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ظاهرة التسول كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية
في محافظة املفرق (أسباب وحلول)

ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن الأ�سباب ،والآثار املرتتبة على ظاهرة الت�سول،
واحللول املقرتحة لعالجها ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ُجمعت املعلومات با�ستخدام املقابالت
ال�شخ�صية �شبه املقننة مع ( )30معلم ًا ومعلمة من معلمي الدرا�سات االجتماعية يف
حمافظة املفرق خالل العام الدرا�سي  ،2015 /2014حيث اُ�ستخدم املنهج النوعي،
ولتحليل البيانات ا�ستخدم الباحثان النظرية املتجذرة ( ، )Grounded Theoryحيث
�أ�شارت النتائج �إىل �سبعة �أ�سباب رئي�سة لظاهرة الت�سول �أعالها الأ�سباب االقت�صادية ،ويف
مقدمتها ال�سبب الفرعي البطالة ،ويف املرتبة االخرية حلت الأ�سباب ال�سيا�سية التي حل
ال�سبب الفرعي اللجوء ال�سوري على املرتبة الأوىل فيها.و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء م�سح ميداين
حل�رص حاالت الفقر يف الأردن ،والتو�سع يف م�شاريع �إعادة ت�أهيل املت�سولني يف حمافظة
املفرق.
الكلمات املفتاحية :ظاهرة الت�سول ،معلمو الدرا�سات االجتماعية ،النظرية املتجذرة،
�أ�سباب.
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Begging Phenomenon in Mafraq City from Social Studies Teachers
Perspectives: Reasons and Solutions

Abstract:
The study aims at identifying the reasons, the consequences of the
begging phenomenon and the suggested solutions.To achieve the aim of the
study, a semi-structured interviews were conducted with (30) social studies
teachers who were used to collect the required data at Mafraq city during the
academic year 2014/ 2015.A quantitative research was used to analyze data
by using Grounded Theory.The results of the study showed that there were
seven main reasons of begging phenomenon.The main reason was economic
represented by unemployment, and the last reason in rank was the political
represented by the Syrian refuges.The study recommended to conduct a
survey of poverty in Jordan and to expand of the rehabilitation of beggars in
Mafraq Governorate.
Key words: begging phenomenon, Social Studies Teachers, Grounded
Theory, reasons.
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خلفية الدراسة وأهميتها:
تعد الدرا�سات االجتماعية من �أكرث ميادين املعرفة �صلة وارتباط ًا بواقع املجتمع،
وم�شكالته وحتدياته ،ويعد �إعداد املواطن ال�صالح القادر على امل�شاركة يف بناء جمتمعه
من الأهداف التي ت�سعى �إليها مناهج الدرا�سات االجتماعية ،كما �أنها تقوم على درا�سة
العالقات الإن�سانية من ناحية ،واملواقف وامل�شكالت التي تبدو مبثابة رد فعل لتلك
العالقات من ناحية �أخرى.كما �أن الدرا�سات االجتماعية تركز على عالقات الإن�سان
وميادين �سلوكه بو�صفها مت�صلة ات�صا ًال وثيق ًا بواقع احلياة ،وما فيها من ظواهر خمتلفة
(الزيادات وقطاوي. )2010 ،
ويعد املجتمع الأردين �أحد املجتمعات الإن�سانية الذي تعر�ض حلدوث كثري من
امل�شكالت االجتماعية ،التي انت�رشت الآن ،وطالت املجتمعات جميعها �سواء املتقدمة �أم
النامية ،حيث يظهر �أن العامل يقف �أمام م�شكالت اجتماعية بحاجة �إىل ت�ضافر اجلهود
والعمل امل�شرتك من جميع اجلهات ،لتفادي هذه امل�شكالت �أو التقليل من حدوثها وت�أثريها
(ال�سليم. )2011 ،
وي�شري �أعمر (� )2010إىل �أن امل�شكالت االجتماعية يف الأردن ناجتة عن الظروف
مر بها الأردن والتغريات ال�سيا�سية التي حدثت يف دول اجلوار ،و�أن هذا
ال�سيا�سية التي َّ
التغري يف البيئة ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والنمو املت�سارع لل�سكان يف الأردن هو نتيجة
عوامل �سيا�سية متالحقة �شكلت واقع امل�شكالت االجتماعية يف الأردن.
وت�شكل ظاهرة الت�سول �إحدى الظواهر االجتماعية التي تواجه املهتمني بالدرا�سات
االجتماعية والإن�سانية والرتبوية ،حيث بينت كثري من الدرا�سات �أن هذه الظاهرة تزداد
يوم ًا بعد يوم ومن عام �إىل �آخر“ ،وقد �شهدت املنطقة العربية خالل العقدين املا�ضيني
�أزمات �سيا�سية �أدت �إىل تغريات اقت�صادية واجتماعية ،كان من نتائجها ظهور بع�ض
امل�شكالت االجتماعية التي �أخذت تفر�ض خطورتها على املجتمع الأردين ب�شكل ملحوظ”
(عنبتاوي. )2004:3 ،
وتعد ظاهرة الت�سول �إحدى �أبرز امل�شكالت االجتماعية امل�ؤرقة التي يعاين منها
املجتمع الأردين ،وعلى الرغم من �أهمية درا�سة هذه الظاهرة و�شيوعها ،ف�إن هنالك ندرة
يف معاجلتها على م�ستوى البحث العلمي ،ورمبا يرجع ذلك �إىل النظرة للظاهرة كما لو
كانت �أمراً م�سلم ًا به يف املجتمعات �أو �رشاً الزم ًا يف كل جمتمع ،ومن خالل البحث يف تراث
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الدرا�سات ظهر �أن ثمة �إحجام من جانب الباحثني عن تناول هذه الظاهرة رغم �أهميتها
الفائقة ،لذلك البد من �إثارة هذه الظاهرة وطرحها ليتم �إيجاد احللول الكفيلة مبعاجلتها
والتخل�ص منها نهائي ًا (عالم. )2002 ،
وميثل الت�سول حتدي ًا �أخالقي ًا للمجتمعات ،حيث �أ�صبح مو�ضوع ًا خطرياً له �أبعاد
اجتماعية واقت�صادية و�أخالقية �سواء للمواطن �أم للحكومة ،والت�سول يعني ا�ستجداء املال
من الآخرين �إما يف الطريق �أو من املنازل (. )Munoz and potter, 2014
ويعرف جيلي ( )Jelili,2006 :36الت�سول ب�أنه“ :ا�ستجداء الطعام واملال واملالب�س
وامل�ساعدات من النا�س يف ال�شوارع �أو من خالل الذهاب للبيوت”.يف حني يعرفه احلربي
( )2011:69ب�أنه“ :ا�ستخدام جمموعة من الأ�ساليب والأدوات بهدف طلب ال�صدقة
واال�ستجداء من الأفراد يف املواقع العامة ويف الطرقات ،وعند الإ�شارات املرورية”.كما
ُيعرف املت�سول ب�أنه« :ذلك ال�شخ�ص الذي يطلب املال من الآخرين لال�ستخدام ال�شخ�صي
وجه ًا لوجه بطريقة غري م�ألوفة ب�شكل علني ،ومنتظم بدون تقدمي مقابل �أو �أي خدمة»
(. )Lankenau, 1999: 187-188و ُتعرفه �شتا ( )2004:24ب�أنه“ :ال�شخ�ص الذي ي�ستجدي
ويتحايل على النا�س البتزاز �أموالهم ب�صورة تعطل الطاقة الب�رشية”.يف حني يرى ابو
املعاطي (� )2003:304أن املت�سول هو “ال�شخ�ص الذي يح�صل على املال بغري عمل
ي�ستحق عليه عن طريق مد الأكف ال�ستجداء عطف وود الآخرين”.
ومن خالل ما �سبق يرى الباحثان �أن ظاهرة الت�سول هي اللجوء �إىل طلب امل�ساعدة،
والعون من غريه من النا�س �سواء كانت امل�ساعدة مالية �أم عينية ،باال�ستجداء �أو ك�سب عطف
الآخرين بو�سائل عدة يف حمافظة املفرق.
وي�شري ال�صاحب (� )2010إىل �أن ظاهرة الت�سول من املو�ضوعات املهمة التي حتتاج
�إىل معاجلة ومتابعة؛ لأنها تعد من �أبرز امل�شكالت االجتماعية التي ت�ؤرق احلكومات،
وت�سيء �إىل �سمعة املجتمعات ،ولها دور يف �إف�ساد فريق من النا�س ،وذلك المتهانهم الت�سول
واتخاذه و�سيلة للتك�سب ،و�سبب ًا لال�ستغناء.
وال �سيما �أن للت�سول ت�أثرياً �سلبي ًا على �شخ�صية املت�سول حيث �إن �سمات �شخ�صيته قد
متيل �إىل النفاق وال�سخط على اللآخرين والت�شا�ؤم واخلوف من امل�ستقبل وال�شعور بالعدوانية
والرغبة يف االنتقام (القط. )2008 ،
وبذلك �أ�صبح الت�سول ي�شكل ظاهرة خطرية ،وي�شكل تهديداً على �أمن املجتمع و�سالمته،
ومظهراً غري ح�ضاري يتكرر حدوثه يف كثري من الأماكن والأزمنة كاملناطق التي يرتادها
ال�سياح ،ويف املنا�سبات الدينية خا�صة يف �شهر رم�ضان ،وعيد الفطر ،وعيد الأ�ضحى ،ويف
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املدن خا�صة �أمام امل�ساجد ،وك�أن امل�سجد بات املكان اال�سرتاتيجي الأمثل ال�ستدرار عطف
امل�صلني الذين يعتقدون ل�رضورة �إعطاء ال�صدقة للفقراء كونها جزءاً من العقيدة الإ�سالمية
(ال�رشبيني. )2011 ،
ونتيجة خلطورة هذه الظاهرة جاءت هذه الدرا�سة لتحاول درا�سة ظاهرة الت�سول
كما يراها معلمو الدرا�سات االجتماعية يف حمافظة املفرق (�أ�سباب وحلول)  ،وعليه ف�إن
هذه الدرا�سة تهدف �إىل الك�شف عن �أ�سباب ظاهرة الت�سول من وجهة نظر معلمي الدرا�سات
االجتماعية ،وحماولة معرفة الآثار االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية والأمنية املرتتبة
على ظاهرة الت�سول يف الأردن.بالإ�ضافة �إىل حماولة �إيجاد احللول ملعاجلة ظاهرة الت�سول
بو�صفها م�شكلة اجتماعية �سلبية على الأ�رسة ،واملجتمع يف حمافظة املفرق.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تظهر م�شكلة هذه الدرا�سة من خالل ما تتميز به حمافظة املفرق ،حيث جتذب �إليها
�سنوي ًا �أعداد كبرية من الزوار؛ لوقوعها على مفرتق طرق ،وهذا �شجع بع�ض املت�سولني على
ممار�سة ظاهرة الت�سول من �أجل احل�صول على املال ،وال يتوقف الأمر عند هذا احلد ،فمع
تزايد �أعداد الالجئني ال�سوريني ،وارتفاع �أعداد ال�سكان يف حمافظة املفرق الحظ الباحثان
انت�شار ،بع�ض امل�شكالت وظهورها ،ومنها ظاهرة الت�سول؛ نتيجة لزيادة �أعداد ال�سكان
ب�سبب اللجوء ال�سوري ،والرتفاع الأ�سعار وللظروف ال�صعبة التي يعي�شها �أبناء املحافظة.
لذلك بات الباحثان يالحظان املت�سولني بكرثة �أمام امل�ساجد وعلى الطرقات ،وعند �إ�شارات
املرور؛ مما �شد اهتمامهم للبحث عن هذه الظاهرة وحماولة درا�ستها ومعرفة �أ�سبابها
احلقيقية ،و�إيجاد احللول الكفيلة مبعاجلتها.
وت�شري التقارير الإح�صائية يف الأردن �إىل انت�شار ظاهرة الت�سول ب�شكل كبري ،حيث
ُ�ضبط ( )2043مت�سو ًال بالغ ًا خالل عام  2011مقارنة مع عام  2010حيث بلغ عدد
امل�ضبوطني ( )1676مت�سو ًال بالغاً.وقد ُ�ضبط ( )456طف ًال مت�سو ًال خالل عام 2011
مقارنة مع عام  2010حيث بلغ عدد الأطفال املت�سولني ( )556مت�سو ًال لي�شكل �إجمايل
�أعداد املت�سولني املقبو�ض عليهم ( )2499مت�سو ًال خالل عام ( 2011وزارة التنمية
االجتماعية. )16 :2011 ،
وقد �أكدت معظم الدرا�سات على �أهمية درا�سة ظاهرة الت�سول كدرا�سة (�أبو غزاله،
1999؛ املور2002 ،؛ الوحيدي2002 ،؛ ال�رشبيني2011 ،؛ الذنيبات )2012 ،من �أجل
العمل على عالج هذه الظاهرة.
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ومما �سبق يالحظ الباحثان �أهمية درا�سة هذه الظاهرة كونها م�شكلة اجتماعية
م�ؤرقة على امل�ستويات كافة� ،سواء من خالل �إح�سا�س الباحثني بهذه الظاهرة� ،أم من خالل
مراجعتهم للدرا�سات ال�سابقة ،وتو�صياتها املت�ضمنة التو�سع يف �إجراء املزيد من الدرا�سات
عليها؛ لذا وجب التطرق لها ودرا�ستها وحماولة �إيجاد احللول املنا�سبة للحد منها؛ ملا ت�شكله
من انعكا�سات �سلبية على املجتمع ،وت�شويه ال�صورة احل�ضارية للمجتمع الأردين املحافظ
على عاداته وتراثه.لذلك جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق
من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما �أ�سباب ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق من وجهة نظر معلمي الدرا�سات
االجتماعية؟
● ●ما الآثار املرتتبة على ظاهرة الت�سول يف املجاالت االجتماعية ،والأمنية،
واالقت�صادية ،والنف�سية يف حمافظة املفرق من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية؟
● ●ما احللول املقرتحة للحد من ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق من وجهة نظر
معلمي الدرا�سات االجتماعية؟

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خالل �إلقائها ال�ضوء على ظاهرة الت�سول ،وحماولة
معاجلة �أ�سباب هذه الظاهرة من خالل تقدمي املعلومات الوا�ضحة عن هذه الظاهرة،
و�أ�سبابها ،وطرائق وا�سرتاتيجيات احلد منها ،حيث يتوقع �أن يتم �إيجاد احللول املنا�سبة
ملعاجلة ظاهرة الت�سول يف الأردن ،كما يتوقع �أن ت�ستفيد وزارة التنمية االجتماعية ووزارة
العمل ،والباحثون من هذه الدرا�سة من خالل بحثها لواقع الت�سول يف الأردن ،والأ�سباب
التي �أدت بهم �إىل الت�سول وحماولة معاجلتها وتزويدهم بنتائج هذه الدرا�سة.

التعريفات اإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على التعريفات الإجرائية الآتية:
◄◄ظاهرة الت�سول :وتعرف ب�أنها« :طلب امل�ساعدة من الآخرين يف الطريق ،والأماكن

العامة با�ستعمال و�سائل وحيل خمتلفة خلداع الآخرين ،وا�ستدرار عطفهم و�شفقتهم؛
للح�صول على املال �أو منفعة عينية» (�شلهوب )2013:253 ،وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها جلوء
املت�سولني يف حمافظة املفرق �إىل طلب امل�ساعدة ،والعون من غريهم �سواء كانت م�ساعدة
مالية �أم عينية باال�ستجداء ،وك�سب عطف الآخرين بو�سائل عدة داخل حمافظة املفرق.
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◄◄املت�سول« :وهو من يتكفف النا�س �إح�ساناً ،فيمد كفه وي�س�ألهم الكفاف من الرزق
والعون» (املن�شاوي. )1994:127 ،ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه ال�شخ�ص الذي ي�ستجدي النا�س
�أموا ًال نقدية �أو عينية على الطرقات ،والأماكن العامة ،و�إ�شارات املرور يف حمافظة املفرق.
◄◄معلمو الدرا�سات االجتماعية :وهم جميع املعلمني الذين يدر�سون يف املدار�س
احلكومية التابعة ملحافظة املفرق (ق�صبة املفرق ،لواء البادية ال�شمالية الغربية ،لواء
البادية ال�رشقية) للعام الدرا�سي .2015 /2014

حدود الدراسة:
تكمن حدود الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي الدرا�سات االجتماعية يف املدار�س
احلكومية التابعة ملحافظة املفرق (ق�صبة املفرق ،لواء البادية ال�شمالية الغربية ،لواء
البادية ال�شمالية ال�رشقية)  ،خالل العام الدرا�سي .2015 /2014
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على �أداة املقابلة �شبه املقننة.
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على طريقة النظرية املتجذرة لتحليل بيانات املقابالت
ال�شخ�صية �شبه املقننة.

الدراسات السابقة:
بالرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقةُ ،عرث على جمموعة قليلة من الدرا�سات التي اهتمت
مبو�ضوع ظاهرة الت�سول ،وفيما ي�أتي عر�ض لهذه الدرا�سات مرتبة زمنياً من الأقدم �إىل

الأحدث:

�أجرى �آبيبي ( )Abebe, 2008درا�سة يف �أدي�س �أبابا هدفت �إىل الك�شف عن اخلربات
اليومية للأطفال الذين يت�سولون يف �شوارع �أدي�س �أبابا.وقد اُ�ستخدمت �أداة املقابلة
ال�شخ�صية مع عينة بلغت ( )28طفالً ،حيث قام �آبيبي مبتابعة الأطفال ملدة �سبعة �أ�شهر،
و�أظهرت نتائج البحث املركز �أن الأطفال املت�سولني لي�سوا �ضحايا ظروفهم فقط ،بل هم
ال يدركون خطورة الت�سول ،وخا�صة لدى �صغار ال�سن ،كما يرى الأطفال �أنف�سهم ب�أنهم
يقومون بالعمل لك�سب الرزق يف حني ينظر �إليهم املجتمع نظرة متدنية دون اعتبار للعوامل
االجتماعية ،واالقت�صادية التي دفعتهم للت�سول.
و�أجرى �أحمدي ( )Ahamdi, 2010درا�سة يف �إيران هدفت �إىل الك�شف عن خ�صائ�ص
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املت�سولني ،واجتاهات النا�س نحو ظاهرة الت�سول.تكونت عينة الدرا�سة من ( )330مت�سوالً،
و ( )1000فرد غري مت�سول من منطقة �شرياز ،ولتحقيق هدف هذه الدرا�سة ،طُ بقت ا�ستبانة
مكونة من جز�أين :يت�ضمن الأول املعلومات الدميغرافية للم�ستجيب ،والثاين يت�ضمن ()25
فقرة على تدرج ليكرت اخلما�سي ،واُ�ستخدم املنهج الو�صفي ،حيث �أظهرت الدرا�سة �أن
( )% 64.4من املت�سولني هم من دون الع�رشين ،وهم من الأ�صحاء عقلي ًا وج�سدياً ،ويعي�ش
معظمهم يف �ضواحي املدن.وبينت الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية دالة ُتبينِّ تدين م�ستوى
التعليم ،والفقر والطبقة االجتماعية ،وبني اللجوء للت�سول ،و�أظهرت الدرا�سة �أن اجتاهات
النا�س �سلبية فيما عدا املتدينني الذين يرون يف الت�سول ،و�سيلة لتلبية االحتياجات.
و�أجرى يونو�سا ( )Onoyase, 2010درا�سة يف نيجرييا هدفت �إىل الك�شف عن
الطرائق الفعالة ملكافحة ظاهرة الت�سول من وجهة نظر املت�سولني �أنف�سهم.حيث اُ�ستخدمت
ا�ستبانة مكونة من ( )50فقرة طبقت على ( )140مت�سوالً�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ظاهرة
الت�سول م�شكلة موجودة منذ القدم ،ويجب معاجلتها من خالل و�ضع برامج ت�أهيل ،و�إعطاء
رواتب �شهرية ،وتوفري الغذاء وامل�سكن املنا�سب ،ودلت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود فرق كبري
بني الذكور والإناث املت�سولني لنظرتهم �إىل مراكز �إعادة الت�أهيل ،والرواتب ال�شهرية وتوفري
الغذاء وامل�سكن املنا�سب باعتبارها طرائق فعالة ملكافحة ظاهرة الت�سول.
و�أجرى ادريان�سن�س وهندرك�س ()Adriaenssens and Hendrickx, 2011
درا�سة يف بلجيكا للوقوف على م�ؤ�رشات الت�سول ،وحجمه يف مدينة بروك�سل ،وقد ا�ستخدم
�أ�سلوب التثليث من خالل ثالث �أدوات :املالحظة ،والتقارير الذاتية ،واملالحظة التجريبية
على عينة تكونت من ( )268مت�سول.وقد �أظهرت النتائج �شيوع ظاهرة الت�سول ب�شكل كبري
يف العا�صمة ،حيث �إن �صورة املت�سول كمتطفل �أو جمرم غري موجودة ،كما بينت الدرا�سة
�أن الدخل اليومي للمت�سول يتجاوز يف بع�ض الأحيان الدخل اليومي للمواطن العادي� ،إىل
جانب ما يح�صل عليه املت�سول من معونات من الدول.
و�أجرى الذنيبات ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل خ�صائ�ص املر�أة املمتهنة
للت�سول من وجهة نظر ر�ؤ�ساء اللجان املعنية بال�ضبط ،والعوامل امل�ؤدية �إىل جرمية ت�سول
الن�ساء يف املجتمع الأردين ،كما تراها ممتهناته ،ومن وجهة نظر ر�ؤ�ساء اللجان املعينة
بال�ضبط.وقد ا�ستخدم منهج امل�سح االجتماعي ،وحتليل م�ضمون الوثائق من الت�رشيعات
والأخبار ال�صحفية ،و�إجماع اخلرباء – بطريقة دلفي-يف حماربة الت�سول واملقابلة �شبه
املقننة مع الن�ساء الأكرث تكراراً للت�سول ،و�أع�ضاء جلان ت�سولهن البالغ عددهم ( )20فرداً،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن �أكرث �أ�سباب ت�سول املر�أة و�أكرثها تكراراً الفقر النقدي ،وعدم وجود
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مهنة لها �سوى الت�سول ،وغالء الأ�سعار ومن �آثار الت�سول �شعور املر�أة املمتهنة للت�سول
بالغ�ضب واال�ستفزاز والإهانة وعدم احرتام الذات.
و�أجرى نيوماتا وماجبو ودمي�سو ()Namwata, Magbo, & Dimoso, 2012
درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل الآثار املرتتبة على الأبعاد الدميغرافية عن حاالت الت�سول
يف ال�شوارع يف املناطق الريفية يف و�سط تنزانيا.واُ�ستخدم املنهج امل�سحي من خالل �أداة
اال�ستبانة التي وزعت على عينة مكونة من ( )130مت�سوالً ،اختريوا بطريقة العينة املتاحة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حاالت الت�سول تزداد �أيام اجلمعة ،ال�سبت واالحد ،ويف �أيام العطل
الر�سمية.كما �أظهرت النتائج ب�أن ظاهرة الت�سول تنت�رش وخا�صة بني ال�سكان الأ�صليني من
املعوقني الذكور ،والأرامل ،والأميني الذين ال يعرفون القراءة والكتابة.
 يالحظ من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة� ،أن معظم الدرا�سات التي تناولت
الت�سول كانت �أجنبية كدرا�سة �آبيبي ( ، )Abebe,2008ودرا�سة �أحمدي ()Ahamdi,2010
 ،ودرا�سة يونو�سا ( ، )Onoyase,2010ودرا�سة ادريان�سن�س وهندرك�س (Adriaenssens
 ، )and Hendrickx, 2011ودرا�سة نيوماتا وماجبو ودمي�سو (& Namwata, Magbo,
 ، )Dimoso, 2012ودرا�سة عربية واحدة هي درا�سة الذنيبات (. )2012وتلتقي الدرا�سات
ال�سابقة من حيث مو�ضوعها مع الدرا�سة احلالية� ،إال �أن الدرا�سة احلالية تختلف يف �أنها
تناولت ظاهرة الت�سول من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية يف حمافظة املفرق.
حيث ا�ستفاد الباحثان من هذه الدرا�سات يف تكوين �صورة عن ظاهرة الت�سول ،واقت�صار
الدرا�سة احلالية على املنهج النوعي من خالل ا�ستخدام �أداة املقابلة �شبه املقننة ،وطريقة
النظرية املتجذرة يف حتليل الأبحاث النوعية.
 ومما �سبق يالحظ ندرة الدرا�سات وقلّتها –ح�سب علم الباحثني-التي �أجريت يف
الأردن ،والتي تناولت ظاهرة الت�سول وطرق احلد منه وعالجها.وي�أمل الباحثان �أن ت�شكل
هذه الدرا�سة �إ�ضافة ترثي جمال البحث يف ظاهرة الت�سول ،ومعرفة �أ�سباب و�أثار وحلول
هذه الظاهرة.
 وتتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة مبحاولة معاجلة ظاهرة الت�سول يف
الأردن من خالل معرفة الأ�سباب ،والآثار االجتماعية ،والأمنية واالقت�صادية والنف�سية
واحللول املقرتحة للحد من هذه الظاهرة كما يراها معلمو الدرا�سات االجتماعية.

منهج الدراسة
اُ�ستخدم املنهج النوعي ،وذلك نظراً ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.
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جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الدرا�سات االجتماعية يف حمافظة املفرق
مبديرياتها الثالثة ،ق�صبة املفرق والبالغ عددهم ( : )159منهم ( )77معلماً ،و ()82
معلمة ،ولواء البادية ال�شمالية الغربية البالغ عددهم ( : )130منهم ( )64معلم ًا و ()66
معلمة ،ولواء البادية ال�شمالية ال�رشقية البالغ عددهم ( : )150منهم ( )65معلم ًا و ()85
معلمة وفق �إح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي .2015 /2014حيث اختريت
عينة مكونة من ( )30معلم ًا ومعلمة من املديريات الثالثة ب�شكل ق�صدي ،وذلك الختيار
املعلمني ،واملعلمات الأكرث ا�ستعداداً ،وتعاون ًا للإجابة عن �أ�سئلة املقابالت ،وقد روعي
متثيل جمتمع الدرا�سة يف كل مديرية ح�سب اجلن�س ،والتخ�ص�ص.

أداة الدراسة:
ُبنيت �أ�سئلة املقابلة من خالل توجيه �س�ؤال مفتوح �إىل جمموعة من املخت�صني
الرتبويني ،واالجتماعيني والإطالع على الأدب النظري املتعلق بهذه الظاهرة لبناء �أ�سئلة
جمعت البيانات با�ستخدام املقابالت ال�شخ�صية �شبه املقننة (Semi-
املقابلة.يف حني ُ
 ، )structured interviewsحيث �أجريت هذه املقابالت من قبل الباحثني؛ ملعرفة �أ�سباب
ظاهرة الت�سول ،والآثار االجتماعية ،والنف�سية والأمنية املرتتبة على هذه الظاهرة ،واحللول
املقرتحة للحد منها.
صدق األداة:
مت الت�أكد من �صدق �أداة املقابلة من خالل عر�ضها على جمموعة من املحكمني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية ،وامل�رشفني الرتبويني؛ لإبداء الر�أي حول
مدى مالءمة �أ�سئلة املقابلة ،ومدى منا�سبة ال�صياغة اللغوية ،و�أية مالحظات �أخرى يرونها
منا�سبة من �إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل على �أ�سئلة املقابلة ،وقد �أجريت بع�ض التعديالت على
�أ�سئلة املقابلة يف �ضوء مالحظاتهم ،والتي �أ�صبحت تتكون من خم�سة �أ�سئلة رئي�سة.
ثبات األداة:
يرتبط ثبات �أداة املقابلة باحل�صول على النتائج نف�سها يف حال اُ�ستخدمت �أ�سئلتها
جربت �أ�سئلة املقابلة على عينة تكونت من ( )5معلمني من معلمي الدرا�سات
مرة �أخرى ،لذلك ِّ
االجتماعية من خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،ثم �إعادة تطبيق �أ�سئلة املقابلة على العينة
نف�سها والظروف نف�سها بعد مرور خم�سة ع�رش يوماً.وبعد جمع البيانات وت�صنيفها ُحلّلت
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بيانات املقابالت ،ومالحظة ا�ستجابات املقابلني بني املرة الأوىل و�إجاباتهم يف املرة
الثانية ،ولتحقيق م�ستويات معقولة من الثبات روعي ما ي�أتي:
 التن�سيق امل�سبق مع معلمي الدرا�سات االجتماعية.
 احلر�ص على اختيار الوقت واملكان املنا�سب للمتقابلني للح�صول على امل�صداقية
والثبات.
 توفري �أجواء منا�سبة ومالئمة لإجراء املقابالت.

اجراءات حتليل املقابالت:
ا�ستخدم الباحثان منهجية حتليل الأبحاث النوعية املتمثلة بالنظرية املتجذرة
(�( )Grounded theoryأنظر ال�رشعهGlaser and Strauss, 1967; Creswell, 2014 ،
 ، ),1998; Oliver, 2000حيث مت التحليل وفق اخلطوات الآتية:
♦ ♦تفريغ كل املقابالت على الورق كل على حدة.
♦ ♦القراءة الدقيقة للكلمات ،واجلمل والعبارات التي ذكرها �أفراد الدرا�سة.
♦ ♦اعتماد الرتميز لال�ستجابات.
♦ ♦ و�ضع الأفكار املت�شابهة �أو املتقاربة يف جماالت فرعية (. )Sub-categories
♦ ♦و�ضع املجاالت الفرعية (� )Sub-categoriesضمن املجموعات الرئي�سة (Main
. )categories
وللت�أكد من ثبات حتليل املقابالت ا�ستعان الباحثان بزميل حمايد لتحليل
املقابالت ،وهو يف نف�س التخ�ص�ص مناهج الدرا�سات االجتماعية ،وله دراية يف التحليل
وبعد االنتهاء من التحليل ح�سب الباحثان معامل الثبات با�ستخدام معادلة هول�ستي
(الها�شمي وعطية: )2007 ،
ن�سبة االتفاق =

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

%100 x

وقد بلغت ن�سبة االتفاق لتحليل البيانات النوعية وفق النظرية املتجذرة للمقابالت
لل�س�ؤال الأول ( ، )0.80ولل�س�ؤال الثاين ( ، )0.88ولل�س�ؤال الثالث ( ، )0.82وتعد ن�سبة
االتفاق هذه منا�سبة لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة احلالية.
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إجراءات الدراسة:
متت �إجراءات الدرا�سة احلالية على النحو الآتي:
Ú Úحتديد م�شكلة الدرا�سة ،و�أ�سئلتها ومتغرياتها.
Ú Úاالطالع على الأدب النظري ،والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
�Ú Úأعد الباحث �أداة الدرا�سة املتمثلة باملقابلة من خالل توجيه �س�ؤال مفتوح على
جمموعة من املتخ�ص�صني الرتبويني ،واالجتماعيني والإطالع على الأدب النظري املتعلق
بهذه الظاهرة لبناء �أداة املقابلة.
Ú Úالتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة.
Ú Úاحل�صول على كتب ت�سهيل مهمة لإجراء الدرا�سة.
Ú Úالتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة.
Ú Úتطبيق املقابلة على عينة الدرا�سة.
Ú Úتطبيق املقابالت خالل الف�صل الدرا�سي الأول من عام .2014وقد تراوح زمن
�إجراء املقابلة مع �أفراد العينة بني ( )25 - 10دقيقة لكل مقابل.
فرغ الباحثان املقابالت ورقيا �أو ًال ب�أول ،حيث كانت عملية تفريغ البيانات تتم
َّ Ú Ú
مبجرد االنتهاء من املقابالت ،وتتم كتابة كل كلمة بال�صورة التي نطق بها املعلم واملعلمة،
وبعد االنتهاء منهاُ ،تراجع �أكرث من مرة بهدف الت�أكد من دقة تفريغ املقابالت.
Ú Úاُ�ستخدمت منهجية حتليل البيانات النوعية املتمثلة بالنظرية املتجذرة.
Ú Úح�سب الباحث التكرارات والن�سب املئوية.
Ú Úقام الباحث مبناق�شة نتائج الدرا�سة.
Ú Úحتليل البيانات ومناق�شتها ،وتقدمي التو�صيات.

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة اُ�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً-النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شته :ما �أ�سباب ظاهرة الت�سول
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ظاهرة التسول كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية
في محافظة املفرق (أسباب وحلول)

يف حمافظة املفرق من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أجرى الباحث مقابالت مع ( )30معلم ًا ومعلمة ،وبعد جمع
البيانات وحتليلها ح�سب النظرية املتجذرة (� ،)Grounded theoryصنفت ا�ستجابات
املعلمني حول �أ�سئلة املقابالت يف �سبعة �أ�سباب رئي�سة ( ،Main (Categoriesوعدد من
الأ�سباب الفرعية ( ،)Sub-Categoriesحيث �شملت كل جمموعة �سبب ًا �أو �أكرث من الأ�سباب
التي اعتربت �أنها ت�سبب ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق كما يراها معلمو الدرا�سات
االجتماعية.وفيما ي�أتي عر�ض لهذه الأ�سباب مرتبة ترتيب ًا تنازلياً:
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية لألسباب الرئيسة المتعلقة بظاهرة التسول في محافظة المفرق مرتبة تنازلياً

الرتبة

الأ�سباب الرئي�سة

التكرار

الأ�سباب االقت�صادية

155

24.4

الأ�سباب االجتماعية

143

22.5

الأ�سباب النف�سية

102

16

الأ�سباب الرتبوية والتعليمية

79

12.5

الأ�سباب الأمنية

65

10.2

الأ�سباب الأ�رسية

50

7.9

الأ�سباب ال�سيا�سية

41

6.5

635

100

املجموع

الن�سبة املئوية

%

يالحظ من اجلدول (� )1أن النتائج اخلا�صة بالأ�سباب املتعلقة بظاهرة الت�سول يف
حمافظة املفرق قد ُ�ص ِّنفت �إىل �أ�سباب اقت�صادية ،فقد كانت �أكرث الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل ظاهرة الت�سول من قبل معلمي الدرا�سات االجتماعية ،حيث ح�صلت على ن�سبة مئوية
مقدارها ( ، )% 24.4ثم جاءت الأ�سباب االجتماعية باملرتبة الثانية ،ور�صدت لها ن�سبة
مئوية مقدارها ( ، )% 22.5وح�صلت الأ�سباب النف�سية على املرتبة الثالثة ،بن�سبة مئوية
مقدارها ( ، )% 16وح�صلت الأ�سباب الرتبوية على املرتبة الرابعة بن�سبة مئوية مقدارها
( ، )% 12.5يف حني تلتها الأ�سباب الأمنية بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 10.2ثم تلتها
الأ�سباب الأ�رسية بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 7.9واحتلت الأ�سباب ال�سيا�سية املرتبة
الأخرية ،بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 6.5مما يدل على �أنها �أقل الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل ظاهرة الت�سول.وقد يعزى ال�سبب يف ح�صول الأ�سباب االقت�صادية على املرتبة الأوىل
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والأعلى بن�سبة مئوية مقدارها ( )% 24.4من بني الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ظاهرة الت�سول
�إىل الواقع الذي يعي�شه �أهايل حمافظة املفرق من و�ضع معي�شي �صعب ،وانت�شار الفقر بني
�أبنائه�.أما اجلدول ( )2فيبني الأ�سباب الفرعية املندرجة حتت كل �سبب رئي�س مرتب ًة تنازلي ًا
وفق ًا للن�سب املئوية اخلا�صة بك ٍّل منها.
الجدول ()2
التكرارات والنسب المئوية لألسباب الفرعية مندرجة تحت األسباب الرئيسة لظاهرة التسول
في محافظة المفرق مرتبة تنازلياً

الأ�سباب الرئي�سة الرقم
1

البطالة

30

19.4

2

الفقر
تنامي امل�شكالت االقت�صادية العاملية وت�أثرياتها على
الأو�ضاع الداخلية
مزاولة مهنة ال تدر دخ ًال

29

18.7

20

12.9

19

12.2

5

منط املعي�شة

17

11

6

م�شكالت العمل التي يواجهها بع�ض الأفراد

12

7.7

7

الرغبة يف حت�سني الأو�ضاع املادية

12

7.7

8

عدم توفر امل�سكن املالئم

10

6.5

9

عدم مزاولة عمل �رشيف

6

3.9

155

100

10

احلرمان واحلاجة

28

27.5

11

التعاطف مع �شخ�ص املت�سول

22

21.6

12

الرغبة يف احل�صول على املال دون بذل �أي جهد

21

20.6

13

الف�شل والي�أ�س والإحباط

17

16.6

14

العزلة النف�سية

12

11.8

15

االهانة

2

1.9

102

100

16

عدم ا�ستكمال اخلطط املو�ضوعة ملواجهة ظاهرة الت�سول

19

29.2

17

تباط�ؤ الهيئات احلكومية امل�سئولة عن مكافحة الت�سول

18

27.7

3
الأ�سباب
االقت�صادية

الأ�سباب الفرعية

4

املجموع

الأ�سباب النف�سية

املجموع
الأ�سباب الأمنية

التكرار الن�سبة املئوية
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الأ�سباب الفرعية

18

غياب الرقابة احلازمة من قبل الأجهزة الأمنية

16

24.6

19

عدم وجود قوانني رادعة لظاهرة الت�سول

12

18.5

65

100

20

�سوء الرتبية وعدم الرقابة من قبل الأهل

26

32.9

21

انت�شار الأمية بني املت�سولني

20

25.3

22

احلرمان من التعليم

18

22.8

23

الت�رسب من التعليم

15

19

79

100

24

التفكك الأ�رسي وحاالت الطالق

27

54

25

�ضغوط الأ�رسة

13

26

26

تقليد الآخرين

10

20

50

100

27

عدم وجود الوازع الديني عند معظم املت�سولني

30

20.9

28

االنحراف لدى ال�شباب

25

17.5

29

قلة عدد مكاتب مكافحة ظاهرة الت�سول

24

16.8

30

غياب ثقافة الت�ضامن والتكافل بني �أفراد املجتمع

21

14.7

31

املر�ض

16

11.2

32

الكثافة ال�سكانية

11

7.7

33

الهجرة من البادية والقرى �إىل املدن

9

6.3

34

�ضعف وزارة التنمية االجتماعية اعالمي ًا

7

4.9

143

100

35

اللجوء ال�سوري

30

73.2

36

تعدد اجلن�سيات داخل الأردن

11

26.8

41

100

املجموع
الأ�سباب الرتبوية
والتعليمية

املجموع
الأ�سباب الأ�رسية

املجموع

الأ�سباب
االجتماعية

املجموع
الأ�سباب
ال�سيا�سية

التكرار الن�سبة املئوية

املجموع

�إن القراءة املت�أملة للجدول ( )2تك�شف الأ�سباب الفرعية ( )Sub-Categoriesلأ�سباب
ظاهرة الت�سول مندرجة حتت �سبعة �أ�سباب رئي�سة ( ،)Main Categoriesحيث حظي ال�سبب
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الفرعي :البطالة ب�أعلى ن�سبة مئوية �ضمن الأ�سباب الرئي�سة االقت�صادية ،والبالغة
(. )% 19.4وقد يعزى ال�سبب يف ح�صول البطالة على املرتبة الأوىل �ضمن الأ�سباب
االقت�صادية �إىل ت�أثري البطالة على �أفراد املجتمع ،حيث تدفع البطالة �أولياء الأمور �إىل
البحث عن فر�ص عمل تدر عليهم دخالً ،وعندما ال ي�ستطيعون تدبري مورد العي�ش يلج�أون
�إىل الت�سول ،ومع مرور الوقت ي�شعر بالك�سب ال�رسيع من خالل الت�سول في�ستمرون بامتهان
الت�سول.وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه نتيجة درا�سة احلكاك ( )2012التي �أعطت
البطالة الن�سبة الأكرب من بني �رشائح املجتمع بن�سبة مئوية بلغت (. )% 46.25يف حني
تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة احلربي ( )2011التي �أظهرت �أن الدافع وراء ممار�سة
الت�سول يرجع �إىل الفقر ال�شديد.
و�أ�شارت نتائج الأ�سباب النف�سية �إىل �أن احلرمان واحلاجة هما ال�سببان النف�سيان يف
جلوء البع�ض �إىل الت�سول بن�سبة مئوية بلغت (. )% 27.5وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
احلالة النف�سية التي يتعر�ض لها الإن�سان فتدفعه �إىل مد يده �إىل غريه من النا�س �أو ال�رسقة،
ومنهم من يف�ضل ممار�سة الت�سول على ال�رسقة ،فتدفعه حاجته لإ�شباع النق�ص لديه �إىل
ممار�سة هذه املهنة لتعبئة هذا النق�ص حتى ت�صبح لديه عادة وحتقق له املال الوفري.
وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع ما تو�صلت �إليه درا�سه �أبي غزالة ( )1999التي �أ�شارت �إىل
�أن الدافع الأول وراء �سلوك الت�سول هو طلب الرزق و�س�ؤال الكفاف.
�أما ال�سبب الفرعي املتعلق بعدم ا�ستكمال اخلطط املو�ضوعة ملواجهة ظاهرة الت�سول
فقد ح�صل على �أعلى مرتبة من بني الأ�سباب الأمنية بن�سبة مئوية بلغت (. )% 29.2وقد
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل املمار�سات الإدارية التي يلج�أ �إليها �صانعو القرار ،حيث ال يقوم
املدير الذي يتوىل �أعماله اجلديدة با�ستكمال اخلطط التي و�ضعها املدير ال�سابق في�شكل
نوع ًا من اخللل يف تطبيق القرارات الإدارية حتى ال يح�سب هذا الإجناز للمدير الذي �سبقه.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه نتيجة درا�سة الفايز ( )2004التي �أ�شارت �إىل قدم
الأنظمة املو�ضوعة ملكافحة الت�سول والت�ساهل يف تطبيقها من قبل البع�ض.
�أما ال�سبب الفرعي �سوء الرتبية وعدم الرقابة من قبل الأهل ،فقد ح�صل على �أعلى ن�سبة
مئوية من بني الأ�سباب الرتبوية والتعليمية الذي بلغ ( ، )% 32.9وقد يعزى �سبب ذلك �إىل
�أن �سوء الرتبية قد يدفع الأطفال �إىل مد �أيديهم �إىل غريهم من النا�س ،ف�سوء الرتبية يفقد
الأطفال ال�شعور بالثقة وامل�سئولية ،وعدم االهتمام ،فتجده ينحرف ويلج�أ �إىل �أ�ساليب غري
�سوية يف تعامله مع الآخرين ،كما �أن �سوء الرتبية قد يدفع الأبناء يف الأ�رسة �إىل االقتداء
بالآخرين الذين ال يعملون ،فيحاول االعتماد على نف�سه جلمع املال من خالل ظاهرة
الت�سول.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عبيد ( )1997التي �أ�شارت �إىل �أن �سوء التن�شئة يف
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البيت قد تدفع الإن�سان �إىل الت�سول وعدم العمل ،فيقتدي مبن يكربونه يف هذا البيت ،وتدفعه
�إىل الت�سول فيعتاد عليه.
�أما الأ�سباب الأ�رسية فقد ح�صل ال�سبب الفرعي التفكك الأ�رسي وحاالت الطالق على
�أعلى ن�سبة مئوية بلغت ( ، )% 54وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن التفكك داخل الأ�رسة
وجلوءهم �إىل الطالق ي�ؤدي على تفكك الأ�رسة و�ضياع �أبنائها بني الزوجني ،فيفقد كالهما
ال�سيطرة على العائلة ،مما ي�ؤدي �إىل جلوء هذه الأ�رسة �إىل الت�سول.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتيجة درا�سة الوحيدي ( ، )2002ونتيجة درا�سة حمزة ( )2010التي �أ�شارت نتائج
درا�ستهما �إىل �أن التفكك الأ�رسي يعد من �أبرز العوامل وراء ظاهرة الت�سول.
يف حني ح�صل ال�سبب الفرعي :عدم وجود الوازع الديني عند معظم املت�سولني على
�أعلى ن�سبة �ضمن الأ�سباب االجتماعية فيه بن�سبة مئوية بلغت ( ، )% 20.9وقد يعزى
ال�سبب يف ذلك �إىل �أن عدم وجود الوازع الديني لدى املت�سول يجعله ميتهن هذه الظاهرة
وي�ستمر فيها ،حيث يجدها و�سيلة لك�سب رزقه دون �أن يحركه وازعه الديني �إىل ترك الت�سول
والبحث عن م�صدر رزق يقتات منه.وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع ما تو�صلت �إليه نتيجة
درا�سة الذنيبات ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن �أ�سباب ظاهرة الت�سول تعود �إىل الفقر وكرثة
عدد �أفراد الأ�رسة.
ويف الأ�سباب ال�سيا�سية حظي اللجوء ال�سوري على �أعلى الن�سب �ضمن هذه الأ�سباب
بن�سبه مئوية بلغت (. )% 73.2ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل كرثة �أعداد ال�سوريني الذين جا�ؤوا
�إىل الأردن ب�سبب احلرب التي حدثت يف بالدهم.وهذا اللجوء �شكل �ضغط ًا على موارد الدولة
الأردنية واملجتمع املحلي الذي ا�ستقبل ال�سوريني بكل �صدر رحب �إال �أن كرثة �أعدادهم
وبلوغهم �أعداداً تفوق �سكان حمافظة املفرق �أدى �إىل كرثة امل�شكالت يف املجتمع ومنها
ممار�سة ال�سوريني ظاهرة الت�سول.وقد تعذر احل�صول يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة ما يتوافق
�أو يخالف هذه النتيجة.

◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شته :ما الآثار املرتتبة على
ظاهرة الت�سول يف املجاالت االجتماعية والأمنية واالقت�صادية والنف�سية
يف حمافظة املفرق من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخدم املنهج الكيفي من خالل �إجراء مقابالت مع ()30
معلم ًا ومعلمة ،حيث اُ�ستخدمت النظرية املتجذرة للح�صول على معرفة معمقة حول �آثار
ظاهرة الت�سول لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية يف حمافظة املفرق.حيث ُجمعت البيانات
وحلِّلت ح�سب النظرية املتجذرة ( ، )Grounded theoryوقد ُ�صنفت ا�ستجابات املعلمني
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حول �أ�سئلة املقابالت يف �أربع جمموعات رئي�سة ( ،)Main Categoriesوعدد من ال�سمات
الفرعية لها ( )Sub-Categoriesحيث �شملت كل جمموعة عدداً من الآثار املرتتبة على
ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق كما يراها معلمو الدرا�سات االجتماعية.وفيما ي�أتي
عر�ض لهذه الآثار مرتبة ترتيب ًا تنازلياً:
الجدول ()3
التكرارات والنسب المئوية لآلثار المترتبة على ظاهرة التسول في محافظة المفرق مرتبة تنازلياً

الرتبة

الآثار الرئي�سة

التكرار

الن�سبة املئوية %

1

الآثار الأمنية

203

51.9

2

الآثار االجتماعية

113

28.9

3

الآثار االقت�صادية

47

12

4

الآثار النف�سية

28

7.2

391

100

املجموع

يالحظ من اجلدول (� )3أن نتائج حتليل املقابالت �أظهرت الآثار املرتتبة على ظاهرة
الت�سول كما يراها معلمو الدرا�سات االجتماعية يف حمافظة املفرق ،حيث بينت نتائج حتليل
املقابالت �أن الآثار الأمنية جاءت يف املرتبة الأوىل بن�سبة مئوية مقدارها ()% 51.9
 ،تلتها يف املرتبة الثانية الآثار االجتماعية بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 28.9تلتها
املرتبة الثالثة الآثار االقت�صادية بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 12وقد حلت يف املرتبة
الأخرية الآثار النف�سية بن�سبة مئوية مقدارها (. )% 7.2
وقد يعزى ال�سبب يف ح�صول الآثار الأمنية على �أعلى الن�سب �إىل الآثار التي قد يلحقها
الت�سول يف املجتمع الأردين من ناحية �أمنية ،حيث ي�ؤثر الت�سول ب�صورة �سلبية على �أفراد
املجتمع ،في�ؤدي الت�سول �أحيان ًا �إىل انت�شار حوادث الده�س وانت�شار جرائم ال�رسقات ،حيث
يقوم يف البداية مبمار�سة الت�سول ،ومع مرور الوقت ي�ؤدي به �إىل ال�رسقة واالنحراف ،و�إىل
تنظيم الع�صابات ملمار�سة الت�سول؛ لكي يحقق الربح الوفري من وراء الت�سول.وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة الفايز ( )2004التي �أ�شارت �أن من امل�شكالت الأمنية املرتتبة
على ظاهرة الت�سول امل�ساهمة والتعر�ض للحوادث املرورية ،وارتكاب جرائم ال�رسقة والن�شل.
وفيما يتعلق بالآثار الفرعية لظاهرة الت�سول ( )Sub-Categoriesفقد �أظهرت نتائج
حتليل املقابالت جمموعة من الآثار الفرعية لهذه الظاهرة مندرجة حتت املجموعات
الرئي�سة لآثار ظاهرة الت�سول ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
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الجدول ()4
التكرارات والنسب المئوية لآلثار الفرعية المتعلقة بظاهرة التسول في محافظة المفرق مرتبة تنازلياً

الن�سبة املئوية

الآثار الرئي�سة

الرقم

الآثار الفرعية

التكرار

%

الآثار االقت�صادية

1
2
3

15

31.9

12

25.5

47

100

الآثار النف�سية

4
5

15

53.6

13

46.4

الآثار الأمنية

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الآثار االجتماعية

18
19
20
21
22
23
24

الهدر املايل من اجل جمع املت�سولني ومعاقبتهم
ا�ستنزاف االموال يف ن�رش الوعي الثقايف
الت�أثري على ال�سياحة
املجموع
ال�سلوك غري ال�سوي عند االطفال
حتول املت�سول من مت�رشد اىل جمرم
املجموع
انت�شار جرائم ال�رسقة
جرمية انتحال ال�شخ�صية
ارتكاب جرائم الن�صب واالحتيال
ارتفاع حوادث ال�سري للمت�سولني وخ�صو�ص ًا االطفال
تزوير الوثائق الر�سمية لك�سب تعاطف النا�س
ظهور ع�صابات لتنظيم عمل املت�سولني
ارتكاب جرائم خطف االطفال
ت�شكيل ع�صابات منظمة بهدف الت�سول
بيع املخدرات وامل�سكرات وترويجها
انت�شار اجلرائم االخالقية
ظهور ظاهرة االجتار بالب�رش
عدم اال�ستقرار االمني
املجموع
احراج النا�س يف االماكن العامة من قبل املت�سولني
ت�شويه �صورة املجتمع الأردين
التفكك اال�رسي
ارتفاع معدالت ا�ستغالل االطفال املت�سولني
كرثة امل�شاكل املجتمعية
االنحطاط االخالقي يف املجتمع
ا�ستغالل بع�ض الفتيات املت�سوالت مما ي�ؤدي اىل الرذيلة
املجموع

20

42.6

102

28
28

13.8

27

13.3

25

12.3

22

10.8

21

10.3

19

9.4

18

8.9

13

6.4

12

5.9

10

4.9

5

2.5

3

1.5

203

100

22

19.5

21

18.6

19

16.8

16

14.2

16

14.2

11

9.7

8

7

113

100
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�إن القراءة املت�أملة للجدول ( )4تك�شف الآثار الفرعية ( )Sub-Categoriesلظاهرة
الت�سول مندرجة حتت �أربع جمموعات رئي�سة ( ،)Main Categoriesحيث حظي ال�سبب
الفرعي الهدر املايل من �أجل جمع املت�سولني ومعاقبتهم �ضمن الآثار االقت�صادية على �أعلى
الن�سب ،والبالغة (. )% 42.6وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن مهمة البحث عن املت�سولني
ومتابعتهم تكلف الدولة الأردنية الأموال الطائلة ،حيث حتتاج فرق مكافحة ظاهرة الت�سول
�إىل املوظفني وال�سيارات ملراقبة عمل املت�سولني والقب�ض عليهم ،و�إىل احلماية الالزمة من
املت�سولني عند القب�ض عليهم ،لأن بع�ضهم قد ينظم ع�صابات منظمة جلمع املال.كما �أن
التغطية الإعالمية وعمليات التوعية بحاجة �إىل الأموال للحد من هذه الظاهرة� ،إ�ضافة �إىل
عملية �إعادة ت�أهيل املت�سولني من خالل احلاقهم يف مكاتب ت�أهيل املت�سولني.وتختلف هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة الذنيبات ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن الآثار املرتتبة على الت�سول
ي�أتي يف مقدمتها خ�شية املر�أة املت�سولة على �أبنائها يف حال �ضبطها ،وحجز حريتها الذين
ي�ساعدان على زوال امل�صدر الرئي�س لدخل �أ�رستها املت�أتي من ت�سولها.
يف حني دلت نتائج حتليل املقابالت �إىل �أن ال�سلوك غري ال�سوي عند االطفال قد ح�صل
على املرتبة الأعلى �ضمن الآثار النف�سية بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 53.6وميكن تف�سري
ال�سبب يف ذلك �إىل �أن ظاهرة الت�سول ترتك �أثاراً �سلبية على الأطفال ،فعندما يقوم الأطفال
بالت�سول يتعر�ضون ملختلف املواقف التي قد ت�ؤدي �إىل انحرافهم وترك �سلوكات غري
�سوية لديهم.فهم يف هذه املرحلة بحاجة �إىل الرتبية ال�صاحلة وال�سلوك ال�سليم و�إىل تنمية
االجتاهات االيجابية لديهم.وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة ا�سماعيل ( )2013التي
�أ�شارت �إىل �أن �أهم الآثار النف�سية للت�سول هي الذل والتهمي�ش والإهمال.
�أما فيما يتعلق بالآثار الأمنية فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن الأثر الفرعي انت�شار جرائم
ال�رسقة قد احتل املرتبة الأوىل �ضمن الآثار الفرعية بن�سبة مئوية مقدارها ()% 13.8
 ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن ا�ستمرار الفرد يف ظاهرة الت�سول قد تدفعه �إىل ال�رسقة
واالعتداء على ممتلكات الآخرين.فاملت�سول يحتك مع خمتلف �أفراد املجتمع ،ويالحظ
تكوينهم ونف�سيتهم فيقوده هذا �إىل معرفة كيفية �رسقتهم و�أخذ �أموالهم بال�رسقة دون �أن
ي�شعروا به.وهذا يتفق مع نتيجة درا�سة الفايز ( )2004التي �أ�شارت �إىل �أن ( )% 70.4من
�أفراد عينة الدرا�سة يرون �أن هنالك �صلة بني ظاهرة الت�سول وارتكاب جرائم ال�رسقة.
ويف الآثار االجتماعية ح�صل الأثر الفرعي� :إحراج النا�س يف الأماكن العامة من قبل
املت�سولني على �أعلى ن�سبة �ضمن هذا املجال ،فقد ح�صل على ن�سبة مقدارها ()% 19.5
.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �أن معلمي الدرا�سات االجتماعية يرون �أن املت�سولني يحرجون
النا�س ب�شكل متعمد �أمام امل�ساجد والأماكن العامة من خالل ا�ستدرار عطفهم وا�ستخدام
103
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�أ�ساليب حمرجة لل�شخ�ص ليعطوهم املال ،وهم بذلك ينجحون �أحياناً ،حيث يتعر�ض
ال�شخ�ص للإحراج �أمام النا�س فيدفع الأموال للمت�سولني تفادي ًا للإحراج.وتختلف نتيجة
هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة ا�سماعيل ( )2013التي عزت الآثار االجتماعية �إىل الفقر
وانخفا�ض م�ستوى املعي�شة.

◄◄ثالثاً-النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شته :ما احللول املقرتحة للحد
من ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق من وجهة نظر معلمي الدرا�سات
االجتماعية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أجرى الباحث مقابالت مع ( )30معلم ًا ومعلمة ،وبعد جمع
البيانات وحتليلها ح�سب النظرية املتجذرة (�ُ ، )Grounded theoryصنفت ا�ستجابات
املعلمني حول �أ�سئلة املقابالت يف �سبعة حلول رئي�سة ( ،)Main Categoriesوعدد من
احللول الفرعية لها ( )Sub-Categoriesحيث �شملت كل جمموعة ح ًال �أو �أكرث من احللول
التي تعالج ظاهرة الت�سول يف حمافظة املفرق ،كما يراها معلمو الدرا�سات االجتماعية.
عر�ض لهذه احللول مرتبة ترتيب ًا تنازلياً:
وفيما ي�أتي
ٌ
الجدول ()5
التكرارات والنسب المئوية للحلول الرئيسة المتعلقة بظاهرة التسول في محافظة المفرق مرتبة تنازلياً

الرتبة

احللول الرئي�سة

التكرار

الن�سبة املئوية%

1

احللول االقت�صادية

172

26.2

2

احللول التوعية والإر�شاد

146

22.2

3

احللول االجتماعية

132

20.1

4

احللول الرتبوية

78

11.9

5

احللول العلمية

62

9.4

6

احللول ال�سيا�سية

50

7.6

7

احللول الأمنية

17

2.6

657

100

املجموع

يالحظ من اجلدول (� )5أن احللول الرئي�سة ( )Categories Mainقد ا�شتملت على
�سبعة حلول رئي�سة ،حيث احتلت احللول االقت�صادية املرتبة الأوىل من بني احللول ال�سبعة
بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 26.2تلتها يف املرتبة الثانية حلول التوعية والإر�شاد بن�سبة
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مئوية مقدارها ( ، )% 22.2وجاءت يف املرتبة الثالثة احللول االجتماعية بن�سبة مئوية
مقدارها ( ، )% 20.1يف حني حلت احللول الرتبوية على املرتبة الرابعة بن�سبة مئوية
مقدارها ( ، )% 11.9وقد �أظهر حتليل املقابالت �أن احللول العلمية قد ح�صلت على
املرتبة اخلام�سة بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 9.4تالها احلل ال�سيا�سي يف املرتبة
ال�ساد�سة بن�سبة مئوية مقدارها ( ، )% 7.6ويف املرتبة الأخرية جاءت احللول الأمنية
بن�سبة مئوية مقدارها (. )% 2.6
وقد يعزى ال�سبب يف ح�صول احللول االقت�صادية على املرتبة الأعلى بني احللول
الرئي�سة �إىل امل�ستوى املعي�شي الذي تعي�شه الأ�رسة ،حيث يرى �أفراد عينة الدرا�سة �أن حل
ظاهرة الت�سول يكمن من وجهة نظرهم يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي للأ�رسة ،وتوفري
الظروف املنا�سبة لها ،والعمل على توفري العمل ال�رشيف للأ�رس الفقرية لتعيل نف�سها
وتكفيها حاجة ال�س�ؤال.
وفيما يتعلق باحللول الفرعية ( )Sub-Categoriesفقد �أظهرت نتائج حتليل املقابالت
جمموعة من احللول الفرعية مندرجة حتت احللول الرئي�سة ،واجلدول ( )6يبني ذلك.
احللول
الرئي�سة

الرقم

احللول الفرعية

التكرار

الن�سبة
املئوية

احللول
العلمية

1
2
3

اجراء م�سح ميداين حلاالت الفقر ال�شديد.
عمل م�سح حلاجات املت�سولني وت�أمني هذه احلاجات
�أجراء البحوث والدرا�سات حول ظاهرة الت�سول

27

43.6

19

30.6

16

25.8

62

100

29

19.9

25

17.1

24

16.4

20

13.7

19

13

17

11.7

12

8.2

146

100

4
5
احللول
التوعية
والإر�شاد

6
7
8
9
10

املجموع
حث �أئمة امل�ساجد على تفعيل اخلطب الدينية ملكافحة ظاهرة
الت�سول
توعية املجتمع مبخاطر ظاهرة الت�سول و�سلبياتها
عمل جل�سات ار�شادية وتقدمي الن�صائح للمت�سولني املقبو�ض
عليهم.
ن�رش الوعي بني النا�س من خالل و�سائل االعالم املختلفة.
عمل حمالت تثقيفية.
عمل ندوات وحما�رضات توعوية للمجتمع.
تنمية الوعي الكايف لدى املواطنني جتاه ظاهرة الت�سول
املجموع
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احللول
الرئي�سة

احللول
االجتماعية

الرقم
11
12
13
14
15
16
17
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احللول الفرعية
اطالق مبادرات وطنية للحد من الت�سول.
و�ضع املت�سولني يف برامج ت�أهيلية
تفعيل دور اجلمعيات اخلريية
تو�سيع مظلة الت�أمني.
التن�سيق بني وزارتي الداخلية والتنمية االجتماعية يف
مكافحة الت�سول.
حماربة ثقافة العيب
زيادة �صندوق املعونة الوطنية و�صندوق الزكاة
املجموع

احللول
االقت�صادية

احللول
ال�سيا�سية

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الت�شجيع على العمل والك�سب احلالل.
العمل على ت�أمني الوظائف وخلق فر�ص عمل للمت�سولني
توفري عمل �رشيف للمت�سول.
حت�سني االو�ضاع االقت�صادية لإفراد الدولة.
�إعادة ت�أهيل املت�سولني وتدريبهم على مهنة.
رفع م�ستوى اخلدمات والبنية اال�سا�سية للأحياء الفقرية.
توفري فر�ص عمل للفقراء واملحتاجني احلقيقني.
توفري م�صدر دخل ملمار�سي ظاهرة الت�سول
املجموع
ت�شديد العقوبات والأنظمة الرادعة للمت�سولني وت�شديد الرقابة
عليهم.
ت�سفري اجلاليات التي متار�س مهنة الت�سول
و�ضع غرامات مالية لكل مت�سول يتم القب�ض عليه.
املجموع

احللول
الرتبوية

29
30
31
32

�أمنية

33

االهتمام مبتابعة تعليم الأطفال يف املدار�س
تربية االبناء تربية �صاحلة يف املنزل
تنمية االجتاهات االيجابية لدى الطلبة منذ ال�صغر
ت�ضمني ظاهرة الت�سول يف املناهج الدرا�سية
املجموع
زيادة احلمالت االمنية ملكافحة ظاهرة الت�سول
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التكرار

الن�سبة
املئوية

27

20.4

23

17.4

22

16.7

20

15.2

15

11.3

14

10.7

11

8.3

132

100

29

16.9

26

15.1

25

14.5

22

12.8

21

12.2

19

11

18

10.5

12

7

172

100

19

38

18

36

13

26

50

100

25

32.1

20

25.6

18

23.1

15

19.2

78

100

17

100
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يت�ضح من اجلدول (� )6أن نتائج حتليل املقابالت �أظهرت احللول الفرعية لظاهرة
الت�سول مندرجة حتت �سبعة حلول رئي�سة ،حيث �أحتل احلل� « :إجراء م�سح ميداين حلاالت
الفقر ال�شديد» على �أعلى ن�سبة �ضمن احللول العلمية بن�سبة مئوية مقدارها ()% 43.6
.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �أن �إجراء الدرا�سات ي�ساهم يف ت�شخي�ص امل�شكلة ومعرفة كيفية
عالجها ،لذلك يرى �أفراد عينة الدرا�سة �أن معاجلة ظاهرة الت�سول ي�أتي من خالل البحث
العلمي يف تناول هذه الظاهرة ومعاجلتها ،واقرتاح احللول العلمية املنا�سبة ،وعمل م�سح
ميداين حلاالت الفقر ي�ساعد يف عمل اخلطط التي تكفل يف عالج هذه الظاهرة.وتتفق نتيجة
هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة الفايز ( )2004التي �أِ�شارت �إىل �رضورة �إجراء البحوث
االجتماعية حول ظاهرة الت�سول و�إجراء بحوث ميدانية للأحياء الفقرية والأ�رس املحتاجة
واالطالع عليها لتحديد مدى احتياجاتها عن قرب متهيداً لتقدمي امل�ساعدات لها.
حث �أئمة امل�ساجد على تفعيل اخلطب الدينية ملكافحة ظاهرة
يف حني حظي احللّ « :
الت�سول» على �أعلى ن�سبة �ضمن حلول التوعية والإر�شاد بن�سبة مئوية مقدارها ()% 19.9
.وقد يعزى �سبب اختيار �أفراد عينة الدرا�سة ليكون هذا احلل يف املرتبة الأوىل �إىل �أن تفعيل
اخلطب الدينية قد يحرك م�شاعر امل�صلني ،ويعمل على تنمية الوازع الديني جتاه التكافل
االجتماعي والتعاون بني النا�س من �أجل الق�ضاء على ظاهرة الت�سول.في�سعون �إىل توفري
الوظائف للمت�سولني وتدريبهم وت�أمني ما يحتاجونه دون �أن ميدوا �أيديهم ل�س�ؤال النا�س.
كما �أن اخلطب الدينية لها دور بالغ االهمية يف تثقيف املجتمع يف احلد من هذه الظاهرة
من خالل الوعظ والإر�شاد ،وبيان احلكم الديني يف ظاهرة الت�سول ،وحث املجتمع على
عما
تفعيل ال�صدقة والزكاة و�أن الفقراء لهم حق يف مال الأغنياء.وتختلف هذه النتيجة َّ
�أ�شارت �إليه الردادي ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن من �أهم احللول ملعاجلة ظاهرة الت�سول،
يكمن يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة بالإر�شاد ،حيث ي�شكل هذا احلل �أهم
الو�سائل لإ�صالح املجتمع وحتقيق �أمنه وا�ستقراره.
�أما احلل « :اطالق مبادرات وطنية للحد من الت�سول» فقد ح�صد �أعلى ن�سبة �ضمن
احللول االجتماعية بن�سبة مئوية مقدارها (. )% 20.4وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن
املجتمع الأردين �أ�صبح ي�أخذ املبادرات الوطنية على حممل اجلد ،في�سعى بع�ض امل�سئولني
�إىل تبني هذه املبادرات وامل�ساعدة على انت�شارها والعمل مب�ضمونها من خالل تو�ضيح
مبد�أ هذه املبادرة و�أهدافها لهم.وقد تعذر احل�صول يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة ما يتوافق
�أو يخالف هذه النتيجة.
يف حني حظي املقرتح« :الت�شجيع على العمل والك�سب احلالل» على �أعلى ن�سبة �ضمن
احللول االقت�صادية بن�سبة مئوية مقدارها (. )% 16.9وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن البحث
عن عمل ي�ساهم يف ان�شغال املت�سول بالعمل اجلديد ،وح�صوله على مردود مادي مقابل
عمله احلالل.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة الظبياين ( )2004التي حثت على
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�إيجاد فر�ص عمل للعاطلني القادرين ،وت�أهيلهم وتدريبهم.
وقد جاء احلل « :ت�شديد العقوبات والأنظمة الرادعة للمت�سولني وت�شديد الرقابة عليهم»
على �أعلى ن�سبة مئوية مقدارها ( )% 38من �ضمن احللول ال�سيا�سية.حيث ُيعزى هذا �إىل �أن
عدم جناعة الأنظمة احلالية �ساهمت يف انت�شار ظاهرة الت�سول.لذلك يرى �أن �أفراد عينة الدرا�سة
�أنه من ال�رضوري العمل على ت�شديد العقوبات كي ت�شكل عامل ردع لكل من ت�سول نف�سه يف
ا�ستدرار عطف الآخرين و�أخذ �أموالهم باال�ستعطاف ولتحقيق الربح الوفري.وتختلف نتيجة
هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة عنبتاوي ( )2004التي �أ�شارت �إىل �أهم املقرتحات بناء مراكز
خا�صة لرعاية املت�سولني ثم تالها املقرتح حتديث الأنظمة والتعليمات اخلا�صة باملت�سولني.
كما ح�صل احلل الرتبوي« :االهتمام مبتابعة تعليم الأطفال يف املدار�س» على �أعلى
ن�سبة �ضمن احللول الرتبوية بن�سبة مئوية مقدارها (. )% 32.1وقد يرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل �أن متابعة تعليم الأطفال وا�ستكمال درا�ستهم يف املدار�س وان�شغالهم يف الدرا�سة قد
ي�شغلهم عن الت�سول وجتعلهم يركزون على درو�سهم وحل واجباتهم البيتية بدل الذهاب
�إىل الأ�سواق وممار�سة الت�سول ،كما �أن االهتمام بالتعليم جتعل الأطفال يكت�سبون ال�سلوك
ال�سليم ،حيث تعمل املدر�سة على تنمية القيم واالجتاهات االيجابية للطلبة من خالل
تعلمهم واالقتداء مبدر�سيهم.
وجاء احلل الأمني « زيادة احلمالت الأمنية ملكافحة ظاهرة الت�سول» بن�سبة مئوية
مقدارها (. )% 100وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن زيادة احلمالت الأمنية التي قد ت�شكل عامل
ردع لغريهم من املت�سولني خوف ًا من القاء القب�ض عليهم وخ�ضوعهم �إىل برامج الت�أهيل.

التوصيات:
�1.1إجراء م�سح ميداين حل�رص حاالت الفقر والبطالة يف حمافظة املفرق.
2.2التو�سع يف م�شاريع �إعادة ت�أهيل املت�سولني يف حمافظة املفرق ،والعمل على �إن�شاء
مركز لرعاية وت�أهيل املت�سولني فيها.
3.3توجيه القائمني يف وزارة التنمية االجتماعية على متابعة اخلطط املو�ضوعة
ملكافحة ظاهرة الت�سول.
4.4توجيه وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية لتفعيل اخلطب الدينية يف
م�ساجد حمافظة املفرق لتوعية املواطنني جتاه هذه الظاهرة.
5.5تفعيل الرقابة على املت�سولني للحد من الآثار الأمنية واالجتماعية والنف�سية
املرتتبة على ممار�سة الت�سول.
6.6العمل على �إطالق مبادرة وطنية على م�ستوى حمافظة املفرق للحد من ظاهرة
الت�سول ،وتبنيها من قبل امل�ؤ�س�سات الأردنية.
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