن، مرتبة تنازليًا

اأ�سبابÚانت�سارÚظاهرةÚعمالةÚالرقمالرتتيب
الأطفال

Úاملتو�سط
احل�سابي

Úالنحراف
املعياري

Úدرجة
الأهمية

141
�لرت�خي يف تطبيق �لقو�نني �لتي 

مرتفعة4.650.78متنع عمل �لأطفال

214
غياب دور �لأ�رص يف توفري 

�حلماية و�لرعاية للطفل ت�ضاعد 
يف جلوء �لطفل ل�ضوق �لعمل

مرتفعة4.560.50

31
�نخفا�ض م�ضتوى دخل �لأ�رصة 

يجرب �لطفل على �للتحاق ب�ضوق 
�لعمل

مرتفعة4.460.68

429
غلء �ملعي�ضة و�لرتفاع �ملتكرر 
للأ�ضعار ي�ضاعد على نو ظاهرة 

عمالة �لأطفال
مرتفعة4.450.63

537
�ضعف �لو�زع �لديني لدى �لأ�رصة 

ي�ضهم يف �رتفاع ن�ضبة �لعمالة 
بني �لأطفال

مرتفعة4.410.62

639
�لفر�غ يف �لعطل �ل�ضيفية يتيح 

مرتفعة4.390.59فر�ض �لعمل لدى �لأطفال

مرتفعة4.390.61�لطلق بني �لأبوين633

812

ت�رصب �لأطفال من �ملدر�ضة 
بدون مربر�ت وعدم �لرغبة يف 

�لنتظام باملدر�ضة توجههم �إىل 
�ضوق �لعمل

مرتفعة4.340.77
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اأ�سبابÚانت�سارÚظاهرةÚعمالةÚالرقمالرتتيب
الأطفال

Úاملتو�سط
احل�سابي

Úالنحراف
املعياري

Úدرجة
الأهمية

932
عدم �هتمام �لأ�رصة باختيار 

مرتفعة4.180.73�أ�ضدقاء �أبنائهم

1038
غياب دور و�ضائل �لإعلم يف 

مرتفعة4.170.71�لتنويه ملخاطر عمالة �لأطفال

1111
كرثة عدد �أفر�د �لأ�رصة تعمل على 

مرتفعة4.160.89�لتحاق �لطفل ب�ضوق �لعمل

1226
فقد�ن �لو�لدين �أو �أحدهما 

مرتفعة4.150.82)�لوفاة( دفع بالطفل للعمل

132
عدم ح�ضول �لطفل على فر�ضة 

مرتفعة4.060.92تعليمية تدفعه للعمل

145
�ضعف �لدور �لرقابي ملوؤ�ض�ضات 
�لرعاية �لجتماعية ي�ضاعد يف 

�زدياد ن�ضبة عمالة �لأطفال
مرتفعة4.020.89

158
�لتفكك �لأ�رصي �لذي تعانيه �أ�رصة 

مرتفعة3.881.14�لطفل �لعامل يدفعه ل�ضوق �لعمل

1631
�ضعف �لتو��ضل بني �لبيت 

و�ملدر�ضة ي�ضهم يف �إهمال �لطفل 
وجلووؤه ل�ضوق �لعمل

مرتفعة3.870.98

1716
�حلروب �لتي يتعر�ض لها �لبلد 
و�لهجر�ت �لق�رصية جترب �لطفل 

على �لعمل
مرتفعة3.851.18

1819
وجود �أب لديه �إعاقة حتول دون 
قدرته على �لعمل تدفع باأبنائه 

�لأطفال منهم للعمل
مرتفعة3.801.07

1943
وجود �أفر�د ذوي �حتياجات 

خا�ضة د�خل �لأ�رصة تلقي 
بالأ�ضحاء منهم ل�ضوق �لعمل

مرتفعة3.720.92

2024
م�ضاحبة رفاق �ل�ضوء )�ل�ضللية( 

متو�ضطة3.511.18وت�ضجيعه على �لعمل

2115

�لهجرة من �لريف �إىل �ملدينة 
وحدوث تغري يف �لأناط 

�ل�ضتهلكية )�لقت�ضادية( ي�ضهم 
يف عمالة �لأطفال

متو�ضطة3.331.17

متو�ضطة3.321.19�لزو�ج �لثاين �أو �ملتعدد للأب2234

2317
�لور�ثة �ملهنية )تعلم �لطفل 

متو�ضطة3.271.13مهنة �أبيه( 

2423
�ضعف �لإر�ضاد و�لتوجيه للطفل 

و�أ�رصته بالآثار �ل�ضلبية للطفل 
�لعامل

متو�ضطة3.181.11

2540
ت�ضجيع �أرباب �لعمل �أنف�ضهم 

بزيادة �أجور �لأطفال للبقاء يف 
�لعمل

متو�ضطة3.151.11

2642
هجرة �أ�ضحاب �لتخ�ض�ضات 

ب�ضبب طغيان �لقيم �ملادية جذب 
�لأطفال ل�ضوق �لعمل

متو�ضطة3.121.17

2735
�رتفاع �أجور �ل�ضكن مما يدعو 
متو�ضطة3.101.19لزيادة �لدخل بت�ضغيل �لأطفال

2821
حاجة �لطفل للمال ل�رص�ء 
متو�ضطة3.051.07�حتياجاته تدفعه للعمالة

اأ�سبابÚانت�سارÚظاهرةÚعمالةÚالرقمالرتتيب
الأطفال

Úاملتو�سط
احل�سابي

Úالنحراف
املعياري

Úدرجة
الأهمية

2930
غياب �لأب �ملتكرر عن �لأ�رصة 

كال�ضفر �أو ما �ضابه ذلك يزج 
بالطفل للعمل

متو�ضطة3.031.18

3022
�عتقاد �لأهل باأن عمل �لطفل 

متو�ضطة2.841.14جزء من تن�ضئته �لجتماعية

317
رغبة �لأهل يف دفع �أطفالهم 

متو�ضطة2.781.01ل�ضوق �لعمل

3144
�خللفات �مل�ضتمرة بني �أفر�د 

�لأ�رصة �ضبب يف توجه �لطفل �إىل 
�ضوق �لعمل

متو�ضطة2.781.02

334
�رتفاع ن�ضبة �لبطالة بني 

�لر��ضدين يف �ملجتمع تتيح 
�لفر�ضة �أمام �لطفل للعمل

متو�ضطة2.761.19

3418
�رتفاع معدلت �لنمو �ل�ضكاين 

�أدى �إىل �زدياد ن�ضبة ظاهرة 
عمالة �لأطفال

متو�ضطة2.591.18

3527
�ضعور �لطفل مب�ضوؤوليته جتاه 

متو�ضطة2.581.10�أ�رصته تدفعه للعمل

3636
�عتقاد �لطفل باكت�ضابه حرفه 

متو�ضطة2.571.15م�ضتقبلية

373
تدين �مل�ضتوى �لثقايف لأفر�د 

�لأ�رصة �ضبب يف تنامي ظاهرة 
عمالة �لأطفال

متو�ضطة2.551.12

3810
�ضعوبة �ملناهج �لدر��ضية وفقااً 
لقدر�ت �لطفل �لعقلية قد تدفع 

�لطفل ل�ضوق �لعمل
متو�ضطة2.521.17

396
�ملعاملة �لقا�ضية للأطفال من 
قبل �لأهل مما يدفعهم ل�ضوق 

�لعمل
متو�ضطة2.351.04

4028
رغبة �لأطفال بالعمل لتعوي�ض 

منخف�ضة2.321.03م�ضاعر �حلرمان

419
رغبة �لطفل يف �لعمل من �أجل 

منخف�ضة2.310.97�لعتماد على نف�ضه

4220
وجود �إعاقة يف �لطفل نف�ضه 

منخف�ضة2.210.90تدفعه للعمالة

4325
تقليد �لآخرين من �لأطفال 

منخف�ضة2.160.98�لعاملني

4413

�لعنف �ضد �لتلميذ )�لعنف 
�ملدر�ضي( �ضبب يف �لت�رصب 

من �ملدر�ضة و�للجوء للعمل يف 
�لأ�ضو�ق

منخف�ضة2.060.87

Ú)الكلي(Úمتو�ضطة3.390.24الأداة

ح �لنتائج يف �جلدول )3( �أن تقدير�ت معلمي �لدر��ضات  تو�ضّ
عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  لأ�ضباب  �ملفرق  حمافظة  يف  �لجتماعية 
�لأطفال، جاءت ب�ضكل عام )�لكلي( �ضمن درجة �لأهمية �ملتو�ضطة، 
معياري  و�نحر�ف   )3.39( لتقدير�تهم  �حل�ضابي  �ملتو�ضط  بلغ  �إذ 
)0.24( ، وتتفق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��ضة �خلو�لدة وح�ضني 
جاءت  �لأطفال  عمالة  ظاهرة  �أ�ضباب  �أن  �أظهرت  �لتي   )2012(

مب�ضتوى متو�ضط.
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أسباب ظاهرة عمالة األطفال من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية في محافظة املفرق.
أ. راِبعة نصار زغير
أ. د. إبراهيم القاعود

لأهمية  �ملعلمني  تقدير�ت  تر�وحت  فقد  للفقر�ت  وبالن�ضبة 
�أ�ضباب �نت�ضار ظاهرة عمالة �لأطفال �لو�ردة يف فقر�ت �ل�ضتبانة 
 )19( جاءت  حيث  و�ملنخف�ضة،  �ملرتفعة  �لأهمية  درجة  بني  ما 
درجة  �ضمن  فقرة   )20( و  �ملرتفعة،  �لأهمية  درجة  �ضمن  فقرة 
درجة  �ضمن  فقر�ت   )5( هناك  كان  حني  يف  �ملتو�ضطة،  �لأهمية 

�لأهمية �ملنخف�ضة.
جاءت  �لتي  �لأ�ضباب  �أن  ُيلحظ  �ل�ضابق  �لعر�ض  خلل  من 
�أغلب  و�أن  حماور  عدة  يف  تتوزع  كانت  مرتفعة  �أهمية  بدرجة 
�لنتائج  �أ�ضارت  حيث  بالأ�رصة،  تتعلق  �أ�ضبابااً  كانت  �لأ�ضباب  تلك 
دفع  يف  بالأ�رصة  �ملرتبطة  �لتالية  للعو�مل  �ملرتفعة  �لأهمية  �إىل 
�لأطفال �إىل �ضوق �لعمل، وهي: غياب دور �لأ�رص يف توفري �حلماية 
�لأ�رصة.و�نخفا�ض  لدى  �لديني  �لو�زع  للطفل.و�ضعف  و�لرعاية 
�لأ�رصة  �هتمام  �لأبوين.وعدم  بني  �لأ�رصة.و�لطلق  دخل  م�ضتوى 
باختيار �أ�ضدقاء �أبنائهم.وكرثة عدد �أفر�د �لأ�رصة.وفقد�ن �لو�لدين 
�لطفل  �أ�رصة  تعانيه  �لذي  �لأ�رصي  .و�لتفكك  )�لوفاة(  �أحدهما  �أو 
�إهمال  يف  ي�ضهم  و�ملدر�ضة  �لبيت  بني  �لتو��ضل  �لعامل.و�ضعف 
دون  حتول  �إعاقة  لديه  �أب  �لعمل.ووجود  ل�ضوق  وجلوئه  �لطفل 
د�خل  خا�ضة  �حتياجات  ذوي  �أفر�د  �لعمل.ووجود  على  قدرته 

�لأ�رصة تلقي بالأ�ضحاء منهم ل�ضوق �لعمل.
كونها  للأ�رصة  �ملحوري  �لدور  على  توؤكد  �لأ�ضباب  هذه  �إن 
�لتن�ضئة  بعملية  ت�ضطلع  �لتي  �لأوىل  �لجتماعية  �ملوؤ�ض�ضة 
حرمان  يف  �ضببااً  ُيعد  �لأ�رصة  بنية  يف  �ل�ضعف  و�أن  �لجتماعية، 
�لنحر�ف  �إىل  تدفعه  للكثري من حقوقه، وت�ضكل عبئااً عليه  �لطفل 
ويف �أح�ضن �لأحو�ل �إىل �ضوق �لعمل، وبالتايل ل بد من �إعادة �لنظر 
يف �ل�ضيا�ضات �ملوجهة للرفع من م�ضتوى �لأ�رصة �لأردنية، وعدم 
عملية  خطو�ت  �تخاذ  بل  و�لقو�نني  �لتوجيهات  باإ�ضد�ر  �لكتفاء 
ت�ضهم يف رفع كفاءة �لأ�رصة وخ�ضو�ضااً رب �لأ�رصة، و�أهمية توجه 
�إىل  �لأ�رصة  ل�ضوؤون  �لوطني  و�ملجل�ض  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة 
م�ضاعدة �لأ�رص �لتي لديها �أطفال عاملني يف ت�ضويب �خللل لديها، 
وتوليد �لجتاهات �لإيجابية لديها يف حماية �أبنائها من �لتوجه 
يرى  �لدر��ضة، فكما  �ل�ضتمر�ر يف  وت�ضجيعه على  �لعمل  �ضوق  �إىل 
�ضبيتان )2012( فاإن �لأ�رصة تعترب �لوحدة �لأ�ضا�ضية يف �ملجتمع 
وتكوين  به  �ملحيطة  �لبيئة  مع  �لطفل  تفاعل  يف  �لأ�ضا�ض  وحجر 

�جتاهاته نحو �ملجتمع.
�ملتعلقة  �لأ�ضباب  �أهمية  �أظهرت  �لتي  �لنتيجة  هذه  وتتفق 
بالأ�رصة يف دفع �لأطفال �إىل �ضوق �لعمل مع �لعديد من �لدر��ضات 
�ل�ضابقة، حيث تتفق مع در��ضة �أبو حو�ضه )2002( �لتي �أظهرت �أن 
�لقت�ضادي  �لو�ضع  �لأمور و�ضوء  �لتعليمي لأولياء  �مل�ضتوى  تدين 
�لبحث عن فر�ض عمل، ومع  �لأطفال نحو  ي�ضهم يف دفع  للأ�رصة 
وجود  �أظهرت  �لتي   )2002( عطيه  و�أبو  �ل�ضامي  در��ضة  نتيجة 
�لعمل  ل�ضوق  �أطفالها  و�ن�ضمام  �لأ�رصة  حجم  بني  قوية  علقة 
ووجود علقة قوية بني دخل �لأ�رصة وعمالة �لأطفال، ومع نتيجة 
�أغلب  �أن  �أظهرت  �لتي   )Devi & Roy, 2008( وروي  ديفي  در��ضة 
و�قت�ضاديااً. �جتماعيااً  متدنية  طبقة  ذوي  �لعاملني  �لأطفال  �أ�رص 

�لد�فع  �أن  �إىل  تو�ضلت  �لتي   )2010( ها�ضم  در��ضة  نتيجة  ومع 

وتتفق  للأ�رصة،  �لقت�ضادي  �لعامل  هو  �لأطفال  لعمل  �لرئي�ضي 
�أ�رص  �أن  �أظهرت  �لتي   )2010( �أبو �ضالح  در��ضة  نتيجة  كذلك مع 
�لأطفال �لعاملني يزيد عن ثمانية، �إ�ضافة �إىل �أن دخل رب �لأ�رصة 
�إر�ضال �لطفل ل�ضوق �لعمل، ومع نتيجة �لرميح  له �لأثر �لبالغ يف 
يعي�ضون  �لعاملني  للأطفال  �لن�ضب  �أعلى  �أن  بّينت  �لتي   )2011(
يف �أ�رص كبرية �حلجم ت�ضل لـِ )8( �أفر�د فاأكرث، و�أن �لبيئة �لأ�رصية 
و�لجتماعي  �لقت�ضادي  �مل�ضتوى  بتدين  تت�ضم  بها  يعي�ضون  �لتي 
�لتي   )2011( �ضليمان  در��ضة  نتيجة  مع  تتفق  كذلك  و�لتعليمي، 
هو  �لعمل  ب�ضوق  �لأطفال  �لتحاق  يف  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  �أن  بيّنت 

�حلاجة �ملادية.
�ملرتفعة  �لأهمية  �أظهرت  �لتي  �لنتيجة  تختلف  حني  يف 
�لأ�رصي  .و�لتفكك  )�لوفاة(  �أحدهما  �أو  �لو�لدين  فقد�ن  لأ�ضباب 
�ل�ضابقة  �لدر��ضات  بع�ض  مع  �لعامل،  �لطفل  �أ�رصة  تعانيه  �لذي 
�أن  بينت  �لتي   )2001( دروي�ض  در��ضة  نتيجة  مع  تختلف  حيث 
�لأطفال �لعاملني ينتمون �إىل �أ�رص متما�ضكة وطبيعية ل تعاين من 
�أية م�ضاكل )تفكك وطلق ووفاة �أحد �لو�لدين( ، كذلك تختلف مع 
�لأطفال  �أ�رص  �أن  �إىل  �أ�ضارت  �لتي   )2011( �لرميح  در��ضة  نتيجة 

�لعاملني هي �أ�رص مكتملة �لبناء ل يعانون �أي تفكك �أ�رصي.
كما �أظهرت �لنتائج �أن �لعو�مل �ملرتبطة باملدر�ضة ودورها 
�إىل  �لنتائج  �أ�ضارت  �لأ�ضباب، حيث  ثانيااً من حيث  ياأتي  �لرتبوي 
و�لدور  باملدر�ضة  �ملرتبطة  �لتالية  للعو�مل  �ملرتفعة  �لأهمية 
ت�رصب  وهي:  �لعمل،  �ضوق  �إىل  �لأطفال  تدفع  و�لتي  لها،  �لرتبوي 
�لنتظام  يف  �لرغبة  وعدم  مربر�ت  بدون  �ملدر�ضة  من  �لأطفال 
�لطفل  ح�ضول  �ل�ضيفية.وعدم  �لعطل  يف  باملدر�ضة.و�لفر�غ 
تفعيل  عدم  �إىل  ذلك  يف  �ل�ضبب  يعود  تعليمية.وقد  فر�ضة  على 
بال�ضورة  �لأ�ضا�ضي  �لتعليم  �إلز�مية  يوجب  �لذي  �لد�ضتوري  �لن�ض 
قبل  من  �لدر��ضة  عن  ينقطع  �لذي  �لطفل  متابعة  وعدم  �ملطلوبة، 
�لبيئة  توفري  يف  بدورها  �ملدر�ضة  قيام  وعدم  �ملدر�ضة،  �إد�رة 
�لتعليمية �مل�ضجعة على بقاء �لطفل باملدر�ضة، وعدم تفعيل خطط 
�أن �لأطفال  وز�رة �لرتبية يف �لأن�ضطة �ل�ضيفية للطلبة، خ�ضو�ضا 
�خلدمات  ب�ضعف  تت�ضم  بيئة  يف  يعي�ضون  �ملفرق  حمافظة  يف 
و�ملر�فق و�لأن�ضطة �لرتفيهية �ملخ�ض�ضة للأطفال كامللعب، مما 
�لعطل  فر�غهم يف  �أوقات  للق�ضاء على  للعمل  �لتوجه  �إىل  يدفعهم 
�ملدر�ضية.وتتفق هذه �لنتائج مع عدد من �لدر��ضات �ل�ضابقة، حيث 
تتفق مع در��ضة �ل�ضامي و�أبو عطية )2002( �لتي �أظهرت �لعلقة 
�لقوية بني ت�رصب �لأطفال من �ملد�ر�ض و�ن�ضمامهم ل�ضوق �لعمل، 
ومع نتيجة در��ضة �لنجار و�ضكري )2003( �لتي �أظهرت �أن )41،1 
%( من �أفر�د �لدر��ضة يو�جهون م�ضكلت مدر�ضية تتعلق بالدر��ضة 
ها�ضم  در��ضة  و�أ�ضاتذتهم.ومع  زملئهم  وبني  بينهم  بالعلقة  �أو 
)2010( �لتي تو�ضلت �إىل �أن �لتعليم يعترب من �لعو�مل �لتي تدفع 
�لطفل لللتحاق ب�ضوق �لعمل.ومع در��ضة حمافظة )2011( �لتي 
�أظهرت �أن �ضعف م�ضتوى �لتح�ضيل �لدر��ضي ُيعد من �أن �أهم �أ�ضباب 

عمالة �لأطفال.
وبالن�ضبة لباقي �لأ�ضباب �لتي جاءت �ضمن درجة �لأهمية 
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�ملرتفعة ُيلحظ �أن هناك �أ�ضبابااً تتعلق بدور �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية 
و�لرقابية يف تفعيل �لقو�نني و�لت�رصيعات �ملوجهة حلماية �لطفل 
من �لتوجه ل�ضوق �لعمل، حيث �أ�ضارت �لنتائج �إىل �لأهمية �ملرتفعة 
للرت�خي يف تطبيق �لقو�نني �لتي متنع عمل �لأطفال، و�ضعف �لدور 
�لرقابي ملوؤ�ض�ضات �لرعاية �لجتماعية يف توجه �لأطفال نحو �ضوق 
و�لتنفيذية  �لرقابية  �لهيئات  بقلة  ُتف�رّص  قد  �لنتائج  وهذه  �لعمل، 
�ملخ�ض�ضة ملحاربة عمالة �لأطفال، و�ضعف �لت�رصيعات �ملوجهة 
�أن  عليها، حيث  �لتحايل  و�ضهولة  �لأطفال  بت�ضغيل  يقوم  �ضد من 
�أكانت تلك �ملتعلقة  هناك خللاً و��ضحااً يف تطبيق �لقو�نني �ضو�ءاً 
مبنع عمل �لأطفال دون �ضن )15( �ضنة �أم عمل �لأطفال دون �ضن 
�لأ�ضباب  وهذه  �لكر�جات،  يف  كالعمل  �خلطرة  �لأعمال  يف   )18(

حتتاج �إىل معاجلة فعلية على �أر�ض �لو�قع.
كما �أظهرت �لنتائج �أن غياب دور و�ضائل �لإعلم يف �لتنويه 
�لأطفال  توجه  يف  �ملهمة  �لأ�ضباب  من  �لأطفال،  عمالة  ملخاطر 
وطنية  �إعلمية  �ضيا�ضة  تبني  يوجب  وهذ�  �لعمل،  �ضوق  نحو 
�حلروب  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �لأطفال.كما  عمالة  ظاهرة  ملحاربة 
و�لهجر�ت �لق�رصية جترب �لطفل على �لعمل تعد من �لأ�ضباب �ملهمة 
�ملوؤقتة  �لأ�ضباب  من  وهي  �لأطفال،  عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  يف 
�ملرتبطة بظروف دول �جلو�ر، حيث �أن حمافظة �ملفرق تعترب من 
�أكرث �ملحافظات �لتي ��ضتقبلت �للجئني �ل�ضوريني بالن�ضبة لعدد 
�ضكانها و�لبنية �لتحتية فيها، مما �أدى �إىل عدم تو�فر فر�ض �لعمل 
لأهايل �ملحافظة، وبالتايل قلة دخل �لأ�رص �لأردنية فيها وتوجه 

�لأطفال فيها نحو �ضوق �لعمل مل�ضاعدة �أ�رصهم ماديااً.
عمالة  ظاهرة  �نت�ضار  باأ�ضباب  �ملتعلقة  للنتائج  وبالن�ضبة 
�لأهمية �ملنخف�ضة،  �لتي جاءت �ضمن درجة  �لأردن  �لأطفال يف 
فكانت معظمها عو�مل مرتبطة بالطفل نف�ضه، وهي: تقليد �لآخرين 
من �لأطفال �لعاملني.ووجود �إعاقة يف �لطفل نف�ضه.ورغبة �لطفل 
بالعمل  �لأطفال  نف�ضه.ورغبة  على  �لعتماد  �أجل  من  �لعمل  يف 

لتعوي�ض م�ضاعر �حلرمان.
�لنتيجة تختلف مع نتيجة در��ضة حمافظة )2011(  وهذه 

�لتي �أظهرت �أن �أهم �أ�ضباب عمالة �لأطفال �لرغبة يف تعلم مهنة.
◄ÚÚهل« Úلثاين� �ل�ضوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

Úعمالة Úظاهرة Úاأ�سباب Úاأهمية Úدرجة Úتختلف
Úالدرا�سات Úمعلمي Úنظر Úوجهة Úمن Úالأطفال

»Úاجلن�ص؟ÚمتغريÚباختلفÚالجتماعية
معلمي  تقدير�ت  بني  �لفروق  دللة  عن  �لك�ضف  بهدف 
عمالة  ظاهرة  �أ�ضباب  �أهمية  لدرجة  �لجتماعية  �لدر��ضات 
�ملتو�ضطات �حل�ضابية  ��ضتخر�ج  �لأطفال، وفقااً ملتغري �جلن�ض، مت 
�لدر��ضة  �أد�ة  على  �لعينة  �أفر�د  لتقدير�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات 
�لتي تقي�ض �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال، وذلك تبعااً ملتغري �جلن�ض 
Inde�  ذذكر، �أنثى( ، كما مت ��ضتخد�م �ختبار »ت« للعينات �مل�ضتقلة
pendent Samples T � test، وكانت �لنتائج كما يف �جلدول )4( .

الجدول )4( 
نتائج اختبار )Independent Samples T � test( للكشف عن داللة الفروق بين 

تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة أهمية أسباب ظاهرة عمالة األطفال، تبًعا لمتغير 
الجنس

املتو�سطÚالعدداجلن�ص
احل�سابي

Úالنحراف
املعياري

Ú)T(Úقيمة
املح�سوبة

Úدرجات
احلرية

Úم�ستوى
الدللة

603.460.25ذكر
3.423141*0.001

833.330.22�أنثى

 )α≥0.05( دالة إحصائيا عند مستوى *

ت�ضري �لنتائج يف �جلدول 4 �أن �لفروق بني تقدير�ت �ملعلمني 
و�ملعلمات لدرجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال، كانت د�لة 
 «T” قيمة  بلغت  �إذ   ،  )α≥0.05( �لدللة  م�ضتوى  عند  �إح�ضائيا 
�ملح�ضوبة للفرق )3.423( وهذه �لقيمة د�لة �إح�ضائيا عند م�ضتوى 
)α≥0.05( .مبعنى �أن درجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال 
باختلف  تختلف  �لجتماعية  �لدر��ضات  معلمي  نظر  وجهة  من 
متغري �جلن�ض، ومن خلل �ملتو�ضطات �حل�ضابية يف �جلدول �ل�ضابق 
ُنلحظ �أن �لدللة كانت ل�ضالح �ملعلمني �إذ بلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي 
لتقدير�ت  �حل�ضابي  �ملتو�ضط  من  �أعلى  وهو   )3.46( لتقدير�تهم 
�لدر��ضات  معلمي  فاإن  .وبالتايل   )3.33( و�لبالغ  �ملعلمات، 
�لجتماعية �لذكور قد �أعطو� �أهمية لأ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال 

بدرجة �أعلى من زميلتهم �ملعلمات.
وقد يعود �ل�ضبب يف ذلك �إىل �أن معظم عمالة �لأطفال تاأتي 
من �لطلب �لذكور �ملت�رصبني من �ملد�ر�ض، مما دفع �ملعلمني �إىل 
�ملعلمات،  فعلت  مما  �لأطفال  عمالة  لأ�ضباب  �أعلى  �أهمية  �إعطاء 
�لجتماعية  �لبيئة  �أن  حني  يف  �لو�قع،  ملعاي�ضتهم  نتيجة  وهذ� 
�ملحاِفظة ل�ضكان �ملفرق ل تتقبل عمالة �لإناث من �ضغار �ل�ضّن، 
كما �أن فر�ض �لعمل �ملتو�فرة يف �ل�ضوق هي يف معظمها للذكور.

�أبو �ضالح )2010( �لتي  وتن�ضجم هذه �لنتيجة مع نتيجة در��ضة 
من  هم  بفل�ضطني  نابل�ض  يف  �لعاملني  �ل�ضغار  غالبية  �أن  بّينت 

�لأطفال �لذكور.
◄ÚÚهل Ú« �لثالث  �ل�ضوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

Úعمالة Úظاهرة Úاأ�سباب Úاأهمية Úدرجة Úتختلف
Úالدرا�سات Úمعلمي Úنظر Úوجهة Úمن Úالأطفال
»Úالرتبية؟ÚمديريةÚمتغريÚباختلفÚالجتماعية

معلمي  تقدير�ت  بني  �لفروق  دللة  عن  �لك�ضف  بهدف 
�لدر��ضات �لجتماعية لدرجة �أهمية �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال، 
��ضتخر�ج  مت  فيها،  يعملون  �لتي  �لرتبية  مديرية  لختلف  تبعااً 
�أفر�د  لتقدير�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�ضابية  �ملتو�ضطات 
�لعينة على �أد�ة �لدر��ضة �لتي تقي�ض �أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال، 
�ملفرق،  ق�ضبة  تربية  )مديرية  فيها  يعملون  �لتي  للمديرية  وفقااً 
�لبادية  تربية  مديرية  �لغربية،  �ل�ضمالية  �لبادية  تربية  مديرية 

�ل�ضمالية �ل�رصقية( ، وكانت �لنتائج كما يف �جلدول )5( .
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة 

أهمية أسباب ظاهرة عمالة األطفال، تبًعا لمتغير مديرية التربية

الإح�سائيات
الو�سفية

ÚمديريةÚمتغري
الرتبية

ÚتربيةÚمديرية
ق�سبةÚاملفرق

ÚالباديةÚتربيةÚمديرية
ال�سماليةÚالغربية

ÚالباديةÚتربيةÚمديرية
ال�سماليةÚال�رسقية

�ملتو�ضط 
3.423.363.38�حل�ضابي

�لنحر�ف 
0.260.220.24�ملعياري

ت�ضري �ملتو�ضطات �حل�ضابية يف �جلدول )5( �إىل وجود فروق 
ظاهرية بني تقدير�ت معلمي �لدر��ضات �لجتماعية لدرجة �أهمية 
�أ�ضباب ظاهرة عمالة �لأطفال، تبعااً لختلف مديرية �لرتبية �لتي 
يعملون فيها )مديرية تربية ق�ضبة �ملفرق، مديرية تربية �لبادية 
، وقد  �ل�رصقية(  �ل�ضمالية  �لبادية  �لغربية، مديرية تربية  �ل�ضمالية 
 ،  )One Way ANOVA( �لأحـادي  �لتباين  حتليل  ��ضتخد�م  تـم 

وكانت �لنتائج كما هو مو�ضح يف �جلدول )6( .

الجدول )6( 
نتائج تحليل )One Way ANOVA( للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات معلمي 

الدراسات االجتماعية لدرجة أهمية أسباب ظاهرة عمالة األطفال، تبًعا لمتغير مديرية التربية

جمموعÚم�سدرÚالتباين
املربعات

Úدرجات
احلرية

Úمتو�سط
املربعات

Ú"F"Úقيمة
املح�سوبة

Úم�ستوى
الدللة

0.11720.058بني �ملجموعات

1.0210.363 8.0111400.057د�خل �ملجموعات

8.128142املجموع

تقدير�ت  بني  �لفروق  �أن  �إىل   )6( �جلدول  يف  �لنتائج  ت�ضري 
�أ�ضباب ظاهرة عمالة  �أهمية  �لدر��ضات �لجتماعية لدرجة  معلمي 
�ملح�ضوبة   «F” قيمة  بلغت  �إح�ضائيااً، حيث  د�لة  تكن  �لأطفال، مل 
للفروق بني �ملعلمني يف مديريات �لرتبية �لثلث )1.021( .وهذه 
�لقيمة غري د�لة �إح�ضائيا عند م�ضتوى �لدللة )α≥0.05(.مبعنى 
�أ�ضباب  �أثر لختلف مديرية �لرتبية يف درجة �أهمية  �أنه ل يوجد 
ظاهرة عمالة �لأطفال من وجهة نظر معلمي �لدر��ضات �لجتماعية.
وُتعّد هذه �لنتيجة منطقية لت�ضابه معظم �لظروف �لجتماعية 
و�لقت�ضادية ل�ضكان حمافظة �ملفرق، كما �أن �لبيئة �لتعليمية يف 
�لعينة  �أفر�د  دفع  مت�ضابهة، مما  �لثلثة  �لرتبية  مديريات  مد�ر�ض 
�إىل �إعطاء �أهمية متقاربة لأ�ضباب عمالة �لأطفال بغ�ض �لنظر عن 
مديرية �لرتبية و�لتعليم �لتي يتبعون لها.وتتفق هذه �لنتيجة مع 
تاأثري  يوجد  ل  �أنه  بّينت  �لتي   )2010( �ضالح  �أبو  در��ضة  نتيجة 

ملتغري �ملنطقة »�ملخيم« يف عمالة �لأطفال.

التوصيات

ÚمتÚ،احلالية Úالدرا�سة Úاإليها Úتو�سلت Úالتي Úالنتائج Úسوء�Úيف
Ú:كالآتيÚالتو�سياتÚمنÚجمموعةÚتقدمي

تو�ضي �لدر��ضة �ملجل�ض �لوطني ل�ضوؤون �لأ�رصة باإعادة . 1
�ل�ضيا�ضات �ملوجهة للرفع من م�ضتوى �لأ�رصة �لأردنية،  �لنظر يف 
خطو�ت  �تخاذ  بل  و�لقو�نني  �لتوجيهات  باإ�ضد�ر  �لكتفاء  وعدم 

عملية ت�ضهم يف رفع كفاءة �لأ�رصة.
تبني . 2 ب�رصورة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �لدر��ضة  تو�ضي 

متابعة  �أجل  من  و�ملدر�ضة  �لبيت  بني  �لتو��ضل  لتعزيز  �آليات 
�لأطفال، و�لعمل على توفري �لبيئة �لتعليمية �مل�ضجعة للطفل على 
�لبقاء يف �ملدر�ضة، وتفعيل خطط وز�رة �لرتبية �ملتعلقة بالأن�ضطة 

�ل�ضيفية للطلبة خلل �لعطل �ملدر�ضية.
تو�ضي �لدر��ضة وز�رة �لتنمية �لجتماعية ووز�رة �لعمل . 3

ب�رصورة تفعيل �لقو�نني و�لت�رصيعات �ملوجهة حلماية �لطفل من 
�ملرتفعة  �لأهمية  �إىل  �لنتائج  �أ�ضارت  حيث  �لعمل  ل�ضوق  �لتوجه 
و�ضعف  �لأطفال،  عمل  متنع  �لتي  �لقو�نني  تطبيق  يف  للرت�خي 
�لأطفال  توجه  يف  �لجتماعية  �لرعاية  ملوؤ�ض�ضات  �لرقابي  �لدور 

نحو �ضوق �لعمل.
تو�ضي �لدر��ضة و�ضائل �لإعلم �لوطنية �لأردنية بتبني . 4

��ضرت�تيجية �إعلمية للتوعية مبخاطر ظاهرة عمالة �لأطفال.
�لإر�ضادي . 5 �لعمل  تركيز  ب�رصورة  �لدر��ضة  تو�ضي  كما 

وتفعيل  �لأطفال،  عمالة  ظاهرة  مكافحة  على  �لذكور  مد�ر�ض  يف 
ح�ض�ض �لرتبية �ملهنية.
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