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  استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن
 

 :الملخص

عرررررألتفات الررررر يفاتم ررررر    ا انعررررلتنامي ررررر  ُا ا

،اهرررأللاتم شرررحاشرات يسرررلتلا  ررري   اااات رفن

ًتخيريتاعَ ْاعسٌتنَْاعم مْات ال يفا ات رفن،ا

ًميش َررررااهرررر تاا(االرررراناعرررر  ان،اا250قٌت ورررر ا 

تهلرررألل،اعاتعيمررر فاتلررر وراتمٌضرررلُا ررر اخرررايفاااا

اًتقرررماعم مرررْات الررر يفاش  ررر نام يسرررلٍ  تااااااًضررر 

ًم م  فرتتات رفنَْاًتْعُيِمألاتزب نر اتميش َ رُا ر اااا

تلرر وراتمٌضررلُاخ  رريسألتاات رري  نْال ل ررْاًتقررماااااا

عم مْات ال يفاً ااتم ٌت  اتل ر  ْاهلر ،الر م اااا

اتعيمألتاتم  سجْا   ٌباتم َ  رٌٍه ت.

شراسَرر نّاًتقررماعم مررْاااً شرر رتا خررلناتم يرر ٖرااا

 ات رفناع ٓاتل ئٌاتليٌ ط،اًخ   ْات ال يفا

ت يسلتلا  ي   ا%(،اً ش رتا ٍػ ناشرا69.33 

عم مْات ال يفاعرباثاثرْا رَ  رٌٍه تالج رـاخررا:ااااا

شج َ ا ااتمطل اتم    ،الل مرْاتمطلر اتم   ر ،اااا

ا.رع ٍْاتمطل اتم    

ا ًضرـاتم  سجرْاخػرلًرّااا اغٌٕاني ٖراتم شرحاا

شغر  ْاضررلٌلادألٍررألّاخ لررألترةاتم   ررْاش هرر ا ااا

تمطل اتم    اام  َ ااخألًره اخطرل اع مَرْاشلخٌٍرْاااا

 ألرً رْ،ا ػراناعر اشف َر اخلػبر تال َرر تاااااا

ً  اٍ  ظلهر اااتالديم عَْتمرتخَْاًتآلفتباًتشبأل ْا

 اتميسطرررظاخ م مررر ا اصبررر يفارع ٍرررْات الررر يفاا

اتم ررررر    اخ ل   ررررر تاتسبفٌ َرررررْاًتشبريٍرررررْا.ا

ا(ل م145ْ 

تمف م تاتمألتمْ:ات يسلتل،اتمطل ،اعم مْا

 ت ال يف،ا َ  رٌٍ
Abstract : 

Due to the increase of the numbers 

of the working children in Jordan , 

this study aimed at envisioning the 

future of children  labor in Jordan. a 

random sample consisted of 250 child 

was selected randomly. To achieve 

this goal, the descriptive approach was 

used by describing status of children 

labor according to the Jordanian 

legislations and initiations. 

additionally, the analytic side of the 

descriptive method was adopted 

through  using the questionnaire to 

identify the status  of children labor in 

Jordan according to  its reasons. 

Moreover, the researcher adopted  

Scenarios method.  

The most significant results 

showed that the level of status of child 

labor in Jordan was moderate with 

(69.33%). Results also showed that 

envisioning the future of child labor 

was through three Scenarios: 

educating the working children’s 

mother, fostering the working children 

and taking care of them.   

Based on the results, the researcher 

recommended the necessity of adding 

new classrooms to the public schools 

to qualify the working child’s mothers 

and helping them to do their roles; 

educationally and scientifically as 

well as assigning university graduates 

from Education ,Art ,Social service 

and other related specializations in the 

field of working children care in the 

public and charity institutions.  

 Keywords : envisioning , the 

child, child labor , Scenarios  
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 : مقذمت البحث

 : متَيد

ش رريشاا لس ررْاتمطلٌمررْاتالهيمرر ااًتملع ٍررْا;الرر اهلرر ا رر اشرر ثريالرر رياع ررٓاشسطررَْااا

تمطل ا  ي  ان،اشذا مج ـاتميسلٍ  تاتم م ًٍْاع ٓاتالهيم ااخ مطل اًش لَألاس ٌقرىاا

 َقْتُلُلاىأ وقوَاقاكَُْلخَ َََْا َ ق    وَال }ًرع ٍيىاًمح ٍيىا  اغلًباتإلهمر يفال  رْ،اسَرحاقر يفاش ر ر:اااااا

    .(13)سورة ؤلاسراء، آية رقم ضأل اتهللاتم عَماا{ نُ نقرَزلقلهُخَ وَإِيَّكْلخَ إِنَّ ققُتُقهُخَ ْقكنَ ِْطتئًك ْقبِريًأإِمَُقكقٍ نقحَ
  رر اتم ررٌتن اتمٌغرر َْاًتليمج ررْاخ شل قَرر تاس ررٌ اتإلن رر ن،اًشسررلٍ  تاتل عمرر تااااااااا

مياتااخو ا;ات  لاتم  لَرْا،ا  ألا لألتاعرباتل للتتاًتلٌتثَااس ٌ اتمطل اًغلًرّاتإل

تم ِاٍُسرياشراًدرٌفا سرف ْاس َ َررْاشٌتدررىاتايم ر تاتإلن  نَررْاشيذ رألا اظر هلّااااااااا

ا(.ا2001عم مْات ال يفا نٌراتمألٍ ،ا

ً ات رفناشيل قماظ هلّاعم مرْات الر يف،اشذا ريشرريا ر اخرايفا ر للاماتمَرٌااتم ر لُااااااااا

تمر ِا ق  يرىاًنترّاتم مر اخ مي ر ًنااااالف  شْاعم مْات ال يف:ا  اتم َ  ْاشراتميط َام،ا

 ما  عمْاتم م اتمألًمَرْاًتمٌَنَ ر اشراتشلر قَي ات ًر:ااشورأللاشرااتسبرألا ر اعم مرْاااااااا

ت الرر يف،اًتمج نَررْاشوررأللاشرااذبألٍررألاتسبررألات فنررٓام رر اتم مرر ا ات رفنا ًنترّاتم مرر ااا

ا(.2013ت رفنَْ،ا

 ملر ن،اشال ا نااا48 ملر ناشرااا34خر اااشناسذماعم مْات الر يفا ات رفناقرألاشرلتً ااااًرغما

لرجريتنا ر اتلوريم اٍ لرألًناشناهر تاتمررلقماٍُمجر اسذرماعم مرْات الر يفا ات رفناق رر اااااااااا

  ٌتتاخ ـ;ات  لاتم ِاٍ يألعُاشطٌٍلاق عألّاخَ ن تافقَ ْاًفًرٍْام م مْات الر يفا اا

ُش لررألاتنيسرر رات رفن،اشذاُشعوررلا عررألتفات الرر يفا ا ررٌ اتم مرر ات رفنررُاضررٌرّاًتق َررْاا

 رر اه رر ادرر ٕاهرر تاتم شررحامَ يسررللا  رري   ااا(.2015ًش رر  ُاهرر ياتمعرر هلّا شرر  عْ،ا

اعم مْات ال يفا ات رفن.

شفم ا سرف ْاتم شرحا ااش  ًمرىالٌغرٌااعم مرْات الر يفا ات رفنا،ااااااامشكلة البحح: 

ربنر  رااشذاشناتل  فرتتاتمٌا َْات رفنَْام شألا ر اظر هلّاعم مرْات الر يفا جر :ا سرلًااتماااااا

تمألًمُام  ػ ٕاع ٓاعمر ات الر يف،اً للرااتمرألعماتالديمر عُ،اً ر اشراذمر ،ااٍُسرريااااااااا
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شراًدٌفا سف ْاشيمج اخ نيس راتمع هلّ،ا ػاناع اششر رّالرجريا ر ات ًرت اتم شجَرْااااا

 اصب رررلاتم مررر اًتمطلٌمرررْاًتمي مَرررْا ات رفناشراًدرررٌفاماللات الررر يفاتم ررر    ا اااااا

ا(.ا2001ْا فرًٍش،اطبي  اتل سآتات رفنَ

ًٍُ لألاترش  طا  ي   ات ال يفاخ  ي لتراتايمماًل  رفى،اغرلًرّاذبألٍرألافًراااا

تل    تاتل  َْا اذب َااس ٌ ات الر يفاعررباًغرما رَ  رٌٍه تا  ري   َْام شرألا ر اااااااا

عم وم،اشذاٍُ يرباذم ا ط   نام م    تال  ْ،اً  ألتنىاٍُ ألا  شلتناخطرلتناٍ َرااعم َرْاااا

ٕىاع ررٓاذمرر ،ااقررألاٍجرر راش رر االتاسررٌيفالَلَررْات يسررلتلاااااتمي ررألااًتميطرر ٌراتم  مررُ.اخ رر 

  ي   اعم مْات ال يفا ات رفن،ا  اه  ا إنا سف ْاه تاتم شحاشي سظا اتإلد خرْاا

عرر ا جرر اهرر ياتمي رر االتا رر اخررايفات يسررلتلا  رري   اعم مررْات الرر يفا ات رفنا ااااااا

  ري   اعم مرْات الر يفا اااااتإلد خْاع اتم  تيفاتمي مُ:الَ اميف اذب َاات يسرلتلا

ات رفنا?

 : تصاؤالت البحح

   اًتقماعم مْات ال يفاً ااتميسلٍ  تات رفنَْاا? .1
   اًتقماعم مْات ال يفاً ااتل  فرتتات رفنَْ? .2
ا  اًتقماعم مْات ال يفاً ااتم ٌت  اتل   ْاهل ? .3

ا يسلتلا  ي   اعم مْات ال يفا ات رفن?اا  اتم ألتٖ اتل ي   َْاال .4

 : ٍداف البححأ

 رضألاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاش   نام يسلٍ  تات رفنَْ.اا .1
 رضألاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاش   نام م  فرتتات رفنَْ. .2
ارضألاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفاش   نام  ٌت  اتل   ْاهل . .3

ا  ي   اعم مْات ال يفا ات رفن?ااًغماخألتٖ ا  ي   َْاال يسلتل .4

 : أٍنية البحح

 ٍفي  اتم شحا همَيرىا;انعرلتنالر الج رىاشرلؼبْات الر يفا ر ا همَرْا ا  ري   اااااااااا

تايم ررر ت،اشذا ًراتم شرررحا همَرررْاخ ضرررْامعررر هلّاعم مرررْات الررر يفا اتللس رررْاااا
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ع  ررر ن،اًهرررُا لس رررْا    رررَْاًغرررلًرٍْا اشسرررفَ اااا15شراا6تم ملٍرررْا ررر اخررر اا

 شسطَْاتإلن  ن.
 ;ٌااظر هلّاعم مرْات الر يف،اًتمرلااااا  اخايفاالسىالٌغاٍفي  اتم شحا همَيىا

ُشمجر ا سرف ْاقألميررْادألٍرألّا ر ا يٗررـاشيلر قما رر اعر اامتخرل،اًتمررلاخ شرـاشوررألفااااااااا

 اٍ ات ال يفا اتم  مل;ات  لاتم ِاٍ يألعُات ي ل راه ياتمع هلّاا اتمجر نُاا

اعسلا  اساٍلتنا  ال اع اا،امَمج اتمٌَااتم  لُام م مْات ال يف.ااا

 ٍػررر نا ررر اخرررايفاتعيمررر فيا  ررر ٌباتم رررَ  رٌٍال سرررألااٍفي ررر اتم شرررحا همَيرررى 

ضر نماتم رلتراع رٓاااا   ر عألّا شر شورأللا تمرلا ت  ر مَ اتال يسرلت َْام م ري   ،ااا

 شطرر    م ررَ  رٌٍه تاتربرر ذاقررلترتتارشررَألّاخسرر نا  رري   اعم مررْات الرر يف،اا
ْا ش ف نَر تا ْا ماخيَر رتتا علغر نا ًش رألاا م م ري   ،ااخألٍ ر  تمل ر ا   ر اا تلي سر
ٓا تم رَ  رٌٍه تا ًقرألاٍ طرٌِاذب َر ااا تليٌق رْ،ا ني ٖذور ا خَر نا  رما تإلن ر نُ،ا  ع ر

 عم ى. ٍ  غٓ    سٌيف ضلؼبْ  ً غم َْ شٌضَ ت
 ٍيٌقما  اتم شرحا ناٍُراًفاتلوريم اخسر ًناتمطلر ا اًنترّاتم مر اًًنترّاتمي مَرْاااااااا

تالديم عَْاخ إلغ  ْاشراًنترّاتمرتخَْاًتمي  َماخإ ف نَر تاخألٍ رْال ري   اعم مرْااااا

ات ال يف.

 قررألاٍ رر عألاتم شرررحا اشٌدَررىاتمألرت ررر تاتل رري   َْا رر اخرررايفادرر باتهيمررر اااااااا

اتم  سج ا اه تاتا يف،اً يحاتا يفاإلدلتٕافرت  تات يسلت َْ.

ت يسرررلتلا  ررري   اعم مرررْاتقيطرررلتاسرررألًفاتم شرررحاتلٌغرررٌعَْاع رررٓا :حددددال البحدددح

ا،اًذبألفتامب اٍ ُ:ت ال يفا ات رفن

اااااااام  شررحاخ ل رري   اتم لٍرر ا،اًٍرررتتً ا رر ا َررْتسبررألًفاتما ااـلج رراتسبررألًفاتما  َررْ:ا-

ا(ا  ٌتتامبسَْٗاتهلل.اااا10شراا5 ا

ًنترّاتم م ،اًنترّاتمي مَْاتالديم عَْ،اًنترّاتمرتخَْاًتمي  َم،ا اا:تسبألًفاتلف نَْا-

ات رفن.

ا(اع   ن.15شراا6ت ال يفاتم     اتم ٍ اشرتتً ا عم رهما  ا اتسبألًفاتم سلٍْا:ا-

اتسئٌاتم شحاع ٓاتلطط ش تاتآلشَْ:  :املصطلحات العلنية ااإلجرائية
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هرررٌاماتديوررر فاع مرررُا ررر عماٍل رررُاشراضرررَ غْاصبمٌعرررْا ررر اتمي  ررر تتاااااااااات يسرررلتل:

تايم ر ت،اااْا ر اتلسلًاْ،اتملاشسم اتل  ملاتملَٖ ْا ًغ ااصبيمرما ر ،ا ًاصبمٌعرااا

،اًش ط اا  اخ ضاتال رتتغ تاتشب ضْاسٌيفاتل غُاًتسب غل،اًٍ عرلااًعربا رتّا    ْ

تمَررىاخ نررىادوررألات رريطاعُات  رر ةاٍي ررمامررلأا  رري   َْا ي  ٍ ررْاًٍ رر ٓاالليسرر لااا

خرر ات شررَ ٕاًتمرر عماًت ن رر  اتمف َررْااا<اتلمف ررْ> ًا<اتحمليم ررْ>تم اقرر تاتل رري   َْاا

ا(.23:ا1992 شخلتهَم،امٌاًٍيغرياخ لعْاشألٍألًّتمللعَْا اع ملاٍ 

عم َررْات رريطاااتل رري   امعرر هلّا رر ا،العرر هلّااًٍُ ررللاتال يسررلتلاشدلتَٖرر ناخ نررى:

عم مْات ال يفاًضَ غْاصبمٌعرْا ر اتم رَ  رٌٍه تاتلمفر اتمي   ر ا  ور ا،اخ العيمر فاااااااا

اع ٓاتل غُاًتسب غلاتم ِاٍي  ااخ مع هلّا.ا

 نامي لٍر اتشل قَرْاس رٌ اتمطلر اتمطر فرّاعر اتإلعراناتم ر لُاااااااااًٍ ر اتمطلر اش  رااااتمطلر :ا

ا(.اا28:ا2004سب ٌ اتإلن  ن،امهٌال اشن  ناملاٍيذ ًناتمج   ْاعسلّما خ أل ،ا

ا(اع   ن.15شراا6:اتإلن  ناتم    اتم ِاٍرتتً اعمليا  ا ًٍُ للاتمطل اشدلتَٖ ناخ نى

د م نُاٍ  مىاتمطل ام  ٕا دلا ًال ادوألا فلِا ًاًُش ّللاخ نو :امااعم مْات ال يف:

ُاااااا ًٍ يررباغر رتنااااخألًنا دلا ٌتٕا ل ناذمر اخسرف افتٖرما ااعلغرُا اا  قرـا اا رٌ 

مررى،اًٍرريماع ررٓاتل ررئٌاتم   ررُ،اًتزب ررمُاًتالديمرر عُاًت خاقررُاًتل  ررٌِ،اًتمرر ِااااا

ٍ ررت افرت ريى،اًؼبل رىا ر ا رلعاتلٌتظ رْاع رٓاتمري  ماًتمألرت رْ،ا ر اخرايفاشد ر ريااااااااااااا

تلألر ْاق  ات ًتن،ا ًا ناٍ ي ااا  ىاضب ًمْاتزبمما  اخر اتمرألًتااتلألر رُ،اااااع ٓاشلك

ا(.30:ا2011ًتم م اتلفج ااٌٍ اتم  ع تما تا ساتمٌا امس ًنات  لّ،

خ نور :اصبمٌعرْات عمر يفاتمرلاٍ رٌااخور ات الر يفاتمر ٍ ااااااااااًُش للاعم مْات الر يفاشدلتَٖر ناا

 ررٌتٕا لرر ناذمرر ا  رر  با  ررلٍْاتديم عَررْا ااا(اع  رر ن،15شراا6 شرررتتً ا عمرر رهما رر ا

اشلخٌٍْا ااتقيط فٍْ.

ٍُ لَّلاتم َ  رٌٍاخ نىامصبمٌعْا  اتمي   تتاتلسلًاْاتملاش ط اا  اتم  تيفااتم َ  رٌٍ:

ذب  ـاعألّاشلًط،ا وٌاٍُرربناشطرٌرتناذه َر نااااا  ذتا..امٌ?امب  ٓا  ذتاميف ا ناؼبألخامٌ

 ْا ًاتلمف ْال ريّاظر هلّا ر ا،اًهرٌامرَساش ر ريتنااااااً فلٍ ناامٌعْا  اتسب التاتليٌق
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،اًشمن اًض ال  راضبيم اخغرضاتم عرلاعر ا رألٔاتملغ رْا َرىا ضر ٖ ،ااااااااع ارغ ْا  ملى

ا(.اا5:ا2006

:اراٍْا  ري   َْاعرربا سر هألااةف رْاً لغٌخرْاًخألٍ رْ;اااااااًٍ للاتم َ  رٌٍاشدلتَٖ ناخ نى

عم مْات ال يف،احبَحاشيػرم اش ر اااميش َااتهلأللاتل سٌفاًهٌاتسبألا  اتنيس راظ هلّا

اتملاٍْاال اتلسف ْاًت هألتلاًتإلدلتٕتت،اً  اش خىاذم .

 : إلطار اليعري االدراشات الصابكةا

هم :ا لوٌااتمطلر اً لورٌااااا لوٌااعم مْات ال يفاا  اخايفاُخْ ألٍ ا    َ اٍ ط اا

عرراتااٍ  ر ما ا  نشرا ًالفشررى   ر ا خ نرى:امتلٌمررٌفااتم مر ،اشذاٍُمفر اارل ا لورٌااتمطلر ااااا

  اق نٌناتم مر ااا2   ا لوٌاامتم م ماٍُمف اش لٍلىاً ااتل فّا(.ا205:ا2008ًتلٌتدألّ،ا

ت رفنُاخ نىال ادوألا فلِا ًاد م نُاٍ  مىاتم    ام  ٕا درلا رٌتٕالر ناخسرف ااااا

ُا عم مرررْاااًُشسرررريا(.1:ا2015 تزبلٍرررألّاتمل َرررْ،اافتٖرررما ًاعلغرررُا ًا  قرررـا ًا رررٌ 

 خر دلا غريياسب  ب  ً سب  خى تقيط فٍْ، نس ا ت    تمطل  خىاٍ ٌا ت ال يفاشر:ام  
(.الم اُشسرياشراشنور :امصبمٌعرْاااا174:ا2001ت عم يفما ضبمأل،ااطبي      دل فًن  ً

ٕا تم مر ا ضر س ا  رما ًخ الشلر  ا ت عمر يفاتمرلاٍ رٌااخور ات الر يفاامبٌت  رْا  رلهمااااااا   رٌت
:ا2001;اميش ر افخر ات  رلّم  ومُ،اااا فلر نا  ا  طر ما ضبر ا اااًرشرْا اا    لر نا

 مي ر و  تمل تإلني دَْ خ م م َْ الاشلش ط تمل تهل  سَْ ت نسطْ ماصبمٌعْ (.اًه215ُ

 (.ا12:ا2009  ٌ ٓ،ا    لهمم خ  ٕ  ً خ  ٖوم ت يملتر  د     تمسٌتراا  ت ال يف

 تم م ات رفنُاتمطل تعيرباق نٌنااا:ااقع ظاٍرة عنالة األطفال افل التشريعات األرلىية

   ش خ ر نا فتا ً ر ا عمرانام ر ٕا درل،ااا ٍ فِ فتا تم    ،ا   مي لٍ  تم  نٌنُ خ ل  ٓ ع  ان

ْا ت سف ا ت  لاتم ِاٍُ لألاشيط خا ش لشى، ًذبـ تم م  مط س  م م ى  فتٖى  تم  نٌنَر

ٔا عمرانا مير رةا فتا  ر ا تم     ًتمطل  خ م    اتم  م ، تشب ضْ تمس ًن ع زبـ تمل  مرأل

  (.2009 دلا  خٌامح فّاًتم ألً ُ،ا    خ  ض س اتم م 
 مل تمطل اتم ِ   اق نٌناتم م ات رفنُاعم  (73 اً  اد ن امخلا  ألا   ـااتل فّ

  ن ًفًن  ط  ر نا تل م ه ت ًد ٕ تمطٌر،    ضٌرّ خ ِ   اعملي عسلّ تم  ف ْ ٍفم 

  اا  اسَحا ظلً ى  ا ًقيى  ا تم م  نٌا سَح  ل ناذم ا    ٌتٕ  ِات يج  ٕ ٍيػم 
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ْا ْا خ سبر التا تلسرلاا   رماٍ خر اا ،   رىا تمغ ٍر ْا تال ريج  َٖ ْا  د نشور ا تمرلا تشب ضر  تالشل قَر

 ًمٌقـا    ضبألفّ شلًط تم م ،اً ا م   ت فنٓ خ سبأل (اتشب ضْ 138تمألًمَْا رقم

 (.اااا1977خ مألًمْا تزبلٍألّاتمل َْ،ا خ ضْ ًمعلًل

ِا عمر اتمطلر اا تم مر ات رفنرُ،اا قر نٌنا  ر ا (74 المر ا   رـاتلر فّااا ٍفمر اا مل تمر 

ْا  ً تشبطرلّا ت عمر يفا   عمرليا  ر ا عسرلّا تم  خ ْ شنرىاا ،اغرريا تلػرلّاخ مطرشْاا  ً تلله ر

ْا  ً تشبطرلّا  ر ات عمر يفاا تسبم ٍْام طل  شٌ ل  نو  (74 اتل فّ نظ ع ٓ ٍُ خ    ً تلله ر

ٓا خ مطرشْا تلػرلّا ْا  ر ا سير ـا خَ مر ا عسرلّا  رط،اا تم ر خ  ْا  ًد ر ْا تالشل قَر ا رقرما تمألًمَر

ْا تلر فّا  ا(138 ْاا   ور ا تمج مجر ٓا تسبرألا ٍ ر ا  ن دبَراا ال  ن شمَور ا تل ػرمْا ع رٓاتمألًمر  ت فنر

 م سطرلا ش رل ا  ن ؼبيمر ا تمرلا تم مر ا  نرٌتاا  ر ا نرٌاا  ِ   ع   نام   رٌيفا (18ع ا  م   

 تمعرلًلا  ً ا َ يور ا خ ر  ا  رٌتٕا لر ناذمر ا اضرشْاتمطلر ا اا را يىا اا خاقرى;ااااااا

ا(.ا2002 َو ا تزبلٍألّاتمل َْ،ا ش فٔ تمل

ـاا مبٌد  تل فّ ه ي نظ ع ٓ ش ألٍ  شدلتٕ ع   أل ذم  ع ٓ خ  ٕ ا رقرما تم ر نٌناتل قر

ِا ا( 2002م ر ْااا51 م ر ْاا11ارقرما فتٖمر ناخطرألًراتم ر نٌنا ااا ق نٌنر نا خ رألا  َمر ا  ضر حا تمر 

ٕا ع ،اسَح ا(2004 ْا تلر فّا ش ر ا   عسرلّا ع ر رّاتم ر خ ْاا شمغر   خ  ر رّا ع ور ا ًتال ي  غر

ْا ْا  ً تشبطرلّا ت عمر يفا     رماعم مرْات الر يفااا مَطر حا عسرلّ،ا تمج   ر  تلػرلّا  ً تلله ر

ا(.ا2004 تزبلٍألّاتمل َْ،ا عسلّ تمج   ْ    سيٓ ت ال يف مجَم خ مطشْاٍسم 

ِا ًتمي رألٍ ا (74 اتلر فّا ًٍُ خ ا ٍػ ناع ٓانرظا عمر اا   رما قرألا ع َرى،اشناتمر ظاا ع تمر 

 ت عمر يفا ٍر للا ًمل خ مطرشْ،ا  ػرلّا  ً  له ْ  ً خطلّ ش يرب تمل ت عم يف   تمطل 

ْا خ فرسا ًذمر ا ً ر ٌلى،ا  خا اتمطلر ا لس تمل  تعيرربتا تمرلاا(138 ارقرما تالشل قَر

ا(.ااا2009 َو ا  خٌامح فّاًتم ألً ُ،ا شسغَ ى مي م  عم الن تمطل  خ خا  تلػلّ ت عم يف

ٕىاع ٓا  اش ألا،اٍُ ألات رفناا  ا ًقَّ رـاع رٓاتالشل قَر تاتلي   رْااااا تمرلا  ًتٖر اتمرألًيفااخ  

ٓاااا ْا تشل قَر تا حب رٌ اتإلن ر ناًتمطلر ،اًع ر ْا تم مر ا   عمر  (182(اً 138رقرما ا تمألًمَر

ْا ًتإلدرلتٕتتا ت الر يفا عمر ا  شرف يفا   ٌ  تسبألات فنٓام  اتم م اًسعل خس ن  تملٌرٍر

شل قَر تا تا رساااع َو ،ااًش م اتسبفٌ ْات رفنَرْاد هرألّاع رٓاشل َر اش ر اتالااااا م  ػ ٕ

ا(.اا2009تمٌا امس ًنات  لّ،ا



 
 

 
 
 

138 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 عيد الزعبوط سميةد.|                              استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن
 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يويول ( 13( المجلذ )11العذد )

 رر اه رر اٍُمفرر اتم ررٌيفاشناتميسررلٍ  تات رفنَررْاتليمج ررْامبررٌتفاقرر نٌناتم مرر اتمررلا رر ااا

ش نو ا ناُش وما اتسبألا ر اعم مرْات الر يفا ر اهرُاشال ا فمرْاع رٓاتنيسر راظر هلّاعم مرْااااااااااا

 ت ال يفا ات رفن.

ت الر يفااش  ـات رفناظ هلّاعم مرْاا :تتات رفنًَْتقماظ هلّاعم مْات ال يفاً ااتل  فر

عرررباًنترّاتم مرر اًتزبورر تاتل  َررْ،ا  رر ا ناضرر فقـاع ررٓاتلٌتثَررااًتالشل قَرر تاتمألًمَررْاااا

 تميسطرَط;ا خبطٌعاعم ات ال يفا;ا  اخايفارضألاسذماتلسرف ْا ات رفناًشٌدَرىاا
ٓا  ثل تالعي  ر خ   مَ خ  ً  رلهم،اا تم ر    ا ًتسيَ در تات الر يفاا ًغرما تم َ   تاع ر

ًق  ررـاتسبفٌ ررْات رفنَررْاخررإدلتٕاتم ألٍررألا ررر اتل رر فرتتا اضب ًمررْام شررألا رر اهررر ياااااااااا

(.ااًدرر ٕتاتل رر فرتتات رفنَررْا اتسبررألا رر اتنيسرر راظرر هلّاااااا2009تمعرر هلّا فٍرر ًغ ٌا،اا

اعم مْات ال يفال آلشُ:

مرْاا سلًااتمربن  راتمرألًمُام شرألا ر اعمر ات الر يفا ات رفناخ مي ر ًنا رما  عاااااااا-

خرأل تاهر ياتل ر فرّاخيٌقَرماتسبفٌ رْات رفنَرْاةج رْاخرٌنترّاتم مر ااااااااااتم م اتمألًمَْ:ا

ا(،اًتمررلا2001ع ررٓاتشل قَررْاتمي رر ًنا ررما  عمررْاتم مرر اتمألًمَررْا اعرر اا اات رفنَررْا

ا2004هأل ـاشراتم ػ ٕاتميألرػبُاع ٓاعم مْات ال يف،اً اشولا ٍ ٌيفا  اعر اا اا

ا(اعاتميٌقَماع رٓاش لَر اتللس رْاتمج نَرْا ر اتلسرلًااتمرٌا ا ات رفنا;ا ر ا در اااااااااا

م ام شألا  اظ هلّاعمر ات الر يفاااش  َاال  ْاتزبوٌفام  م اذبـا ع ْاًنترّاتم 

ا(.ا2006  ر ان،ا

ٍوأللاه تاتلللااشرا ف  شْاعم مْات ال يف،ا  ا للااتمألعماتالديم عُ:اا-ا

خررايفاتسبطررٌيفاع ررٓاتمي  ررَماغرررياتم عرر  ُاعرررباخلنرر  راث   ررْاتلي ررلخ اًشش سررْااااااا

 رْااتا يفا    وماإللم يفاش هَ ومات لر فميُاعر االٍرااتمألرت رْاتل امَرْ،اً ي خااااا

تشبررلػب اشرا   هررألاتميررألرٍ اتلورر اال رريفم يفاش هَ رروم،اًتم مرر اع ررٓاشٌعَررْااااا

تلي لخ اًشخٌشوماة اهماعلغْاماغبلتطاخ ٌ اتم مر اااشٌعَْات ال يفاتم     

ا(.2011خ  ا  فلّاًشع فشومام مألر ْ تا ساتمٌا امس ًنات  لّا،ا

ًنترّاتم مر ات رفنَرْاخي لَر ااااخرأل تااخلن  را ف  شْاعم مْات ال يفاعررباتمي  رَم:اااا-

خلنرر  را ف  شررْاعم مررْات الرر يفاعرررباتمي  ررَما اشررولاشسررلٍ اتمجرر نُا رر اعرر ااااااااااا

ا(اخ مي  ًنا ماتا ساتمٌا امس ًنات  رلّاً    رْالٌٍ رـا رفٌبااااا2008 
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ا4م ي مَرْاتالديم عَرْا اتمسرل ات ً رطاًخررألعما ر اًنترّاتم مر ات  لٍفَرْالررألّاااااااا

مث نُاضب  ع تاًهُ:ادلص،اتم    ٕ،اشرخأل،اعم ن،اا  ٌتت،اًٍ يوأللاتمربن  ر

الرر ا رر اا4000  فخرر ،اتمارقرر ٕ،اتم   ررْاًتمفررلك،اًٍوررأللاتمربنرر  راشرا ررش ااا

الررر ا ررر اتل لغررر اشبطرررلاتم مررر ا ررر اخرررايفاشرررٌ رياااا4000تم مررر اتال ررريغامُاً

تشبأل  تاتمي  َمَْاذتتاتزبٌفّاًت نسطْاتملاش ر ٓاشرامح ٍرْات الر يفا تا رسااااا

ا(ا.2011مس ًنات  لّا،ااتمٌا 

شي سظا   ًمَ تاتم ذ رْاخر آلشُ اتا رساتمرٌا ااااا:اتم ذ ْاتمٌا َْام م ات ال يفا-

ا(:ا2011مس ًنات  لّا،ا

ا لتد ْاًش ألٍماتلسٌرّاتمان ْام م  فرتتاتمٌا َْاتلي   ْاخ م مْات ال يف.ا (1

تمان ْ;امي لَ ا نسرطْا سرلًاا ف  شرْاعم مرْات الر يفاعرربااااااااتلسٌرّش ألٍما (2

 تمي  َمااٌتيفا لتس اش لَ اتلسلًا.
ا ي خ ْاش لَ اشٌضَ تاتل للتتاتمٌا َْاًتإلق َمَْاتشب ضْاخ م مْات ال يف. (3

 أٍه املؤشصات األرلىية املعيية يف احلد مً اىتشار ظاٍرة عنالة األطفال اآلتي: امً

 ُش رررألاًنترّاتم مررر اتزبورررْاتل  َرررْامبي خ رررْاتالشل قَررر تااترّاتم مررر :اتل   رررْات ًراًن

تمألًمَْاتلي   ْاخ م م اً ي خ ْاش لَر ه ،اًش مر اع رٓاتم ػر ٕاتميرألرػبُاع رٓاعم مرْاااااااا

ت الرر يف،اعرررباق ررما ف  شررْاعم مررْات الرر يف،اً للررااتمررألعماتالديمرر عُاتميرر خمااا

ا(.2007 تم مٌص،ام ٌنترّ،اًتمط ألً ات رفنُاتهل مشُام ي مَْاتم سلٍْا

 ْاشررٌمُاًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْا ٌغررٌااتل   ررْاتمج نَررْاًنترّاتمي مَررْاتالديم عَرر:

 لتق رر نام  رر ٌكا ا عبرر ٕات رفناااا120ت الرر يفاع  ٍررْاخ ضررْ،اشذاٍ مرر ا لجررلا رر ااااا

ل  ْا،اًش ألرزاغم ا و ااًنترّاتمي مَْاتالديم عَْاعرألفا ر اتل ر ًمَ تا;اشذاشرٌ لااااا

  ااخ  ال يفاتلي ٌم ،اًذمر ا ر اخرايفاش عرَمامحراتا ف  شرْاااااااخلت راطبي لْاشي

 (.ا2011تمي ٌيفا تا ساتمٌا امس ًنات  لّا،ا
 اشٌ لاًنترّاتمرتخَْاًتمي  َماعألفتنا  اتشبَ رتتاتل   ْاتمج مجْاًنترّاتمرتخَْاًتمي  َم:

تمي  َمَرْام ط  ررْاتلي ررلخ ،اًتلرر  ط  اعرر اتمألرت ررْ،اشذاٌٍدررألانٌعرر نا رر اتمي  ررَم:اا

تمل ررُ،اًغرررياتمل ررُ،اًشيشمرر اًنترّاتمرتخَررْا  رر ًمَْاتمي  ررَماتمل ررُاخسرر َى،ااا

م مي رلخ ،ا  ر اااتم ع  ُاغم اتلألترة،اًغرياتم عر  ُاعررباخلنر  راش اٍرااتمج   رْاااااا
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تمي  َماغرياتمل ُا وٌاع  رّاع ا رٌتفاش  َمَرْ،اٍريماشط َ ور ا ر اخرايفاتزبم َر تاااااااا

تشبريٍْ،اًتمي  ًنَْ،اً     تاتايمماتلرألنُاتلسر رلْاغرم ا سرلًاا ف  شرْاااااا

 (.اااا2011عم مْات ال يفاعرباتمي  َما تا ساتمٌا امس ًنات  لّا،ا
فخَرر تاهرر تاتم شررح،اشنررىارغررماتشرررتتطاقرر نٌنااٍُمفرر اتم ررٌيفا رر اخررايفات رري لت ا ا

 ٌٍدر ا مل  نرىا شال عم رىا خألٕ ع أل ضشَْ مَ قْ ع ٓاشو فّ تمطل  تم م ات رفنُاحبطٌيف
ِاا تملشظ شدلتٕ ْا مرىا،اسَرحا ًد رـاتالشل قَر تاااا تمطر اتمرألًر ْا تمألًمَر ًتحمل َرْاا ًتم لخَر

 شيط   تمل ت عم يف    لجري م     ،ا ماًدٌفا تمألًرِ تمط  تملشظ شدلتٕ غلًرّ
ْا شيط ر ا تم   ر ا تمطلر ا  را ْا  رإنا ،اًع َرىا تملشٌضر تا هر يا  ج  شدلتٕ ا َ يو   رق خر
ْا ٌاا   ػر ا خ ضر ْا تسبر يفا ع َرىا ةر اهر  سَرحا  ر ا خر عا ًخسرف ا تم ر م ،ا م    ر ا خ م  ر 

  ي  رخْ;ام ي لأل  رتتت ًع ٓ م  م  ة ر يى  ث  ٕ مى تمألًرٍْ تمط َْ شدلتٕاتملشٌض ت
ا.ضشَْ ش   ا غلترتنت عم يفاالا ه ي  ن   

 اهرر تاتمطررألفا ررإناًنترّاتم مرر ات رفنَررْاُش ررألاتزبوررْاتل  َررْا ا ف  شررْاعم مررْاااااااااا

ت الرر يف،اً ررااش لٍرر اتم مرر ا اقرر نٌناتم مرر ات رفنررُ،اشالا ناافًراًشدررلتٕتتاتمررٌنترّاااااا

شي  ااخط س اتم م ،ا   اتمطل اتم    ا َيماشٌدَىاتم طرحاًتإلرشر فامرى،اخ إلغر  ْاشرااااا

فًراًنترّاتمي مَْاتالديم عَْاع ٓامح ٍْات الر يفاتلي رٌم ا  رط،اًخر م ا إنرىااااااتقيط را

االافًراهل ا امح ٍْات ال يفاتم     اً لتق يوما.

  اه  اٍُمف اتم ٌيفاًخ ملغما  اتزبوٌفاتل  ًمْا  اق  اتل    تات رفنَْا;ام شألا

ألاتمعر هلّاًش   َور ا،ا مر اااا  اتنيس راظ هلّاعم مرْات الر يف،اشال اشناتمٌتقرماٍُطرٌراشٌتدرااااا

نتيفات الرر يفاٍ م ررٌنا،اً رر انتمررـاظرر هلّاتمي ررلبا رر اتلررألترة،اُشطررٌراًتق رر نا سررٌخ ناااااااا

مبس هألات ال يفاتلي لخ اًتلي ٌم اًتم     ;ات  لاتم ِاٍرألعما فرلّاهر تاتم شرحااااا

ا اشػب فاخألتٖ ا  ي   َْالمش ًمْاال يسلتلا  ي   اعم مْات ال يفا ات رفن.

خ رألاتإلاراااع رٓات فباتمرتخرٌِاتلي  رااخ م مرْات الر يف،اشر  ا نااااااااا ساث السابقت:الذرا

 ه  كاعألفا  اتمألرت  تاسٌيفاه تاتلٌغٌاا،اشذاتخيريا ن  و اعرباتم شحاتسب مُ:
ْا هأل ـاشرارضرألاتم ٌت ر اا :(2002شة دلالي )لرا ًشسرف ـااتمطلر ،اا شراشسرغَ ا تل فٍر

   ًتليٌتدرألٍ ا  ر ْااا(15ًاا6 ا ر اخر اا  عمر رهما ٍرتتً  ًال ْ (االان 124     تم َ ْ
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تسبػلِ،اًميش َاا هألتلاتمألرت ْاعاتعيم فاتل وراتمٌضلُاتميش َ رُ،اسَرحااا تمٌ ط

 ش رتا خلناتم ي ٖراشراسَ نّاعم مْات ال يفاع ٓا  يٌٍ تا يٌ طْا  اخرايفاتمي رلبااا

ْا تل ر هرا تلألر رُ،اًشرألنُاتميسطرَطاتمرتخرٌِاًرلرٌفااااا ُا خرايفاا،اً ر ا تمي  َمَر  شرألن
ا. مأل لّا تالقيط فِ تل ئٌ

هأل ـاشراشسسَظاًتقرماعم مرْات الر يفا اتمػرلْاتمغلخَرْ;ام شرألااااااا ( :2002لراشة زيدد ) 

 رر اشٌ رر و اًتنيسرر ره افتخرر اتايمررم،اًتمرريس ظا رر اتآلثرر راتم رر  َْاتم  دبررْاع ورر ،اااااااااا

يسألتاا(ا ر ْ،اًعات راا17-5ًشفٌنـاعَ ْاتمألرت ْا  ات ال يفاغرم اتملٗرْاتم ملٍرْا ااا

  رر ٌباتميش َرر اتمٌضررلُاتلررألعماخ زبررألتًيفاتإلسطرر َْٖاًت شررف يفاتم َ نَررْ،اً ظوررلتاااا

 خلناتم ي ٖراتنيس راظ هلّاعم مْات ال يفامب يٌٍ تا لشل ْا ماًدٌفاشهمر يفاًتغرحا ر اااا

اق  ا ضش باتم م ام ذٌتن اتمطشَْامألال يفاتم     امألٍوما.

 سرٌتيفاتالقيطر فٍْاًتالديم عَرْااااهرأل ـاشراتمفسر اعر اتااا (:2002لراشة شدعد الدديً )  

مأل لّاتملاشأل ماخ ال هل اشرا ٌ اتم مر ،اًمش رـاتمألرت رْاعَ رْا ر ات الر يفاشررتتً اااااااا

الررانا رر ات الرر يفاتم رر    اخررٌرصاااا87(ا رر ْا،اشذاخ رر اسذمورر اا14-9 ا عمرر رهماخرر ا

شضا اتم رَ رتتامب ط رْاس رٌتن،اً ظورلتا خرلناتم ير ٖرا ناتملسر اًتمي رلباتمألرت رُاااااااااا

    باعم مْات ال يفاخ إلغ  ْاشراتمعلًلاتالديم عَْاتم رَْٗاتحملَطرْاخ  الر يف،ااااا  

ً ظولتا ٍػ ناتغبل  اتميٌت اات  لِاًتمطشُاًتالديم عُاًتمسسطُامألٔات ال يفا

ْناخ  ال يفاغرياتم     . اتم     ا   رن

ت الرر يف،اهررأل ـاشراش ررللاتآلثرر راتم رر  َْام م مررْاا :Emerson (2002)لراشددة رسرشدد ٌ 

ًشفٌنرررـاعَ رررْاتمألرت رررْا ررر ات الررر يفاتم ررر    ا اتل ررر اااتملٍلَرررْا،اًتمررر ٍ اشررررتتً اا

(اعررر اا،اًميش َررراا هرررألتلاتمألرت رررْاعات ررريسألتااتل ررر خاتاااا14-12 عمررر رهماخررر ا ا

تمسسطَْا مات ال يفاتم     ،اخ إلغ  ْاشرا ضش باتم م ،اً ظولتا خلناتم ير ٖرا ناا

وررٌاادألٍررألا،اسَررحاٍُسرررياعم رروماشرا  ررٌ ا شررف يفاعمرر ا لورٌااعم مررْات الرر يفاهررٌا لا

ت الرر يفا جرر اتم مرر اتل امررُا،اتم مرر ا اتميذرر رّا،اتم مرر ا اتمارتعررْا،اً رر ومات الرر يفااا

تم     ا اتمسٌتراا،ا  اٍُ فِاشراتنيس رات  َْا اتخي  فهماًخرلًدوما ر ا ألتر روم،ااااا

    ا.ًٍُ فِا ٍػ ناشراتنيس رات  لت اخ ات ال يفاتم  
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هأل ـاشرارضألامث راتم ٌلْاع ٓاعم مرْات الر يفا اااااDagdemir (2000:)لراشة لاقدمر 

تم  ألتناتم   َْ،اسَحاشفٌنـاعَ ْاتمألرت ْا  ات فخَر تاًتل  ٌ ر تاًتم َ نر تاتلي   رْااااا

خ م ات الر يفاتليرٌ لّامرألٔااتمٌَنَ رَ اًتم  ر اتمرألًمُ،اًميش َراا هرألتلاتمألرت رْاعاااااااااا

تم َ ن تاتشب ضْاخ مر ات الر يفاًتمرلاعاتسبطرٌيفاع َور ا ر اتمٌَنَ رَ اااااااااتعيم فاذب َ 

اًتم   اتمألًمُ،اً ظولتا خلناتم ي ٖراتنيس راظ هلّاعم مْات ال يفاخألرد تا لشل ْ.

 and Tamangan Lanzona, Aldaba, (2000:) لراشدددة ألددددابا االىساىدددا اتاميكددداٌ   

غ م َررْاعم مررْات الرر يفاع ررٓا  رر ةاهررأل ـاشراش ررألٍماحملررْاع  ررْاعرر اا َ ررْاً شررف يفاا

تم َ ن تاتلي سْا،اًشفٌنـاعَ ْاتمألرت ْا  ات ال يفاتم ر    اتمر لٌر،اتمر ٍ اشررتتً ااااا

(ا  ْا،اًميش َراا هرألتلاتمألرت رْاعات ريسألااتلر وراتمٌضرلُااااااا17شراا10 عم رهماخ  

ٌالناتميش َ ُا،اسَحا ش رتا خرلناتم ير ٖراشراًدرٌفاتسب درْاشراش رألتفاًار ا لجرلامشراااااااا

ع ات ال يفاتم ٍ اٍ م ٌن،اً ظولتا ٍػ ناتسب دْاشرا اٍرألا ر اتشبطرطاسرٌيفا سر رٍماااااا

تميمٌٍ اتمطغريّامأل لاتمل ريّ،ا ًاخططاتالٖيم ناتالديم عُام ي  َم;ام شألا ر اتنيسر رااا

ْااظرر هلّاعم مررْات الرر يف،المرر ا ظوررلتاًدررٌفاقاا اطررٌرامررألٔاًسررألتتاتسبفٌ ررْاتحمل َرر

َر اًش  رَااخرلت رالف  شرْاعمر ات الر يف،اً ظورلتااااااااًسألتتاتسبفماتحمل ُا(ا اش ل 

اق ْاتلم ر  تاتسب َ َْامألٔامحاتا ف  شْاعم ات ال يف.ا

ْا هرأل ـاشرااا:(2002كداظه )  لراشدة  ْا ظر هلّا تنيسر را   ر  با   ل ر   ر ا تالالر يفا عم مر
ْا ْاا تم عرلا ًدور ْا تمرتخٌٍرْاًتم ل رَ ْا ًتالديم عَر ْا  ر ا   ر  خو ا ً  ل ر  ت الر يفا نعرلا ًدور

ْا  ر ا تمعر هلّا ه ي ع ٓ تسب ٌيفام  ػ ٕ ًرضأل ،  نل وم تم       تلسيطر ا نعرلا ًدور
 صبر يفا   (ا  ري ذتناا18(االراناً ا120تالديمر ا،اًخ غرـاعَ رْاتمألرت رْا اااا ع رما صبر يفا  

ْا ْاااااا تمر لسا ًع رما تمرتخَر  لر فتّا ،اًميش َراا هرألتلاتمألرت رْاعاتالعيمر فاع رٓاتال ري  ن
ْا تل  ٌ ر تا زبمرما ْاتل   ،اًت ريسألتاا تلط ٌخر ْا خ ر  نل روم،ااا تم ر    ا ت الر يفا  رما تمللفٍر

ٔا تغبلر  ا   رلّا خر نا تم ير ٖرا ً ظورلتا ـا ت  رلّا فخر ا   ريٌ ٓا سطر  ٓا ع ر ْا  ع ر ا فردر
ـا م طلر ا ت هر ا ع ر با لرألت مام م مرْات الر يف،اخَ مر ا  رلّااااا ٓا سطر  فردرْااا  قر ا ع ر

الألت مام م مْات ال يف.

هررررأل ـاشراش ررررللات  رررر  باتمرتخٌٍررررْاًتالديم عَررررْاااا(:2002لراشددددة اخل الدددددة اعيددددد ) 

ًتالقيطرر فٍْام م مرررْات الرر يفا ات رفن،اًتآلثرر راتم   َرررْاتم  مجرررْاع ورر ا،اً رر ا درر اااااااا



 
 

 
 
 

143 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 عيد الزعبوط سميةد.|                              استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن
 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يويول ( 13( المجلذ )11العذد )

ذب َرراا هررألتلاتمألرت ررْاعاتخيَرر راعَ ررْاعسررٌتَْٖا ٌنعررْاع ررٓاضب  عرر تاتمٌ ررطا ااااااا

تمألرت ْاعاتعيم فاا(االانا،اًميش َاا غلت ا330ت رفن،اسَحاخ  اعألفا  لتفاتم َ ْا 

تلرر وراتمٌضررلُاتميش َ ررُ،ااً شرر رتا خررلناتم يرر ٖراشرا نا  ررئٌا  رر  باظرر هلّاعم مررْااا

ت ال يفا ات رفنال ناخسرف اعر اا يٌ رط ن،ا اسر ا شر رتاتم ير ٖراشرا نا  رئٌاااااااا

اتآلث راتم   َْاتم  مجْاع اعم مْات ال يفا ات رفنال ناخسف اع اا لشل  ن.

ـاا:راشدات الصدابكة  التعليدل علدا الد   عم مرْات الر يفااا  ٌغرٌاا تم ر خ ْا تمألرت ر تا ش  ًمر

  ي  ٍ ْ،اشذاد ٕاتمي  َااع َو اع ٓاتم شٌاتآلشُ: خطل 
ا:ا .ا ًدىاتم طٌرا اتمألرت  تاتم  خ ْ

لج ـا ًدىاتم طرٌرا اتقيطر راتم َ رْامرألٔاخ رضاتمألرت ر تاع رٓاذلرلا عمر راااااااااا

ًفًناتمفسر اعر انرٌااتم َ رْالألرت رْاااااات ال يفاتم     افًناذبألٍألاعألفاتم َ رْ،اا

 and Tamangan, 2011اLanzona,اAldaba, اًفرت ْا،)Emerson,  2007.)ا

ا:اب.اتالشل  اًتالخيالاخ اتمألرت  تاتم  خ ْ

تشل ـاتمألرت  تاتم ر خ ْا اا َ رْاعَ  شور ،اشذاتشريم ـاع رٓات الر يفاتم ر    ،اااااااا .1

 م،اًهٌ:اتلر وراتمٌضرلُاتميش َ رُ،ااااًتشل ـا  عماتمألرت  تاتم  خ ْا اتل وراتلي

خ  رريج  ٕافرت ررْاًتسررألّاتعيمررألتا  رر ٌباتل  خ ررْاتمسسطررَْا ررمات الرر يفاتم رر    ااا

ً ضش باتم م ،ا ػاناع اني ٖرااتمألرت  تاتم  خ ْال  ْا ظولتاًدٌفاظر هلّاا

اعم مْات ال يفامألٔاصبيم  شو .اا

شذاهرأل ـاخ رضاااور ;ااتخي لـاتمألرت  تاتم ر خ ْا االسور امألهرألتلاتلرلتفاذب َ اااا .2

شراش للات    باتمرتخٌٍْاًتالديم عَْاًتالقيط فٍْام م مرْات ال يفا ااتمألرت  ت

شررل امثرر را ت رفن،اًتآلثرر راتم   َرررْاتم  مجرررْاع ورر اًهررأل ـاشسررألٔاتمألرت رر تاشرا

ْاا خَ مرر اهررأل ـاشسررألٔاتمألرت رر تاشرااتم ٌلرْاع ررٓاعم مررْات الرر يفا اتم  ررألتناتم   َر

،اًتخي لـا ٍػر نا اتل ر اااتزبغلت َرْاتمرلااريّ  رـا َور اااااااش للافردْاعم اتمطل ا

 ًتمل   اًشللَ .اً طلاًتزباتٖلاً   ط  ت رفن : ج 
ا
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ا:ام شحاتسب مُاع اتمألرت  تاتم  خ ْز.ا  اٍُمَاات

مْات ال يفاعررباثاثرْاااتم شحاتسب مُاعم مْات ال يفا  اخايفارضألاًتقماعم اش  ًيف .1

 ًهر تانير ٖحاتم شرحاتلَرألتنُ(اااا تميسلٍ  تات رفنَْ،اتل  فرتتات رفنَْا،  ط   تا 
ٍِ   ٍيٌ ل مل  .تم  خ ْ تمألرت  ت     

تعيمألاتم شحاتسب مُاتل وراتمٌضلُاتميش َ ُ;ا  ا د اتمفس اعر اًتقرماعم مرْاااا .2

خٌضرلْا سرألا  ر مَ ااااات ال يفا،ا ػاناع ات يسألتااتم شحا   ٌباتم َ  رٌٍه ت

ٍِ   ٍيٌ ل   وراتميسطَطاتال رتتشَذُ،اًه تامل  اا.تم  خ ْ تمألرت  ت     
ت يل فاتم شحاتسب مُا ر اع  ر اتمرا  ا اراٍرْا  ري   اعم مرْات الر يفاًذبألٍرألااااااااا .3

تم ررَ  رٌٍه تاتمررلاشي  ررااخرر م ا رر اخررايفات رريطاااتميسررلٍ  تات رفنَررْام م مررْاااا

تمرا  اتل غررُ،اًت ريطاااتل رر فرتتات رفنَرْام م مررْاااات الر يفاخٌضرلو اُشررلعـا ااا

ت ال يفاًنير ٖراتم شرحاتسبر مُاخٌضرلو ا  ر فرتتاًنير ٖرا اتمرا  اتسب غرلا;ا ر اااااااااا

 درر ات يسررلتلاراٍررْا  رري   َْام م مررْات الرر يفالج ررـاخطررَ غْاتم ررَ  رٌٍه ت،اااااا

ٍِ   ٍيٌ ل ملاًه ت  تم  خ ْ. تمألرت  ت     
ا:ا  تاتم  خ ْف.ا ًدىاتال يل فّا  اتمألرت

اتإلل اامب  ٌ  تاسٌيفاعم مْات ال يف،اًتال يل فّا  و ا اشعألتفاتإلا راتم علِ. .1

 تال يل فّا  اني ٖراتمألرت  تاتم  خ ْا ا   رنيو اخ ي ٖراتم شحاتسب مُ. .2
 تال يل فّا  ات فباتم علِام ألرت  تاتم  خ ْا اخ  ٕا  لتتا فتّاتم شحاتسب مُ. .3

 : إجراءاث البحث

تعيمألتاتم  سجْاتل وراتمٌضلُاًت يسأل ـا  اخامْاتمطل اتإلسطر َْٖاا البحح:ميَج 

ًتميش َ َْام ٌقٌلاع ٓاًتقماظ هلّاعم مْات ال يفا ات رفن،اًتعيمألتا ٍػ نات  ر ٌباا

تال يسلت ا تم َ  رٌٍ(الم وراا ي م;اميش َااتهلأللاعرباارل اخرألتٖ ادألٍرألّاميش َراااااا

اال يفا.تسبألا  اتنيس راظ هلّاعم مْات 

تعيمررألتاتم  سجررْاتإلسطررر َٖ تاتمل َررْامررألتٖلّاتإلسطرر ٕتتاتم   رررْااااااا دلتنددع البحددح:  

  :ت ال يفا،اًتزبألًيفاتآلشُاٌٍغحاذما،ام م مْا2015ا/2013
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 عدل أفرال دلتنع الدراشة: (0اجلدال )

ات ال يفاتم     

عألفات ال يفاتم     ا

ا  اتم لٌر

عألفات ال يفا

اتم     ا  اتإلن خ
اتامٌا

ا29709ا1956ا27753

 .13م. ص 3132 -م3131الكتاب ؤلاحصائي السىوي ألاردوي. عّمان ألاردن . . إحصائيات دائرة ؤلاحصاءات العامة

ا250نعلتنامفرباسذماصبيمرماتمألرت رْا،اتخريريتاعَ رْاعسرٌتَْٖاقٌت ور ااااااااعينت البحث:

االانا  ات ال يفاتم     ا ات رفن.

 ذبألٍألاصبيمماتمألرت ْ،اُضممـا فتّاتم شحال آلشُا:خ ألا ناعا :أداة البحث
 .ع  اناالانا250ا  اشفٌنـاعسٌتَْٖاعَ ْاتخيريت .1
عاشٌنٍما فتّاتمألرت ْاع ٓا  لتفاعَ ْاًنعرـات فتّاع رٓا  رلتفاتم َ رْا،اًاريِ ر  ا ر ااااااا .2

  ررلتفاتم َ ررْا،اتإلد خررْاتمررلاُش رررباعرر اًدوررْانعررلهما اتم ٌت رر اتل رر  ْام م ررومااااااا

ا  فلتن.

ا َ شُاذللياالس  ن.،اا(ا  ل19ّتم ٌت  اتل   ْام م مْات ال يفا اشػم ا  َ ة .3

ُضررّممـاتال رري  نْاً  رر نام رر ما مَفررلت(اتمجاثررُا،ا،ا تم يرر ٖر شل ررري  درر   رر  .4

(،ا سَ نرر نا3ً عطررُاًننرر ناما رريذ خ تال ميرر مُ:افتٖمرر ناًلج ررو ارقمَرر نا  ررئٌا اااااا

(،اًلرر ناتميطررمَماا1رقمَرر نا  ررئٌا ا(،انرر فرتناًلج ررو اا2ًلج ررو ارقمَرر نا  ررئٌا ا

 لم اٍ ُ:
  خألتن  سَ ن ن فتٖم ن تال يذ خْ

 1 2 3 تمٌنناتالعي  رِ
عاشفخررر يفاتم َ نررر تاشراتسب  رررٌب،اًذب َ رررو اً رررااتمطرررل اتإلسطررر َْٖاتل   ررر ْااااا .5

ام ألرت ْاتسب مَْ.

 ف نرـاا،ا لشلرم،ا يٌ رط،ا ر سلض(ااا  ئٌاًتقرماعم مرْات الر يفاشر:ا اااااُض ِّ  .6

اتل يٌٍ تاتمجاثْاع ٓاتم شٌاتمي مُ:اا

اتسبألات فنٓام م َ ةاش  َماعألفاتملٗ تاا=ا–تسبألات ع ٓام م َ ةا

ااٌيفاتملْٗاا0.66=ااااا3ااش  َما1ا–ا3ااا
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 ًل نـاتملٗ تال مي مُ:

 ا.ا  سلػ نٍفٌناتل ئٌااا1.66شراا1  ا

 اٍفٌناتل ئٌا يٌ ط ن.ا2.33شرااا1.67  ا

 اٍفٌناتل ئٌا لشل  ن.اا3شراااا2.34  ا

ـاق اة:صذق األدا ْا  ر ْا   رلتتا خي ر  ا تم  سجر ضرألقو اع رٓااا  ر ا م ي لرألا ًذمر ا تال ري  ن

 تم شٌاتآلشُ:ا
 ر ات  ر ش ّااا صبمٌعْ ع ٓ ت ًمَْ ضٌرشو    تال ي  نْ عل  عا:تحملفم  ضأل (ا1

ٕا قر  ٌتا سَرحا تزب   َ ، ْا مرتٖورماً  شٌظر شوماسرٌيفااا خإخرألت تمل رلتتام مذر يفااا     ر 

ٔا تل رأل،ا ٕا ً رأل  ضرَ غ شو ا ًغرٌ ا ،اًلر م ا شراتار يفاتل رألاهلر ااا تمل رلتتا تنيمر 
ذمرر ا،اعاتعيمرر فاتمل ررلتتا غررٌٕ شذاسرر نتاتمل ررلتتاع ررٓاشمجرر عوماً  تم غٌٍررْ،

ا (ا  لّ.ا19ًعألفه ا 

      لّ ل  فرد ت خ  خري ٌن ترش  ط       س  ب عا:تمألتخ ُ تالش    (اضأل 2
 تمربن  ر خ  يسألتا ًذم  شمَى ش يمُ م مذ يفاتم ِ تمف َْ ًتمألردْ تال ي  نْ   لتت

ا(SPSS).تإلسط ُٖ

 (45معامل ارتباط كل فكرة مً فكرات األلاة )ٌ=: (2اجلدال )

   ئٌاتمألالمْ ترش  طاتمل لّ       تملقم
1 0.869 0.000* 
2 0.890 0.000* 
3 0.826 0.000* 
4 0.881 0.000* 
5 0.830 0.000* 
6 0.766 0.000* 
7 0.819 0.000* 
8 0.856 0.000* 
9 0.824 0.000* 

10 0.655 0.000* 
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11 0.821 0.000* 
12 0.642 0.000* 
13 0.838 0.000* 
14 0.811 0.000* 
15 0.664 0.000* 
16 0.881 0.000* 
17 0.810 0.000* 
18 0.811 0.000* 
19 0.822 0.000* 

 م.3131إعذاد الباحثة، من هتائج التحليل ؤلاحصائي، اإلاصذر: 

شسرياني ٖراترش  طال ا  لّا  ا  لتتات ي  نْات يسرلتلا  ري   اعم مرْات الر يفااااا

 ات رفناخ مألردْاتمف َْاما ي  نْاشرا نا ق اه ياتالرش  ا تال نـاخ اتمل لّارقرماا

َمْاترش ر طاخر اتمل رلّاااا(اخَ م ال نـا لرباق0.655(اًتمألردْاتمف َْاسَحاخ غـا 10 

(اًلر م اش يرربافتمرْاشسطر َٖ نا نامجَرماااااا0.890(اًتمألردْاتمف َْاسَرحاخ غرـا اا2رقما 

  اٍ فساضرأل اترش ر طالر ا  رلّاااااا0.05قَما  ئٌاتمألالمْاتحمل ٌخْال نـا ق ا  ا

امبذ هل اتم ِاش يمُاشمَى.

 : ثباث األداة

ثبات فكرات اشتباىة اشتشراف مصتكبل عنالة األطفال يف األرلٌ بأشل ب : (2اجلدال )

 (45كراىباخ ألفا )ٌ=

 قَمْاللًن  خا مل اللًن  خ تم ألف تال ي   نْ
 0.969 19 ًتقماعم مْاتالال يف

 م.3131اإلاصذر: إعذاد الباحثة، من هتائج التحليل ؤلاحصائي،                        

ٍرر  اتزبررألًيفا ناقَمررْاللًن رر خا ملرر امل ررلتتات رري  نْات يسررلتلا  رري   اعم مررْاااااا

(اًش يرررباهرر ياتم َمررْا لشل ررْاًشسرررياترافردررْاث رر تااااااا0.969ت الرر يفا ات رفناخ غررـا ا

ا   ٌمْ.اا



 
 

 
 
 

148 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 عيد الزعبوط سميةد.|                              استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن
 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يويول ( 13( المجلذ )11العذد )

  : ث البحثنامصادر بيا

عامجررماتم َ نرر تاًتل  ٌ رر تاتلي   ررْاخ  يسررلتلا  رري   اعم مررْااااتلطرر فراتمج نٌٍررْ: -

لرر يفا ات رفنا،اًتليمج ررْاخ مفيرر اًتمررألًرٍ تاًتمألرت رر تاتم رر خ ْاذتتاتمطرر ْاات ا

مبٌغٌااتم شح،اخ إلغ  ْاشراتال ي  نْاخس فْاتإلنرتنـام شطرٌيفاع رٓاتل  ٌ ر تاااا

اتلي   ْامبٌغٌااتم شح.ا

شفٌنـا ط فراتم شحات ًمَْا  ات ي  نْ،اًع ٌتنو :اماًتقماعم مرْاااتلط فرات ًمَْ: -

ت الرر يفا ات رفنم،اًمش ررـاعررألفتنا رر اتمل ررلتتاً ررااتارر يفاتحملررألفاهلرر ،اًتمررلااااااااااا

اش فساش ََما  لتفاتم َ ْامٌتقماعم مْات ال يفا ات رفنا.

اشفٌنـا يغريتتاتم شحا  اتليغريتتاتآلشَْ:امتغيراث البحث:

ا ال يفاتم     .تال ي  :تليغريات

ا ي   اعم مْات ال يف. اتليغرياتمي خم:

 : لمعالجت اإلحصائيت المستخذمتا

;ام ي لررألا رر افردررْاث رر تاتل َرر ةااااا Cronbach Alpha    رر اللًن رر خا ملرر اا (1

 تل يسألا.اا

      اترش  طاخري ٌنا;ام ي لألا  اضأل اتالش   اتمألتخ ُامألفتّ. (2

ًتالعبلت رر تاتل َ رٍررْا;اخوررأللاتإلد خررْاعرر اتم رر تيفاتمج مررحااااااتليٌ ررط تاتسب رر خَْاا (3

 م  شحاتم شحاً  ل ْات همَْاتم   َْامف ا  لّا.

 : نتائج البحث وتفسيرها

ا:ت ال يفاً ااتم ٌت  اتل   ْاهل ني ٖراًتقماظ هلّاعم مْا

 األرلٌ املت شطات احلصابية ااالحنرافات املعيارية يف ااقع عنالة األطفال يف: (5اجلدال )

 مرتبة ترتيبًا تيازليًا

قم
مل

ت
 

 تمل لّ
تليٌ طا

 تسب  خُ
تالعبلتلا

 تل َ رِ
تم   ْا

 تلٌٍْٗ
 تملش ْ تل ئٌ

15 
اشف مَ ا اترشل ا اخ     عم 

اعألاتل َسْ اشر اٍُ فِ اة  ، 
 1  لشلم 95.00 0.36 2.85
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ا ع  ُٖا اذبم  ات  لّ   ألرّ

 .اتل مَْ

17 
اتلٌتفا ا وم ا  اغ   ا    ع نُ

ا; اتمط ا تمألرت َْ الليع ظ

 خ مط  ْ.
 2  لشلم 92.67 0.42 2.78

3 
ا اع  ا  لشُ ا  لتف اعألف ا7ٍاٍأل

   لتف.
 3  لشلم 92.33 0.58 2.77

19 
اخ همَْا ا  لشُ ادو  ا    ع نُ

 تمي  َما.
 4  لشلم 85.00 0.50 2.55

6 
ا  لتفا  ش ل  اق   ا   م ػلب

   لشُاخ  يملتر.
 5  لشلم 79.33 0.53 2.38

 6  يٌ ط 77.33 0.80 2.32 نًتزا خُاتليفلر.   ع نُا   7

16 
اتل و زا اض ٌخْ ا    ع نُ

 تمألرت ُ.
 7  يٌ ط 76.33 0.45 2.29

11 
ا ا  ،ا ا لٍ  ا   اًتمألِ ٍ  نُ

 ت  لاتم ِاٍأل   ام  م .
 8  يٌ ط 74.33 0.63 2.23

 9  يٌ ط 74.00 0.54 2.22  ع نُا  اتنلط يفات خٌٍ . 4

12 
ا خُ ات  لااٍ  نُ ا; اشع قْ   

 تم ِاف   ام  م .
 10  يٌ ط 73.67 0.65 2.21

 11  يٌ ط 72.33 0.68 2.17 ٍُذربنُاًمُا  لِاع ٓاتم م . 5

18 
اخ أل ا   اع ا  ع نُ تلألر ْ

  ف نا ف 
 12  يٌ ط 72.00 0.36 2.16

14 
ا ا اتليفلر اتم   ب ا    ريع نُ

اد   ا اتم ِ ات  ل تلألر ْ;

  عم .
 13  يٌ ط 69.00 0.47 2.07

13 
ا ا ا   عألي اًتمألِ ا م  عم 

 شٌ ريا  اذبي دىات  لّ.
 14  يٌ ط 61.33 0.65 1.84

 15   سلض 53.67 0.57 1.61ا5ٍرتتً اعألفا  لتفا  لشُاخ ا 2
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   لتفا7شرا

1 
ا3ٍرتتً اعألفا  لتفا  لشُاخ ا

   لتفا5شرا
 16   سلض 45.00 0.60 1.35

10 
ا ًتمألشُ;الُا عم اخ   اً  ّ

 ً لاتسب د تات    َْا  لتفا

   لشُ.
 16   سلض 45.00 0.68 1.35

 18   سلض 42.00 0.46 1.26   ف ا مانًزا  ُ.ا 8

9 
الُا اًتمألِ; اً  ّ اخ     عم 

 ً لاتسب د تات    َْا  لتفا

   لشُ.ا
 19   سلض 37.67 0.48 1.13

   يٌ ط 69.33 0.18 2.08اًتقماعم مْات ال يفا ات رفن 
 م.3131اإلاصذر: إعذاد الباحثة، من هتائج التحليل ؤلاحصائي، 

(ا نا  ئٌاًتقماعم مْات ال يفا ات رفنال نا يٌ ط ن،اشذا4ٍاسغا  اتزبألًيفا 

(ا،اًدرر ٕا  ررئٌا  ررلتتاًتقررماا0.18(اًتعبررلتلا  َرر رِا 2.08خ رر اتليٌ ررطاتسب رر خُا 

ٌ رررط تاً لشلرررم،اشذاشلتًسرررـاتلياعم مرررْات الررر يفا ات رفناخررر ا ررر سلضاً يٌ رررطااا

(اًهرُام عمر اخ ر  اااا15،اًدر ٕتا اتملش رْات ًراتمل رلّا ااا(1.13ا–2.85تسب  خَْاخ ا 

ترشلرر ااشفرر مَ اتل َسررْ،اةرر اٍُرر فِاشراعررألاا  ررألرّات  ررلّاذبمرر ا ع رر ُٖاتل مَررْاماااااااا

عمر اا(اما 9ً اتملش ْات خريّاتمل لّا (ا0.36(اًتعبلتلا  َ رِا 2.85ُا مبيٌ طاس  خ

ُاخ رر  اً رر ّاًتمررألِ;الررُا ً ررا مامبيٌ ررطاس رر خُالاتسب درر تات    ررَْا  ررلتفا  ررلش

ا(.0.48(اًتعبلتلا  َ رِا 1.13 

 نا   اسَ نّاًتقرماعم مرْات الر يفا ات رفناع رٓاتل رئٌاتليٌ رطااااااااٍُمف اتم ٌيف

ٍ ٌفاشراسَ نّاغ م َْا  لتتاتال ي  نْاع ٓاتل ئٌاتليٌ ط،اسَحاس نتاش ما  رلتتاا

 رٓاتل ررئٌاتليٌ ررطا،اًسرر نتاتررسا  رلتتاع ررٓاتل ررئٌاتللشلررم،اًتررسا  ررلتتاااع

 خرلٔاسر نتاع رٓاتل ررئٌاتلر سلض;ات  رلاتمرر ِا فٔاشراتن فر ةاتل رئٌاتليٌ ررطاااااااا

ع ٓاًتقماعم مرْات الر يفا ات رفن،اًٍُمفر اتم رٌيفا ٍػر ناشناسَر نّا  رلتتات فتّاع رٓااااااااا

ضشَح(اشذاشلتًسـاخ ا ق اً لربا  اتم ط ،ااتعبلت  تا  َ رٍْاق َ ْا  ق ا  اًتسأل
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  ا فٔاشراترشل ااتليٌ ط تاتسب  خَْاشراتل ئٌاتليٌ ط;ات  لاتم ِاٍُ لرألاشمجر اااا

(;اشذاٍ مرر ا%69.33  ررلتفاتم َ ررْاع ررٓاتإلد خررْاتمررلاُشسرررياشراتل ررئٌاتليٌ ررطاًخ  رر ْا ا

ًاخ ررر  اتنلطررر يفاات الررر يفاخ ررر  اتمررراًتزاتليفرررلرامرررألب،ا ًاخ ررر  ا رررل ات ب،ا اااا

تمٌتمررألٍْ ،ا ًاخ رر  اشد رر راتمطلرر يفاًف  ررىام  مرر ا رر اق رر اًمررُا  ررلي،اًمجَ ورر اعٌت رر اااا

ضر ٌخْااتديم عَْا  ومـا اعم مْات ال يفامب يٌٍ تا يٌ طْ،اًٍ م ات ال يفاخ ر  اا

ُا تم  ر بااتلألر رْاعر ا فر نا رف اتمطلر ،ا ًاخ ر  ااااااا خ رألا،ا ًاخ ر  ااتل و زاتمألرت ر

ْا اعم مرررْات الررر يفاالررر ،اًمجَ وررر اعٌت ررر اشلخٌٍرررْا  رررومـا ااام طاتليفرررلرا اتلألر ررر

إل ررو اا اشررٌ ريا رر اذبي درررىاااا،اًٍ مرر ات الرر يفا ٍػرر نا رر ا درر اتااااامب رريٌٍ تا يٌ ررطْاا

  ررومـا اعم مررْات الرر يفامب ررريٌٍ تاااا;ا رر اٍُسرررياشرا ناتم ٌت رر اتالقيطررر فٍْاااا  ررلهما

ا يٌ طْاً ااه تاتم شح.اا

(،اتملا ظورلتاا2002صب فِا اتشل ـاه ياتم يَذْا ماني ٖرافرت ْاخ  ٕاع ٓاذم ،

سَ نّاعم مرْات الر يفاع رٓا  ريٌٍ تا يٌ رطْ،اًتشل رـا ٍػر نا رمانير ٖرافرت رْا ر ألاااااااااااا

(،اتمررلا شرر رتاشرا ناتملسرر اًتمي ررلباتمألرت ررُا رر ا  رر  باعم مررْاااااااا2003تمررألٍ ا 

 ال يف،الم اتشل ـا رماات ال يفاخ إلغ  ْاشراتمعلًلاتالديم عَْاتم َْٗاتحملَطْاخ 

(،اتمررلاشٌضرر ـاشراشنا  ررئٌا  رر  باظرر هلّاااا2012نيرر ٖرافرت ررْاتشبٌتمررألّاًعَررألا اا

اعم مْات ال يفا ات رفنال ناخسف اع اا يٌ ط ن.اا

(،اتمررلا ظوررلتاتنيسرر را2002 ٖرافرت ررْانٍررألًدرر ٕتاهرر ياتم يَذررْاطبي لررْا ررمانيرر ا

 ر  اشراتالخريالا اتسبرألًفااااظ هلّاعم مْات ال يفامب يٌٍ تا لشل ْ;اًقألاٍُ رأاتما

تلف نَْ،اشذااري  ـاتمألرت ْاتم  خ ْا ا   ط اتملاش َشاًتقماتالسيايفاتم ِاٍُ ثلا

ُااا    ناع رٓاتزب نر ااا ،اً ر اشراذمر ،اًخ مير مُاٍُر ثلاااااتالقيطر فِااًتمي  َمرُاًتالديمر ع

ااا مر ،ا رلاتمر ِاٍأل  رْاًخ رٌّاشراتمااااذم ا    ناع ٓاا َ رْاسَر ّاتمطلر اتمل  رطَ ،ات اااا

،اخَ مر ااري رااتم شرحاااات ال يفاخ م   ْام ألرت ْاتم  خ ْ  اٍألعماتل ئٌاتللشلمام م مْا

،ا(2007فرت رْالر ظما ااتسب مُا ات رفن،اًتخي لـانيَذْاتم شرحاتسبر مُا رمانير ٖرااااا

ٔا تغبلر  ا  ناتمرلا ظورلتاا ـا ت  رلّا فخر ا   ريٌ ٓا سطر  ٓا ع ر ْا  ع ر لرألت مااا فردر

فردْالرألت مام م مرْاااا  ق  ع ٓ م طل  ت ه  ع  باس نتا  لّم م مْات ال يف،اخَ م ا

ترشلر ااشفر مَ اتل َسرْاع رٓاااااا اس ا ظورلتانير ٖراتم شرحاتسبر مُاسَر نّااااا،ات ال يف
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،اًسَر نّااً ر ّاااالألت مام م مْات الر يفاا%(95تللش ْات ًرا  اتل ئٌا لشلماخ   ْا 

لررألت مام م مررْااا%(37.67تمٌتمررألاع ررٓاتللش ررْات خررريّا رر اتل ررئٌاتلرر سلضاخ  رر ْا اااا

ت الرر يف،اًم رر اتم رر  اٍ ررٌفاشراتالخرريالا اا َ ررْاتم َ ررْاًتسبررألًفاتلف نَررْ،اشذااااا

ْا صبر يفا   تخيريتاعَ ْاتمألرت ْاتم  خ ْا ر ات الر يفاتم ر    اً  ر ش ّااااا  ًع رما تمرتخَر

تم لساًاري  ـا اتم لت ،اخَ م اتخيريتاعَ ْاتم شحاتسب مُا ر ات الر يفاتم ر    ا اااا

ْاااً،ات رفن ،اتمرلااا(2010 اDagdemirفتقرأل لاااتخي لـاتم يَذْا ٍػ نا رمانير ٖرافرت ر

ْاا ظورررلت ًقرررألاٍُ رررأاتم ررر  اشرا،اتنيسررر راظررر هلّاعم مرررْات الررر يفاخرررألرد تا لشل ررر

تم َ نر تاتشب ضرْاخ مر اااااتالخيالا اتل وراتلي م،اشذاتعيمألتاتمألرت ْاتم  خ ْاذب َ 

ُاااا ،اخَ مر اتعيمرألاتم شرحاااات ال يفاتملاعاتسبطٌيفاع َو ا ر اتمٌَنَ رَ اًتم  ر اتمرألًم

تسبرر مُاتلرر وراتمٌضررلُا رر اخررايفاذب َرر اخَ نرر تاتال رري  نْاتمررلاًنعررـاع ررٓات الرر يفاا

اتم     ،ا ػاناع اتعيم فا   ٌباتم َ  رٌٍه ت.اا

ااا:نالة األطفال يف األرلٌالرؤية املصتكبلية عرب اشتشراف مصتكبل ع

،اش ط اا  اخايفاتملاٍْاتل ي   َْاعرباشطٌراثاثرْااشطل اتم  سجْاثاثْا َ  رٌٍه ت

 س هألا  ي   َْاةف ْاً لغٌخْاًخألٍ ْ;اميش َااتهلأللاتل سٌفاًهٌاتسبألا  اتنيسر راا

اظ هلّاعم مْات ال يف،اشذاش   ما لتس اتملاٍْاتل ي   َْاشرا  اٍ ُ:

ٍُمفر اتميٌدرىا اهر تاتم رَ  رٌٍاشر:اًنترّاتمرتخَرْاااااا: الطفدل العامدل  جكيد  أو  شيياري : ت

ًتمي  ررَمامب رر عألّاًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْاًًنترّاتم مرر ;اشذاشيطررٌراتم  سجررْاا ناشلرريحاااا

 ًنترّاتمرتخَْاًتمي  َماضل ناا ال ا ألر ْا;اميألرٍ ا  و تات ال يفاتم     ا.

عم مررْات الرر يفاً ررااتميسررلٍ  تااٍُمفرر اتم ررٌيفاشناتلسررف ْاشيمجرر ا اًتقررماااتلسررف ْ:

ت رفنَرررْاتليمج رررْامبرررٌتفاقررر نٌناتم مررر اتمرررلا ررر اشررر نو ا ناُش ررروما اتسبرررألا ررر اعم مرررْاا

ْاا ً خطرلّا ش يرربا ت ال يف،اًتملاتقيطلتاع ٓاتسبألا  ات عم يفاتمرلا   ػرلّا  ً  له ر

ًشيمجر ا اًتقرماعم مرْاااااتمطلر ،ا ا خر خا غر رّا  عمر يفا ْ ٍرا ذلرلا فًن ،  رطا خ مطرشْا

تقيطرر رافًراًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْاات الرر يفاً ررااتل رر فرتتات رفنَررْاتمرر ِاٍُسرررياشرااا

ع ٓامح ٍْات ال يفاتلي ٌم ا  ط،اًخ م ا إنىاالافًراهلر ا امح ٍرْات الر يفاتم ر    ااااا

نير ٖراذب َر ا فتّاتم شرحاًتمرلا ظورلتااااااً لتق يوم،ال م اشعولاتلسرف ْا ر اخرايفاااا

سَرر نّااعم مررْات الرر يفاع ررٓا  رريٌٍ تا لشل ررْاعرررباش ررل اتمطلرر اتم   رر ا ات رفناااااااااا
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%(ا،ا ػرراناعرر ادورر ا  ررلشىااا79.33م ػررلباخ  رريملترا رر اق رر ا  ررلتفا  ررلشىاخ  رر ْا ااا

ا%(ا.85خ همَْاتمي  َماًخ   ْا 

ات هألتل:

ااخرررألًره اتمرتخرررٌِا ررر اخرررايفااش هَررر ا  وررر تاًتعَررر تاخررر فًتره ا ررر هاتام  َررر ا .1

اشٌعَيو احب د تات ال يفاتم     اتمرتخٌٍْاًتم ل َْاً ػ ارع ٍيوما.ا

لفر ات اا ر اتمج   رْاتمألٍ َررْاًتمرتخٌٍرْاًتميس رااخومرر ;اميٌدَرىات الر يفاشٌدَورر ناااااااا .2

  َم ن،ا ػاناع الفَ و اميفٌناق فرّاع رٓاسر اتلسرفاتاًتم َر ااخر  فًتر:اااااا

اْ،اتمٌق َْٖا،اتمي  ًنَْ.تمرتخٌٍْ،اتميٌعٌٍ

اٍُسرتطاق ٌيفاتليألرخ تاتم ٌتشُاٍيمي  اخ مطل تاتآلشَْ:اشلًطاتم  ٌيف:

 .ات ااتسب َ َْامألال يف

 .انًدْات با اس يفا  ألتنات اا

 .ات خـاتمفربٔام طل اتم    ،ا ًاشسألٔاقلٍ  شى

 .ْا يطٌع

اتإلدلتٕتتا:

 .ْ قلترا   ًيفاخليحاض اما ااتمطل اتم    ماخف ا ألر 

 ٍيمارضألاتل  ٌ  تاسٌيفات ال يفاتم     ا  اخايفا ألٍلٍ تاتم مر ا اضب  عر تااا

ت رفنال  رْ،اًرضرألات الرر يفاتمر ٍ اٍ يمررٌناشرا  رلا  رريّا رر اخرايفا ررألٍلٍ تااااااا

 تمي مَْاتالديم عَْا اضب  ع تات رفنال  ْ.

 شيفرٌنا ررألّاتمألرت ررْا ر اعرر   افرت رَ ،اشذاٍرريماشررألرٍسات اا ااااا رألّاتمألرت ررْ:ا

تم  اات ًيفال ا  اٍي  ااخلع ٍْاات ال يفا ا لس ْا  اق  اتلألر رْامغ ٍرْااتللس رْاااا

ت    ررَْات ًر،ا  رر ا اتم رر ااتمجرر نُا َرريماشررألرٍسات االرر ا رر اٍي  ررااخلع ٍررْاااااااااا

ات ال يفا اتللس ْات    َْاتم  َ .ا

 اشف رر ات ااخلع ٍررْات الرر يفاً ررااتميررألرٍ ،احبَررحاٍرريماش َررَماااااسررلز سررلًااتمي:

اتمطل ا َم اتلي  ىا  ا  ىاث   َ ناًشلخٌٍ ناخايفا رتّافرت يو ا.

 :ل ا  ٍي  ااخرتخَْاتمطل ا  ا ضٌيفاتمرتخَْاًع ماتم لساًتمطرشْاتم ل رَْااااتل ورا

اش خىاذم ا.ًتشب ري َْ،ا ػاناع اتم   َ تاتم  مجْاع اعم مْات ال يفا،اً  ا
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ٍلٔالجريا  اتمرتخٌٍ ا نات ااهل اتمير ثريات لرربا امنرٌاتهيمر اااااا:اا ربرتتاشألرٍ ات ا

تمطل اخ ايمماًتل  ًمَْاتالديم عَْا نو ا ًيفاتشط يفامحَمام طل اخر آلخلٍ ا،اشذاٍُ رألااا

ٕىاالاٍيذررا ا رر انعرر ااعرر اال   ررلّاًتايمررماخرر اًتإلن رر نَْاخ  ررله ا،ا   ررماا تملررلفادررا

ميفرر اشخلتدررىاع ررى،اًتنااا لساتملررلفِاٍررألرةاتملررلفا اشارر رياتالديمرر عُاتمرر ِاالاتمرر

تم م تاتمسسطَْامألااهل اش ثريه اع ٓات خ  ٕا ف م اتش مـاتمسسطرَْامرألااخ مرأللٕاااا

ًتسب رر ناً ررلعْات رريذ خيو امطل ررو اتمطررغريال مرر اشرر لاتمطلرر اخ مج ررْاًت  رر نا،اً رر ااا

  ررلا لففررْا اتمغ مرر اربي رر ارعرر ٍيو ااد نرر امخررلا ررإنات  ورر تاتماٖررُانسرر نا اا

 خ  ٖو اع اتماُٖانس نا ا  لاا َ َْ;اشذاشناتم   ٕاتماُٖانسر نا ا  رلا لففرْاااا

ا(.1992 لجلاق ٌّاع ٓا ًالفه ا رتشل،ا

شناتمج   ررْاتمررلاش ررَشا َورر ات ااشرر ثلاشرر ثريتنالرر ريتنا ا  رر ٌباتملع ٍررْات  ٌ َررْ،ااااااا

 تاتديم عَررْا  سلػررْامي رر اشراتم  رر باتم ررألنُا اااا    ورر تاتماٖررُاٍ رريم اشراا  رراا

شسألتخاتمط عْا اتم  ٌكاتالديم عُا خ ر ٖو ;ا ر اه ر ا رإناشخػر اات  ور تام يرألرٍ اااااااا

ع ررٓالَلَررْاتمرتخَررْاتم رر َمْامألالرر يف،اًشٍػرر  ا  رر ٌباتل    ررْاق رر اتم  رر باًشعطرر ٕااااا

 اتمطلر ا رتشرل،اااتم ألتٖ ا  ر اات الر يفا;ا ر اشر ناذمر ا ناٍُعورلاسرألًخاتمط عرْا ر اق راااااااااا

ا(.1992

  اه  اٍُمف اتم ٌيفاخ ناتسب دْا ااًتعَرْاٍرلش طاترش  ار ناًثَ ر ناخ مرتخَرْاًتمي  رَم،ااااااا

شذاخ ررألرا رر اش غررلةاتم ررَمات خاقَررْاتم  َ ررْا انلررٌةا  ررلتفاتايمررماخ ررألرا رر اٍ ررٌفاااااااااا

يرى،اا;اشذاشناتسب درْامرتخَرْاتمطلر االاش ر ا همَرْاعر اتسب درْاميغ ٍاااااااتال ي لترا اتايمما

خ ضْاشذتاتن ج ـاش  اتمرتخَْاتم  َمْا ر ا اا ًا خرـ،ا ًاقلٍ رْا ًا يطٌعرْا;ا لرُاذمر ااااااا

ذبط ام تتاتمطلر ،ا مر اه ر اشعورلاعم َرْاتميذألٍرألاتمرتخرٌِاللاٍرْا  ري   َْاش رُااااااااااا

ْنا رر اعم مررْات الرر يف،اً رر اٍرر ذماع ورر ا رر اااااااااا تايم رر تاع  ررْاًتايمررمات رفنررُاخ ضرر

ا   َ ت.

ناًغررماهرر الٕات  ورر تاً امجَررماس الشورر ،اٍررألعماهرر تااااااااًع ررٓا ٍررْاسرر يفا ٍرر نالرر ااااا

تم َ  رٌٍاغلًرّاش هَ و اشلخٌٍ نا;اميش َااصبيمرٍماخر يٍفا ر اعم مرْات الر يفاً ر اش  ر تاااااااا

اذم ال لم ر  تات خاقَْاغرياتللغٌخْ.

ا
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 شيياري : كفالة الطفل العامل

تمي مَرررررْا ررررر عألّاًنترّاٍُمفررررر اتميٌدرررررىا اهررررر تاتم رررررَ  رٌٍاشراًنترّاتم مررررر امبااا

ْاا،اًًنترّاتمرتخَْاًتمي  َماشذاشيطٌراتم  سجْاا ناشٌ لاًنترّاتم م اخألتٖ  تالديم عَْ ،ا  مَر

اش خ اضلْالل مْاتمطل اتم    ا.

 اًتقررماعم مررْات الرر يفاً ررااتميسررلٍ  تات رفنَررْاًً ررااااااشفمرر اتلسررف ْاااتلسررف ْ:

ًنترّاتم مر اًتم  ٖمرْاع رٓااااتل  فرتتات رفنَْاعرباتمطاسَ تاتحملرألًفّاتل طر ّاالليسرُاااا

شليررَشامجَررماتل سررآتاتشب غرر ْا سفرر ااقرر نٌناتم مرر ات رفنررُام  شررحاعرر ا الرر يفااااااااا

ع    ،اًالاش ماغم اتخيط ضوماصبمٌعر تات الر يفاتمر ٍ اٍ م رٌناخر رزاشار راهر ياااااااا

تل سآت،ا   ال يفا  اتم  عْاتليذٌم اًتم  ٖ  اع ٓاتإلش رتتاتمػٌَْٖ،اًتم  رط ت،اا

تمطررل ،اغرررياشرر خ  ام رر نٌناتم مرر اًم رر طْاتلليسرر ،ا ػرراناعرر اتنيورر ٕااااًع ررٓاسررٌتلا

،اع ررألا1996م رر ْاا56ضرراسَ تاتللرريشاس رر انعرر اا ليسررُاتم مرر اًش ألٍاشررىارقررمااااا

طب ملررْاضرر س اتم مرر ،اًمررَسامررىا ٍررْاعاقررْا ررماتمطلرر ،اًٍ يطررلافًرياع ررٓاتم طررحاااااااا

ْالي خ رْاتل سرآتاتمرلاشسرغ اااااًتإلرش فام طل ،اخ إلغ  ْاشراق ْاعألفااتماٍ رتتاتميليَسَ

،اًق رررْاعرررألفاتلس ملرر تاغرررألا ضرررش باتم مررر اتل رريغ  امألالررر يف،اًق رررْاعرررألفااا الرر النا

ا(.ا2011تلليس اًش ألفا و  وما اتا ساتمٌا امس ًنات  لّ،ا

لم اشعولاتلسف ْا  اخايفاني ٖراذب َ ا فتّاتم شحاعررباسَر نّاترشلر ااشفر مَ ااااا

%(،ا95ع ٓاتل ئٌاتللشلماخ  ر ْا ااّا اذبم ات ع  ٕاتل مَْت  لتل َسْاًشألنُا  ألرّا

ال سألاتم ٌت  اتل   ْام م مْات ال يفا ات رفنا.

ًنعلتنا نا  لات ال يفاتم     اُش  نُا  اتمل ل،اًخ مي مُا ورُاش ر نُا ر اتمي طرريااااا

 اش  َْاتسب د تات    َْا ال هل ا;ات  لاتم ِاٍُ وما اتغبلتطات الر يفا اتم مر ،ااا

تم   رر ،اقررألاٍجرر راش رر االتاسررٌيفاااتم ررألتٖ اتل فٍررْا  ررلّاتمطلرر اخ إلغرر  ْاشراق ررْاشررٌ ريا

  فٍررْام طلرر اتم   رر اتمرر ِاٍ شررألرا رر ا  ررلّا  ررريّ،ا رر اه رر ا ررإنااااالَلَررْاشررٌ رياخررألٖ 

لل مررْاتلسررف ْاشفمرر ا اتإلد خررْاعرر ا جرر اهرر تاتمي رر ايفا رر اخررايفااررل ا ررَ  رٌٍاااااا

ا.تمطل اتم    

ا

ا



 
 

 
 
 

156 
 

  للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

 عيد الزعبوط سميةد.|                              استشراف مستقبل عمالة األطفال يف األردن
 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يويول ( 13( المجلذ )11العذد )

ات هألتل:

 ا ألٍلٍ تاتم م اتل يسرلّا اضب  عر تات رفنال  رْاذبرـااااااخ ضْاا ق  شنس ٕا .1

ا  مٓالل مْاال اع   .

اً    ر تاتم طر ااتشبر عااا  ا د افعٌّات  لتفاتلَ ٌرٍ اا;شج َلَْشٌ ريانسلتتا .2

امفل مْاتمطل اتم    .

ا100ا-50ذبألٍألا  ألتراتمفل مْام طل اتم    اتمٌتسأل،احبَرحاشررتتً ا رجاناخر ااااا .3

ًاا فٍ رر رامألالرر يفا اتللس ررْااا150ا-100فٍ رر راامألالرر يفا اتللس ررْاات    ررَْ،ا

اتمج نٌٍْ.ااا

ق رررٌيفات  رررلتفاتلَ رررٌرٍ ،اتم  رررٌك،اتمسرررلل تاتمطررر  عَْااا:اٍُسررررتطاشرررلًطاتم  رررٌيف

اًتميذ رٍْ،ا  ا د الل مْاتمطل اتم    .

 اإلجراءاث : 

 قلترا   ًيفاخليحاخألٍ ا  مُاذبـا  مٓالل مْاال اع   امألٔا رألٍلٍ تاتم مر ااا

اتل يسلّا اضب  ع تات رفنال  ْ.ا

 تمج نٌٍررْا،اً اسرر يفاسطرر ااش رريملا ررألّاتمفل مررْامغ ٍررْاتنيورر ٕاتمطلرر ا رر اتللس ررْاااا

 تن ط ااتمفل مْام   ا ًامخل،اؼبٌيفاتمطل امفلَ امخلاخف اٍ لاً وٌمْ.

 ش ياااًنترّاتم مر اخيرٌ رياعمر ام طلر اتمر ِاالاٍلغر اخإلمر يفافرت ريىاتزب   َرْ،اااااااااا

ًخ مي مُاٍريماشخراااتمفلَر اخر م ا،امَريمان ر اتمفل مرْامطلر امخرلا اسر يفارغ رْاااااااااااا

 تمفلَ اخ م .

 شرٌ لاتملغ رْامرألٔاتلفلرٌيفاخإلمر يفافرت ريىاتزب   َرْا،اٍريماشفرتدرىاااااااااا   ا اس مْا

،امفربٔاميٌ رياتم ألتٖ اتل فٍرْامرىااغم اتلفلٌم ا  اق  اتم  ٌكا ًاتمسلل تات

 حبَحاٍيماش ألٍلاتل   اتإلمج مُام م اخ مي  ًنا ماتزب   ْاتل  َْاخ   ل.ااا

تم ٌيفاخ ناشط َااه تاتم َ  رٌٍاٍُمف ا ربرتتات خ اخإدلتٕتتالل مْاتمطل اتم    :ا

ٍررألعمااشرررٌ ريارًتخرررطاتميف  ررر اتالديمررر عُا ات  رررلّات رفنَرررْ،المررر ا نرررىاٍُ ررروما اا

شفرٌٍ اع  ضررلاتالنيمر ٕامررألٔاتمط  رْا  رر اتمطلٌمرْ،اًٍل رروا  ر فٕٔات خررٌّاًتحمل ررْا اااااا

مرماانلٌةا  لتفاتايمماتحمل ُ،ا ػاناع اشنىاٍاٍ الرجريا ر اتلعر هلاتم ر  َْا اتاياااا
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لرر م   ات  ررلِاًتلألر ررُاًتزبرر   ُ،اًتم ط مررْاًتمي ررلباًتمل ررلاًتمي ررٌيفااًت  َررْااا

َْو اٍ ور ا  ور ا خ ر ٕاتمرٌا اااااااا ًعم مْات ال يف،اًٍليحا خٌتباتالنيم ٕاًتإلخرألتااع رٓا طرلتع

اتمٌتسألالم اٍلٍألًن.ااا

 شيياري : رعاية الطفل العامل

تم ررر مُا يمج رررْا اتزب   ررر تاااٍُمفررر اتميٌدرررىا اهررر تاتم رررَ  رٌٍاشراًنترّاتمي  رررَما

ت رفنَررْاخ مي رر ًنا ررماًنترّاتمي مَررْاتالديم عَررْ،اشذاشيطررٌراتم  سجررْا اهرر تاتم ررَ  رٌٍااااااا

شف َرر اخلػبرر تال َرر تاتمرتخَررْاًتآلفتباًتشبأل ررْاتالديم عَررْا،اًخلػبرر تال َرر تااا

 خلٔال اشلغ اخلع ٍْاال اع   ا ًا لجلاخ ألاربلدو ،احبَرحاشفرٌناش ر اتملع ٍرْااااا

ا    تاتملع ٍْا ًاتزبم َ تا ٌتٕاتسبفٌ َْا اات ه َْ.فتخ ا 

شفم اتلسف ْا اًتقماتميسلٍ  تاًتل  فرتتات رفنَْاتم ِاٍُسرياشراغَ بااتلسف ْ:

مألالر يفااتالهيم ااخلٗ تات ال يفاتم ر    ال  رْ،اشذاشناضرلْاتمطلر اتم   ر املاشػر ااااااا

ْاااتحملي د ام شم ٍْاًتملع ٍْا تم ر نٌنات رفنرُاللورٌااتمي رٌيف،اااااا،ا ػاناعر اعرألاامشٌمَر

ًخ مي مُا إناتمٌنترتتاتل  َْاغريا   َْاخ  الر يفاتلي رٌم ،اشغر  ْاشرااس درْالرٌتفراااااا

،ا ػاناع اني ٖراذب َر ا فتّاتم شرحاتمرلاشرألعمااااام يألرٍ اتل يألتااًخ  ٕاتم ألرتتاتمٌنترّ

(اًهرُاا%69.33ْا ًدٌفا سف ْاعرباسَ نّاعم مْات ال يفاع ٓاتل رئٌاتليٌ رطاًخ  ر ااا

مر تاان ر ْاالاٍُ ريو ناخور ،ا ر اه ر اقرألاٍُجر راش ر ايفاسرٌيفالَلَرْارع ٍرْاتمطلر اتم   ر ،اااااااااااااا

ٍُمفرر اضررَ غْااتلسررف ْا اتإلد خررْاعرر ا جرر اهرر تاتمي رر ايفا رر اخررايفااررل ا ررَ  رٌٍاااا

ا(.ا2011 اتا ساتمٌا امس ًنات  لّ،ارع ٍْاتمطل اتم    ا

اات هألتلا:

ا هاتاشلخٌٍ ناًتديم عَ نا.تال يل فّا  اتشبلػب تاتل .1

اشٌعَْات ال يفاتم     اخ همَْاتمي  َما  اق  اتشبلػب ت. .2

شٌعَررْاتايمررماتحمل ررُامبسررف ْاعمرر ات الرر يفا رر اخررايفاتمررربت راتلسي لررْاتمررلاااااا .3

اش ل ه اتل    تاًتزبم َ تامب  عألّاتشبلػب ت.

ق رر ااغررم ناشٌت ررألا عررألتفا رر ٌٍْا رر اتشبلػبرر تاع ررٓاتل   رر تاًتزبم َرر تاً اااا .4

تمرٌنترتتاتل  َرْاخلع ٍرْاًمح ٍرْات الر يفاتم ر    ام  ر اتشبرربتتاةر اٍ رٌفاخر م لماااااااااااا

اع ٓات ال يفاتم     .
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 اإلجراءاث : 

 قلترا   ًيفاما يل فّا  اتشبلػب تاتل هاتاشلخٌٍ ناًتديم عَ ناا. .1

ٍُمف ا ناٍفٌناذم اغم ا    ر تا ه َرْ،اًمج َر تاخريٍرْا ًاغرم اتم طر اااااااا .2

اتشب ع.ااا

امف ا ناشفٌنا ألّاشف َ اتشبلػب تاع   ناًتسألتنا ٌراتميسلزا.ٍُ .3

 ناٍفٌناعم اتشبلػبْانعريا لش اشي  غ يا  ا رخ  ا    ْاتالشطر التا رجانا،ااا .4

اخ  يج  ٕاتليطٌع ت.

اذب  اهل ا ألّاتميف َ اغم ا ألّاخربشو اتمٌظَلَْا. .5

الل ٕشو .ٍُذألفال اشلغ ا ادبألٍألاتم  ااًت يملتره ام  اامخلاخ ألاث ٌتا .6

ٍرريماق ررٌيفا رر اشلغرر ا اتال رريملتراخ م مرر ،احبَررحاشفررٌناقررألا ث يررـالل ٕشورر ااااااا .7

ًتال رريل فّا  ورر ،اًشفررٌناقررألاقررأل ـاشطررٌرتنا اتم مرر ا ًاشغرر  ْاشلخٌٍررْام طلرر ااااااا

اتم    .

شنارع ٍرْاتمطلر اتم   ر اُشجرلِاخ ر ٕيا،اشذاُشرربناهر ياتللس رْاااااااااا:ا ربرتتاتخيَ راتشبلػبر تا

لر اتلري  ما ر اد رمَْاًضرشَْاًع  َرْاًًدألتنَرْاً خاقَرْاااااااااش مَْادٌتن اتمسسطَْام ط

ًرًسَْاًتديم عَْاحبَحاش مٌامجَ  نا اشات  ا ي   ا،اشذاشفمر ا ومرْارع ٍرْاتمطلر ااااا

تم    ا ااتليس لاتم ل ٕاتإلن  نُاتم ِاٍيميرماخرىاًشٌدَورىاًت ريسألت ىاشرا قطرٓاااااا

إلفرتكاًتم  ررر اسرررألاةفررر ا،امب  رررٓاشارررا اا قررر تاتمررريلفرياًتميطرررٌراًتميسَررر اًتا

تإلٍورر  ُاحبَررحاٍيشررٌيفاتمرر ل ٕاتمفرر   ااشراذلرر ٕاظرر هلاًتلررٌرًخاشرا في رر ااااااا

ًتلوم اعرربا ر  َ تاتم مر اشرا  ريسألاا،اًالاٍير شٓاذمر افًنارع ٍرْا  ريملّا ر اق ر ااااااااااا

خلػب تاٍيمي  اخي  ُاتم  ٌااتسبألٍجْاًمألٍو اا ق تاعم َْا يَرْاًرغ رْا اتم مر افتخر ااااا

 ااًنترٍررْامررألٍو اخررربّااٌٍ ررْا اتمي   رر ا ررمااظرر هلّاعم مررْاااا    رر تاًمج َرر تاً ق ررا

ات ال يف.

ا
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 : التوصياث

شغرر  ْاضررلٌلادألٍررألّاخ لررألترةاتم   ررْاش هرر ا ااتمطلرر اتم   رر اام  َرر ااخررألًره اااااا .1

 خطل اع مَْاشلخٌٍْا ألرً ْ.

ً رر اٍ  ظلهرر ا ااتالديم عَررْشف َرر اخلػبرر تال َرر تاتمرتخَررْاًتآلفتباًتشبأل ررْا .2

تميسطرررظاخ م مررر ا اصبررر يفارع ٍرررْات الررر يفاتم ررر    اخ ل   ررر تاتسبفٌ َرررْااااا

اًتشبريٍْا.

ميٌعَْات  لّاًتمطل اًتايممالف امبسر الاات يسألتااً  ٖ اتإلعاااتلسي لْا .3

عمرر ات الرر يف،اًتمي ررٌيفاًتمي ررلباتلألر ررُاًتآلثرر راتلرتش ررْاع ررٓاذمرر ا رر اخررايفاااا

 محاتاشٌعٌٍْاصبيم َْ.

اااس ٌ اتمطل .اتشل قَْاشٌعَْات ال يفا  اخايفاتمربت راتلألر َْاحب ٌقوما  .4

 ربطَظا ٌتنن تا اتمٌنترتتاتل  َْامربت را ف  شْاعم ات ال يف. .5

 اخ  يسألتاا يغريتتا خلٔ.،تال يسلت َْ تم شٌخاًتمألرت  ت    تلاٍأل شدلتٕ .6
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 : قائمت المصادر والمراجع

 أاْرآن أاكريخ
ا،عم مررْات الرر يفاخررطا محررلاالاميفرر اتم  ررٌيفاخررىاا(،ا2007شخررلتهَم،ا ،اتم مررٌصا-

شارا اش ررتتشَذَْاًا َرْام شرألا ر اعمر ات الر يف،اًنترّاااااااا   مْامرٌنٍلاتم مر ا ااا

اتم م ا،اعم نا،ات رفن.

ُااا(،ا2009 خٌامح فّ،اظبمْاًتم ألً ُ،ارس با ا- ،اعم ات الر يفا اتميسرلٍمات رفنر

ت  ررلّ،اًنترّاتم مرر ات رفنَررْ:ا مسرر ًن تمررٌا  فرت رْاحبجَررْا  أل ررْام مذ ررسا

اعّم ن،ات رفن.اا

،افرت ررررْاعات رررررتد اا(،اعم مررررْات الرررر يفا ات رفن2006،ا ا ر رررران،اضبمررررألا-

 /http://www mp- arslan com   ٌ  شور ا ر اخرايفاتمسر فْاتإلمفرتًنَرْاااااا

home/ content/ ا

تإل ررف ألرٍْ:افتراا،تلررل ّاًتمطلرر اًس ررٌ اتإلن رر نا(،ا2004خ ررأل ،اًتٖرر ا نررٌرا، ااا-

اتملفلاتزب   ُام  سلاًتميٌنٍم.

،اات ًيفا ر اشر  طاا خير رٍوا تمطر فرا (ا4181قلترارقما (،ا1977تزبلٍألّاتمل َْ،ا ا-

اًنترّاتم م ات رفنَْ:اعّم ن،ات رفن.ا

،اًنترّاتم مر ااا  اشولامبا24خي رٍوا تمط فر (4561) قلترارقما(،ا2002ررررررررررررررررررررررر،ا 

  ت رفنَْ:اعّم ن،ات رفن.

،اًنترّاتم م اا  اشولا ٍ را16اخي رٍو تمط فر (4658(،اقلترارقما 2004 ررررررررررررررررررررررررا،ا

ات رفنَْ:اعّم ن،ات رفن.اا

ًتمر ِاٍُ مر اخرىااااا1996  ا ر اقر نٌناتم مر ات رفنرُام ر اااااااا2(،اتل ف2015ّرررررررررررررررررررررررررا،ا 

عات ررتد ااتل  ٌ ر تااااٌٍ  نا  اشر رٍوانسرليا اتزبلٍرألّاتمل َرْ،ااااا60خ ألا لًرا

 .ااwww.jo1jo.net/vb/jo1jo41354.htmlع اتلٌقماتإلمفرتًنُ:اا

ت  ررر  باتمرتخٌٍرررْاا(،ا2012تشبٌتمرررألّ،اشَ ررررياضبمرررألاًتماع رررٌط،ا َرررْاعَرررألا اااااا-

ًتالديم عَْاًتالقيط فٍْام م مررْات الر يفا ات رفنااًتآلثر راتم   َررْاتم  مجررْاااااا

د   ررْا ااصب ررْاد   ررْا ااتم ررلٔام   رٌااتمرتخٌٍررْاًتالديم عَررْاًتم ل ررَْ،اا،اع ورر 

ا(.4 2،اتم لٔ

http://www.jo1jo.net/vb/jo1jo41354.html
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عم مررْات الرر يفاًعاقيورر اخ مرر ٖوماًش سررٗيوماا(ا،2001هَلرر ٕاضبلررٌظ،ا فرًٍررش،اا-

ٕاا ،ار رر مْا  د رريريا اتمرتخَررْااغررريا  سررٌرّ،اااااتالديم عَررْا اضب  عررْاتمارقرر 

اتزب   ْات رفنَْ:اعم ن،ت رفن.

،اعّمر ن:افتٖرلّاتإلسطر ٕتتاااات رفن   تم ر   ٌنا ت الر يفا (،2009،ا افٍ ًغ ٌ،ا  يما-

اتم   ْاً  عمْاتم م اتمألًمَْا.

ظ هلّاعم مْات ال يفا اتمػلْاتمغلخَْاً َ  ر تاا(،ا2002ألاضبمٌفا،ا نٍأل، محا-

.ار رر مْا  د رريريا اتمرتخَررْاغررريا  سررٌرّ.اد   ررْاتم ذرر  اتمٌا َررْ:ااااا ف  شيورر 

ان خ س،را   ط .اا

ظرر هلّاعم مررْات الرر يف:افرت ررْا َألتنَررْاع ررٓاا(،ا2003 رر ألاتمررألٍ ،ان فٍررْارشرر فا اا-

 مْا  د رريريا اتمرتخَررْاغررريا  سررٌرّ.ااا.ار ررت الرر يفاتم رر    اخرر مٌرصاتمطرر  عَْا

اد   ْاع امشس:اتم  هلّ،ا طل.ا

ًرقْاالاشسط َٖ تار َْاع اعم مْات ال يفا ات رفن،ا(،اا2015ش  عْ،اظب ّا،ا ا-

،ا/اساٍرلتنا11 اا  للاتمٌَااتم  لُام شرألا ر اعم مرْات الر يفااااحبجَْا  أل ْا ا

ام ألرت  تاتالقيط فٍْاًتل  ٌ  شَْ،اعّم ن،ات رفن.اتملَ َااعربا للا

ت   اتمرتخٌِاًت  ر اتمرٌا اًدور ناااا(ا،ا2006ع ألاتملمح ا محألاضبمألا،ا ض ٖ ،ا-

ُاامٌدرررررى اا:،اًرقرررررْاحبجَرررررْ،اعات ررررررتد ااتل  ٌ ررررر تاعررررر اتلٌقرررررماتإلمفرتًنررررر

http://www.aleqt.com/article.phpا.اااا

سفماعم مْات ال يفا اتمل ىاعاتا،امحألا سلِامحألاًتلٌتدألّ،ا لتااشخلتهَم،اا-

ا(.3 4،اتا ْات رفنَْا اتمألرت  تاتإل ا َْ،اتإل ا ُ

ْاا ت    ب ، تمسٌترا  ال يفا(،2001 َأل،ا  ومُ،اا- ْا ًتمرألًت م:اراٍر ْاا،ًتق َر اصب ر

 (.1 1ًتمي مَْ،ا م طلٌمْ تم لخُ ،اتا سًتمي مَْ تمطلٌمْ

(،اعم مرررْات الررر يفا اتم رررلت ا:ات  ررر  بااا2007لررر ظم،ا رررريّاع رررألاتسب ررر ا ااا-

،اد   ْاتم لت .ال َْاتمرتخَْام    تصب ْاتم شٌخاتمرتخٌٍْاًتم ل َْ.اًتسب ٌيف،ا

30 12.) 

،ار رر مْاتزباتٖررلِاتمطلرر  شسررغَ اشر تل فٍررْ تم ٌت رر ا(،2002صبر فِ،الَرر ٕ،ا اا-

ا  د يريا اع ماتالديم ااغريا  سٌرّ.اد   ْاتزباتٖل:اتزباتٖل.ا

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=2386&archivedate=2006-11-23
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=2386&archivedate=2006-11-23
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فرت رررْاذب َ َرررْام  طرررٌعاتم  نٌنَرررْاا(،ا2009تا رررساتمرررٌا امسررر ًنات  رررلّ، اا-

ا،اعم ن:اًنترّاتم م ات رفنَْ.اتشب ضْاخ م ات ال يف

ا.ًنترّاتم م ات رفنَْ،اعّم ن:ات ال يفتإلا راتمٌا الف  شْاعم ا(،ا2011 رررررررررررررررررا،

 ْا،تمطر  عا   تم ر    ا ت الر يفا  ًغر اا ،اًضر ا (2001تم عرَم،ا ا ضبمأل،اع رألاا-

ا(.اا1 1ًتمي مَْا،ا م طلٌمْ تم لخُ ،اتا سًتمي مَْ تمطلٌمْاصب ْ

ْا / تمسرٌتراا  الر يفا(،ا2009 محرألاضبمرألا،ا اا ٌ رٓ،ااا- ،اتم رازا ًارل ا – تلسرف 

 تم طلٍْام  سلاًتميٌنٍم.تل طٌرّ:اتلفي ْا

شسرررغَ ات الررر يفاًضرررمْاعررر را ادررر  ا(ا،ا2001ضبمرررألاع ررر ة،ا نررٌراتمرررألٍ ،ااا-

 (ا.ا3 1،اصب ْاتمطلٌمْاًتمي مَْ،تم  هلّا،تسبػ رّاتل  ضلّ

تلر للاتمطرشلُااا،اظ هلّاعم مْات ال يفا ات رفن(،ا2013ًنترّاتم م ات رفنَْ، ا-

:ا رر اتم َ  ررْاشرا2013عم مررْات الرر يفام  رر ااخ  ررٌتن:اماتمَررٌااتم رر لُالف  شررْا

ام،اعّم ن،ات رفنا.تميط َا
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