
Emir. J. Food Agric. 2007. 19 (1): 1-15 
http://www.cfa.uaeu.ac.ae/research/ejfa.htm  
 

 1

  تحديد مؤشرات الفقر في ريف جنوب األردن
  

   2العبد الرزاق. ب، 1الحنيطي. ع. د
  

 قسم االقتصاد، كلية إدارة األعمال، جامعة مؤتة، 2؛  قسم اإلنتاج النباتي، كلية الزراعة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن1

  الكرك، األردن
  

قر في مجتمعات ريف جنوب األردن، وتم سحب عينـة          مستوى الف  العوامل المؤثرة في   استهدف البحث تحديد   :الملخص

 وتم جمع البيانـات بطريقـة        . قرى 7 أسرة تم اختيارها بطريقة عشوائية في        3140 أسر من بين     107عشوائية قوامها   

 للتعرف  .  واستخدم أسلوب االنحدار المتدرج في تحليل البيانات       ،المقابلة الشخصية باستخدام استمارة أعدت لهذا الغرض      

 لى أهمية العوامل االجتماعية واالقتصادية في تنمية المجتمع، أسفرت النتائج عن خمسة عشر متغيراً لها األثر األكبـر                 ع

ستوى رضا األسـر    مستوى الحداثة المنزلية، وم   : ، وهي %)74= معامل التحديد   (في تحديد مؤشرات الفقر في المنطقة       

 األهمية النسبية من ميزانية األسرة      ،ألسرة لإلنفاق على إيجار المسكن    األهمية النسبية من ميزانية ا     و ،عن وضع مساكنهم  

األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على الوقود        ، و متوسط عدد العاملين في األسرة    ، و  مدفوعة أقساطلإلنفاق على   

األهميـة  ، ور مطبخ في المـسكن تواف، و األطفال للمتزوجات  إنجابمكان  ، و نوع التدفئة المستخدمة في المنزل    ، و والطاقة

األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق علـى الرعايـة          ، و والحواالت االهدايالنسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على       

 الدراسة ضرورة أن يأخذ المخطط التنموي بهذه العوامل         أوصت. نكمساحة المس ، و معدل األمية عند البالغين   ، و الصحية

، كما أوصت بتنمية المشاركة المحلية في تخطـيط وإعـداد           ريف جنوب األردن  تنمية المجتمع المحلي في     في التخطيط ل  

  .وتنفيذ برامج التنمية المحلية لضمان استقرار التنمية لتلبية حاجات المجتمع
  

  . مستوى الفقر، مؤشر الفقر، ريف جنوب األردن :الكلمات المفتاحية
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Abstract: The study aims at identifying the indicators factors affecting the poverty level of the 
rural communities in the southern region of Jordan. To achieve the objectives of this study, a 
sample of 107 households out of 3140 households was selected randomly from 7 villages. The 
data were collected by means of questionnaire face-to-face structured interview. The stepwise 
multiple linear regression technique was used to identify the significant socio-economic factors 
for community development. The results of the study revealed that the poverty indicators in the 
region was affected by  fifteen factors (R2=0.74), these variables are; the level of house 
modernity, the degree of satisfaction with housing conditions, the perceived importance of 
family expenditure on   house rent, the perceived importance of  average monthly mortgage, the 
average number of workers in the family, the perceived importance of family expenditure on 
the fuel from their budget, the type of heating methods in the house, the place of deliver, the 
availability of kitchen in the house, the perceived importance of family expenditure on the gifts 
and remittance, the perceived importance of family expenditure on house rent, the perceived 
importance of family expenditure on health care, the percent of Adult literacy, the house area, 
the house hold production, and the average monthly rent. The study recommends that the 
development planner should take into consideration these indicators  in planning community 
development projects in the rural communities in southern region of Jordan . The study also 
recommends that the local participation should be encouraged in planning and executing local 
development programs to insure the fulfillment sustainability of development and to satisfy the 
needs of population.  
 

Keywords: Poverty level, poverty index, Jordanian rural.  
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  المقدمة
 

 ظاهرة الحديث في تحديد مؤشرات       األسلوب إن

 ال يقتصر على مؤشر واحد أو مجموعة         والفقر التخلف

 النمـاذج التحليليـة أو      علـى  بل يستند    ،المؤشراتمن  

 مـن   لي،المنـوا األسلوب التحليلي الجهازي أو التحليل      

 للمجتمع  العامةخالل نموذج تصوري يقوم على النظرة       

 بين الظواهر االجتماعيـة     والتساندعلى أساس الترابط    

أن  باعتبار ،واالقتصادية والعمرانية والسياسية والثقافية   

 العناصر المتوافرة في المجتمـع وحـدة واحـدة          معظم

 من أجزاء أو وحـدات      يتكون اًمتكاملة، أو مركباً معقد   

عية متضافرة لما ينشأ بينها مـن عالقـات تبادليـة           فر

 بحيث يتكون عن هذه األجزاء جهـاز        ،متداخلواعتماد  

عضوي يتماثل لوجود أنشطة مـن االتـزان الحيـوي          

 النوعي وحتمية التـشابه النهـائي       واالنقسامالديناميكي  

  . (Enke, 1963) والمعاملة الداخلية

 إلـى   سعيال االقتصاد األردني و   هيكل دراسة   إن

ـ بنحو القضايا الحيويـة المـرتبط       االهتمام   ات المجتمع

ات ؤشـر  تحليـل موضـوع الم     ، التي من بينها   الريفية

– الفقر في المجتمعات الريفيـة والرعويـة      المؤثرة في 

إلقليم الجنوب من المملكـة األردنيـة         التابعة -البدوية

ارتباطاً وثيقاً بالتنميـة الـشاملة فـي         رتبطالهاشمية ي 

 التنميـة   تشخيص جوانب من خالل    يأتي ذلك  و .األردن

 صياغة سياسـات     لمحاولة  بأسلوب علمي معمق   الشاملة

مجتمـع  الحاجـة   مع   يتناسب   بمامناسبة لتوجيه التنمية    

  . األردنيالمحلي

فيـه  بشكل عام والمناطق النائية     يفتقر  األردن  ف

 من خـالل    مستوى الفقر بشكل خاص إلى التعرف على      

ماعية، إذ عادة ما يتم اسـتخدام       مؤشرات اقتصادية واجت  

األمر مؤشرات تخضع لرأي وظنون وخبرات الباحثين،       

 . إلى نتائج متغايرة لنفس الفئـة المـستهدفة        الذي يؤدي 

 األسـر   تحـدد  موضوعية وضع معايير    واستوجب ذلك 

 ر الجهد والوقـت والمـال     يالفقيرة من غير الفقيرة وتوف    

ة للمقارنـة    قابل وموضوعية إلى نتائج متماثلة     للحصول

  .في الفترات الزمنية المختلفة

عدم توفر   في أهمية هذه الدراسة     ومن هنا تأتي  

 الفقر في المناطق الريفية والرعوية      عن دراسات كافية 

لدراسـة  في األردن، وخاصة المتعلقة بتطوير نموذج       

 فـي   فقر األسـر  وتحليل العوامل المؤثرة في مستوى      

ولة األولى في هـذا      وتعتبر هذه الدراسة المحا    . الريف

 فالتنبؤ بالفقر في وقت مبكر يمكـن الجهـات          .الصدد

المعنية من التدخل لوقف أو التخفيف من الفقر، خاصة         

خالل هذه الفترة الحرجة من التغيـرات االقتـصادية         

 البنك الدولي بـسبب     لتوصيات األردن   قوتطبيالعالمية  

  .برنامج اإلصالحات الهيكلية في االقتصاد األردني
  

 اض المرجعياالستعر
  

الفقر في األردن   وبرامج مكافحة   حظيت دراسات   

سـنة   باهتمام كبير نسبياً مذ تأسيس إمارة شرق األردن       

على المستوى المحلـي والـدولي كالمنظمـات     1921

وآخـرون،   الصقور (الدولية والمنظمات غير الحكومية   

، وتم اعتماد معظم هذه المؤشرات في خطـط         )1989

صادية واالجتماعية لوضع بعض السياسات     التنمية االقت 

كالمتعلقة بدعم األسعار وتقديم اإلعانات لألسر الفقيـرة        

والجمعيات الخيرية واالجتماعيـة، وطلـب المعونـة        

 الخارجية، ومعالجة القـضايا االجتماعيـة والـسياسية       

  .)1998 ،الصقور(

وأول من أهتم بدراسة الفقر وتوزيع الدخل فـي         

علمية الملكية األردنية التـي نفـذت       األردن، الجمعية ال  

 أسـرة   15201مسحاً شمل   ) 1975-1974(خالل عام   

 أسـرة   11923 أسرة في الريف، و    3278توزعت بين   

في الحضر، إال أن تلك الجهات لم تعمل علـى تقـدير            

المملكة األردنيـة الهاشـمية،     ( مؤشرات الفقر مباشرة  

 عن تقيـيم   )1994 (وفي تقرير للبنك الدولي   . )1998

توصل إلى وجود عالقة قويـة بـين         الفقر في األردن،  

من دخل  % 62.2الفقر وتدني مستوى األجور، حيث أن       

كما توصل إلى وجود    . الفقراء يأتي عن طريق األجور    

معدالت معدل حجم األسرة و   مع  عالقة طردية بين الفقر     

قرير أنه ال توجد عالقة قوية بـين        تواستنتج ال  .اإلنجاب
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 حيث بلغ عدد الفقراء الذين ال يعملـون         الفقر والبطالة، 

لدى العاملين  مستوى الفقر   توصل إلى أن     هأنإال  %. 21

 حيث أن   ،القطاع العام منه في   في القطاع الخاص أكبر     

من الفقراء يعملون في القطاع الخاص مقابـل        % 23.9

  . العاميعملون في القطاع % 10.8

 )إيفـاد (قدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة       

 دولـة  114قياس الفقر في الريف بالنسبة إلـى   ل تقريراً

، ومن بين الدول العربية المشمولة والبالغ       1992خالل  

 دولة، كانت ثالث منها تعاني من فقر مـدقع          11عددها  

وثالث من فقر متوسط، وتم تقدير إجمالي عدد الفقـراء          

 علـى النمـو     التقرير ركزو. شخصفي الريف بمليار    

ان الريف الـذين ال يملكـون األرض،        السريع لعدد سك  

،  هم األكثر عرضة للفقـر     والعائالت التي تعيلهن النساء   

بلغت نسبة سكان الريف األكثر عرضة للخطـر        حيث  

فـي  % 72فـي األردن، و   % 22في الجزائر، و  % 34

 فــي الــيمن% 70فــي تــونس، و% 82المغــرب، و
)McNamara, 1981(.  

مـن المعهـد    ) 1983(وأوضح ميشيل ليبتـون     

حـي  (الدولي لبحوث سياسة الغـذاء فـي واشـنطن          

أن من يعيشون في حفيفي السلم االقتـصادي        ) كولومبيا

من % 80يمثلون قسماً طبقياً محدداً، يعرف بمن ينفقون        

، وجـد  )1995 (ليشتروفي دراسة  .دخلهم على الطعام

أن األسر الفقيرة تعاني مـن الفقـر ودونيـة المرتبـة            

ـ     ضعف البـدني، والـوهن،    االجتماعية، والعزلـة، وال

  .وموسمية العمالة، والعجز، وقلة الحيلة، والمهانة

تقريراً عـن حالـة     ) 1994(ونشرت اليونسف           

 في العالم، يثبت العالقة بـين الفقـر والنمـو           األطفال

 إن هذين العاملين يدعم احدهما اآلخـر،        حيثالسكاني  

فير  جوانب الفقر تساعد على تـو      أسوأالتقرير إن   ويبين  

الدافع إلى النمو السكاني، بينما يوفر النمو السكاني نفسه         

قوة دفع جديدة نحو الفقر، وفي نفس الوقت يوجد اتفاق          

 التي تعيش تحـت     األسرةدولي في الرأي على إن حجم       

سقف واحد يتناسب تناسباً عكسياً مع معـدل اسـتهالك          

 األحـوال الفرد ودخله في البلدان النامية، والى سـوء         

ية وتردي نوعية الحياة، وزيادة الجريمة والعنـف      الصح

 وصـعوبة   األسـرة والتخلي عن المرأة نظراً الكتظاظ      

  .اإداراته

 كلما كبر   على أنه ) 1995( دراسة فخرو    أكدتو 

 المعالين فيها، وارتفعـت     األفراد زاد عدد    األسرةحجم  

كلفة الكفاف األمر الذي يفرض ضغوطاً على ميزانيـة         

 خط الفقر،   في أكثر العجز والهبوط     ويؤدي إلى  األسرة

 الحضرية  باألسر الريفية مقارنة    األسرويفسر كبر حجم    

 الريف وبالكلفة المعيشية    ألهلبالقيم الثقافية والحضارية    

المنخفضة نسبياً مع المدينة، وبالميل إلنجاب أوالد أكثر        

  وبينـت  .على أمل زيادة دخولهم الزراعية كثيفة العمالة      

يرة التي تترأسها أو تعيلها النساء بـسبب         الفق األسرن  أ

موت األب أو بطالته أو الطالق أو أي سبب آخر هـي            

 من األسر التي يعيلها الرجال، ومـن المعـروف          أفقر

 كان عـدد الـساعات      أفقر األسرنه كلما كانت    أعموماً  

  .التي تقضيها النساء في العمل اكبر

عالقة إلى وجود   بينت دراسات علماء االجتماع     و

كلمـا زادت درجـة     أنـه    بين الفقر والتعليم، إذ      عكسية

 احتماليـة    تـنخفض  األسر/التعليم والتدريب في األفراد   

مستوى الفقر، وتشير اإلحصاءات والدراسات إلى تدني       

ألسر الفقيرة، مقارنة باألسر غير     التعليم والتدريب عند ا   

الفقيرة، وهذا بدورة يؤدي إلى مزيد من البطالة، والـى          

 فاألميـة  ، األجور والرواتب والعكس صـحيح     انخفاض

تحدق بكافة مستويات الفقراء في العـالم، وبالتـالي ال          

تتوافر لهم السبل إلى المعلومات التي تعينهم على الفرار         

، )1998برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي،        (من الفقر 

لمستوى التعليمي بمثابة   ان  أوبينت دراساتهم اإلحصائية    

حتى  تبط بدرجة كبيرة بمستوى المعيشة،    العامل الذي ير  

 غيـر ذات    األميـة بالنسبة للعمال المعدمين، حيث تبدو      

أكثر ممن ال   رزقاً  بال، فإن من يمكنهم القراءة يتكسبون       

 المتعلمون يستطيعون الوصول إلى     األفراد ألن   يقرؤون،

 فاالسـتثمار فـي     ،المراكز التي تعطي دخوالً أفـضل     

 ، التعليم يقلص نسبة الفقـراء     الموارد البشرية من خالل   

، )الكسب الحقيقـي   (إنتاجيتهمكما يؤدي إلى تنمية ونمو      
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 جديدة لمحو الفقر    إستراتيجيةن أي   ألذا فإن من الواضح     

ة التي من بينها    ييجب إن تعالج قضية االحتياجات الرئيس     

ة ترتبط ارتباطاً طردياً    ل اليد العام  إنتاجيةالتعليم، فزيادة   

راسة، وخاصة الدراسة فـي المـدارس       بعدد سنوات الد  

 فالتعليم يؤدي   ،االبتدائية، ويرتبط ارتباطاً عكسياً بالفقر    

إلى تقليل الفقر ألن االستثمار في الموارد البشرية للقراء         

يتيح لهم فرصاً اكبر بالنسبة للمشاركة في عملية النمـو          

  .)1995انيانع، هارستروب،  (االقتصادي

قر فـي الواليـات     وفي دراسة لمعهد بحوث الف    

، بينت أن الفقراء يتمركزون     )2005(المتحدة األمريكية   

في المناطق غير الحضرية، والفقر في الريـف يلقـى          

في المناطق الحضرية من حيـث      اهتماماً أقل من الفقر     

البحث والدراسة، وبينت أن للعوامل الديموغرافية األثر       

وصـل  وفي هذا المجال ت   . المباشر في التأثير في الفقر    

Albrecht (1998) ،Albrecht (2000) ،Lichter, 

and McLaughlin. (1995) ،Fisher, (2001) ،

McLaughlin and Jensen. (1993) ، أن للمستوى

، والتنقـل، ونـسبة     Raceالتعليمي، والعمر والعـرق     

البطالة وانخفاض نسبة عمالة النساء األثـر فـي فقـر           

 ,Levernier, Partridgeتوصـل  كما . األسر الريفية

and Rickman (2000)    أن لنمـو العمـل ونـسبة ،

العمالة ونسبة المشاركة في سـوق العمـل، ومـستوى          

التعليم، والعمر، وحجم األسرة، والعـرق، والترحـال        

  . من عدمهاألثر المباشر في فقر األسر الريفية
 

  فرضية الدراسة

 فروق  توجدال  : تنطلق الفرضية الصفرية من أنه    

 بين جميع األسـر فـي       )P<0.05(نوية  معذات داللة   

المنطقة حسب مستوى الفقر، مع المؤشرات االقتصادية       

األهمية النسبية  واالجتماعية، التي منها الحداثة المنزلية،      

،  مدفوعـة  أقـساط من ميزانية األسرة لإلنفـاق علـى        

األهميـة  ، و ستوى رضا األسر عن وضع مـساكنهم      وم

،  علـى المـسكن    النسبية من ميزانية األسرة لإلنفـاق     

األهمية النسبية من   ، و متوسط عدد العاملين في األسرة    و

نـوع  ، وميزانية األسرة لإلنفاق على الوقـود والطاقـة    

 األطفـال   إنجابمكان  ، و التدفئة المستخدمة في المنزل   

كون األسـرة   ، و توافر مطبخ في المسكن   ، و للمتزوجات

األهمية النسبية مـن    ، و تقوم بصناعات ريفية من عدمه    

، والحـواالت  االهـداي يزانية األسرة لإلنفـاق علـى       م

األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على إيجار        و

األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفـاق       ، و المسكن

 15(معدل األمية عند البالغين     ، و على الرعاية الصحية  

  .ن بالمتر المربعكمساحة المس، و) فأكثرةسن

  

  الدراسةأهداف 

سعى هذه الدراسة إلـى اإلسـهام فـي تنميـة           ت

من خـالل تـوفير البيانـات        المناطق الريفية والبدوية  

والمعلومات المتعلقة بهذه المنطقة فـي مجـال الفقـر          

تحديـد هـدف الدراسـة      ذلك تم   في ضوء   وومحدداته،  

 بعــض المؤشــرات الديموغرافيــة  علــى بــالتعرف

قـر فـي    المحددة لمستوى الف  واالقتصادية  واالجتماعية  

  . النسبيةوأهميتها الريف األردني
 

  منهجية الدراسة

    أدوات الدراسة

إلنجاز مراحل التحليل ولتحقيق أهداف الدراسة،      

 اسـتبيان أوليـة خاصـة    استملرةاستلزم القيام بتصميم   

لغايات جمع البيانات الالزمة من األسر المشمولة فـي         

عينة الدراسة بأسلوب المقابلة الشخـصية فـي ضـوء          

ـ ألهداف المتعلقة   ا الواقع االجتمـاعي واالقتـصادي     ب

  البحثيـة األوليـة    االستبانةوتم تطوير   . والديموغرافي

وأعيـد   باالستعانة بخبراء متخصصين لهذا الغـرض،     

اختبارها من خالل إجراء مسح أولي لبعض عناصـر         

تم اختبـار   (المجتمع قبل تنفيذ المسح الرئيسي للمجتمع،       

، Piecemeal Testingريجياً  مكتبياً وتـد اتاالستمار

، Pre-test Surveyوتم إجراء مسح االختبار القبلـي  

، وإجـراء عمليـة   Pilot Surveyوالمسح التجريبـي  

 حتـى أخـذت شـكلها    Press Rehearsals) تجريب

 كما وضع كتيب إرشادات خاص بجمع البيانات        .النهائي

 لكـي   بأسلوب المقابلة الشخصية، وآخر خاص بتدقيقها     
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 به جامعوا البيانات خالل المقابلـة الشخـصية         يستعين

للمبحوث، وروعي عند تصميم االسـتمارة أن تكـون         

جميع األسئلة باستثناء المهنة، والنشاط االقتصادي ذات       

محدد مسبقاً من قبل دائـرة اإلحـصاءات        ) رمز(دليل  

 العامة األردنية المستخدم في دراسة نفقات ودخل األسرة       

 في نهاية المـسح الـشامل       وجمعت االستمارة . 2003

  :وتضمنت البنود الرئيسة التالية

كاسم المحافظة والقرية والرقم    : البيانات التعريفية . 1

  .المتسلسل لألسرة ورقم البلوك ورقم العنقود

  : البيانات الخاصة بأفراد األسرة. 2

واشتملت على رقـم    : سكنمبيانات خصائص ال  . 3

 المـسكن   المسكن في المبنى وفي البلوك، ونـوع      

ومساحة المسكن، وعـدد الغـرف، والمـصدر        

  .  الرئيس لمياه الشرب، ونوع الصرف الصحي

 الخـصائص ويضم  : الوضع االجتماعي لألسرة  . 4

االجتماعية لألفراد مثل العالقة بـرب األسـرة،        

  .االجتماعيةوالجنس، والعمر، والحالة 

ويتعلـق باالنتظـام    : الوضع التعليمي لألسـرة   . 5

  .المستوى التعليمي ألفراد األسربالتعليم، و

ويحتوي بيانـات عـن     : الوضع الصحي لألسرة  . 6

األمومة والطفولـة، والخـدمات     عن  اإلعاقات، و 

  .والصحة

المشاركة بالمناسبات العامة   : األنشطة االجتماعية . 7

  .والخاصة

وتتعلق بمدى  : المواصالت واالتصاالت والهجرة  . 8

بالمكـان  الرغبة والنية فـي الهجـرة، والـرأي         

بنـاء  الوالمسكن، وسبب الهجرة، والرغبـة فـي        

واإلقامة فـي المـستوطنات، ومـساحة المبنـى         

المرغوب، والمبالغ الممكن دفعاها لالنضمام فـي       

  . هذه المستوطنات، غيرها من المؤشرات

نـوع اإلنتـاج والمـساحة أو      : اإلنتاج الزراعي . 9

 الحيازة الزراعية، واستخدام التقنية الزراعية فـي      

  .ذلك

أنـواع الحيوانـات ونـوع      : الثروة الحيوانية . 10

  .الحيازة الحيوانية وحجمها، وكمية العائد

نوع الصناعات الريفية إن    : الصناعات الريفية . 11

  .وجدت، ومن يقوم بها

نوع العمل، والبطالة، والخبرة    : العمال والعمل . 12

المهنية وجنس المبحوث، ومـستواه العلمـي،       

نات األخرى المتعلقـة بعمـل      وغيرها من البيا  

  .والعمال

وتركز على الـدخل لألفـراد      : الدخل واإلنفاق . 13

حسب مصادره المختلفة كالدخل من االستخدام      

كاألجور والرواتب والمزايا العينيـة كالغـذاء       

والمسكن والمالبس وغيرها، ثم دخول العاملين      

لحسابهم الخاص، ودخول اإليجار كإيجار مباني      

 الملكية كإيجارات األراضـي     أخرى ثم دخول  

وفوائد الودائع والسندات والقروض والهيئـات      

وأرباح األسـهم والحـصص والمـشاركات،       

باإلضافة إلى أية دخول ملكية أخرى، وتـشمل        

أيضا على التحويالت الجارية األخرى كالتقاعد      

والضمان االجتمـاعي وتعويـضات التـأمين       

ـ  والهدايا النقدية والعينية، والتحويالت      ر من غي

حكومية وغير  (مقيمين والتحويالت من مقيمين     

كاألسرة والمؤسسات الحكومية مثـل     ) حكومية

صندوق المعونة الوطنية التي ال تهدف الربح،       

  .وأية مقبوضات تحويلية أخرى
 

   عينة الدراسة

  مجتمع الدراسة

بالمناطق الريفية والرعوية، التابعـة      إطار العينة    يتحدد

الواقعـة  وهي تلك المنـاطق     ردن،  إلى إقليم جنوب األ   

جنوب العاصمة األردنية عمان من الناحية الجغرافيـة،        

 ،محافظة الكـرك    إدارياً إلى أربعة محافظات،    ةوالتابع

 ومحافظة العقبـة،    ،ومحافظة معان ،  ومحافظة الطفيلة 

والواقعة على أطراف المحافظات جغرافياً، والبعيدة عن       

فيها، مثل البـوادي،    مراكز المدن، والخدمات الرئيسة     

  ). 1الخارطة  (،وبعض األرياف
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  .األردن – في إقليم الجنوب ةحدود مناطق الدراس. 1الخارطة 

  

   تحديد حجم العينة

باالعتماد على أسلوب العينة العشوائية 

، تم ة أسر107البسيطة، تم تحديد حجم العينة بـ 

ع بلوكات المناطق سحبها بالطريقة العشوائية من جمي

ضمن إطار العينة الواقعة في الريف األردني الريفي 

 أسرة فما 500للقرى التي يبلغ عدد سكانها في حدود 

  .دون

تم سحب عينة الدراسة بأسلوب العينة 

ثالث المسحوبة على ( المتعددة المراحل العشوائية

 عينة تم في المرحلة األولى سحب حيث ،)مراحل

 107سر المطلوب في العينة والبالغ األعشوائية لعدد 

بالطريقة  عينة بلوكات من التجمعات أسرة، ثم سحبت

سحب عينة األسر المقررة  ثم تم ،العشوائية المنتظمة

 لطريقة  وذلك وفقاً في المرحلة الثالثةمن البلوك

  .العينة العشوائية المنتظمة

  

  النموذج اإلحصائي

 لفقرا ظاهرة فيالعوامل المؤثرة للكشف عن 

التي و، األردنجنوب   من إقليمالريفيةالمناطق في 

ي منطقة إنفاقها بشكل عام فبفقر األسرة حسب تتنبأ 

 في الفقر خطوط االعتماد علىأو مناطق الدراسة، تم 

 ،)2004 (والطيب الحنيطي دراسة من خالل المنطقة

 ديناراً 15 المدقع الفقر خط أن إلى توصلت التي

 ديناراً 25 المطلق الفقر خط وأنرد، فلل شهرياً أردنياً

 جنوب إلقليم التابعة النائية المناطق في شهريا 

  .األردن

استخدمت ، SPSSبرنامج ب وباالستعانة 

طريقة تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

 Stepwise Multiple Linearالمتدرج

Regression،وهو  ،ألسرةمستوى الفقر في ا ل

الفقيرة األسرة  ( نوعيومؤشرالمتغير التابع 

غير األسرة ، 1=الفقيرة المطلقةاألسرة ، 2=المدقعة

االقتصادية على كل المؤشرات  ،)0=الفقيرة

واالجتماعية المتضمنة في االستمارة البحثية 

 بموجب هذه الطريقة، فانه يتم .)المستقلةالمتغيرات (
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 طالما •معادلة االنحدارببالتدريج إدخال المؤشرات 

، ذات داللة R2 معامل التحديدزيادة في  إلى ذلكأدى 

إحصائية على مستوى الداللة اإلحصائية المختار سلفاً 

 .الطريقة لجميع األسر ، وقد استخدمت هذه)0.05(

ولتحديد أهمية المؤشرات المتنبئة النسبية في التنبؤ 

كما تم  . معامالتها االنحدارية المعياريةقورنت قيم

 )مقبول متوسط، متدن، (يالثالث لكرت معياراستخدام 

  .المنطقة نحو األسرمستوى رضا  اتجاهات لقياس
  

  نتائج التحليل القياسي
  

 نتائج تحليل االنحدار المشار     ،1يبين الجدول   

ظهر أن عدد المؤشـرات التـي تنبـأت         حيث ا إليه،  

،  متغيـراً   عـشر  خمـسة  بمستوى الفقر في المنطقة   

  فـي   العـام  من التبـاين   %75استطاعت أن تفسر    

  .مستوى الفقر

 جميـع  يتبين من الجدول  المذكور، يتبين أن     

فـي النمـوذج ذات     الخمسة عشر الداخلة    المؤشرات  

 وبدرجة  ،P<0.05داللة إحصائية معنوية عند درجة      

 .P<0.05. معنوية للنموذج بلغت

كان متغير عدد ممتلكات الحداثة المنزلية أكثر       

قـة  في تفسير سبب الفقر فـي منط      المؤشرات أهمية   

 التابع،المتغير  بعالقة عكسية مع    حيث ظهر    الدراسة،

 أي أن عدد الممتلكات المنزلية تزداد كلما انتقلنا مـن         

 ،مستوى الفقر المدقع إلـى األسـر غيـر الفقيـرة          

مـن سـبب   % 45.2أن يفسر    واستطاع هذا المتغير  

 وهذه النتيجة تتفـق مـع مـا         .االختالف بين األسر  

علـى  أثر الفقـر    ن  ع) 2006(توصل إليه الحنيطي    

، باعتباره  مستوى الحداثة المنزلية في الريف األردني     

                                                 
 وفق  ،يتم اختيار المتغير من بين المتغيرات الباقية الدخاله في معادلة االنحدار           •

، بمعنى إن المتغير الذي يدخل في       R2معيار تعظيم مربع معامل االرتباط الكلي       

المعادلة هو ذلك المتغير الذي تؤدي اضافته إلى جعل معامل ارتباط المتغيرات            

  . المضاف مع المتغير التابع اكبر ما يمكنبما فيها المتغير

  

.   الرئيسة للفقر في الريـف األردنـي       تمن المؤشرا 

كما أنها تتفق مع الفرضية البديلة بأن مستوى الحداثة         

المنزلية له األثر المباشر في تحديد األسر الفقيرة من         

  .رغير الفقيرة ويختلف حسب حالة األسرة من الفق

 ، في المرتبة الثاني من حيث األهميـة       جاءثم  

 مبلغ المال بالدينار األردني الذي ترى األسرة        متوسط

التي تجد نفسها فقيرة أنه يكفيها لسد حاجتها األساسية         

من المأكل والمشرب والملبس واألحذية، والمـسكن،       

 حيـث   ،والصحة، والتعليم والنقل، في الحدود الـدنيا      

 بـين   االخـتالف ب  بمن س % 7.5 هذا المتغير    فسر

 أي ،التابعالمتغير  وكان ذي عالقة عكسية مع       ،األسر

أن األسر يزداد تقديرها للمبلغ المطلوب كلما انتقلـت         

فـي هـذه     ف  .من حالة الفقر المدقع إلى غير الفقيرة      

الدراسة تم طرح سؤال حول المبلغ المناسـب مـن          

 لإلنفـاق علـى الحاجـات       المال الذي يكفي األسرة   

 كـان   . كي تعيش حياة عادية دون رفاهيـة       ساسيةاأل

أن متوسط المبلغ المطلوب لألنفـاق علـى        : الجواب

 عنـد   ، على مـستوى الفـرد     ،الغذاء في الحد األدنى   

 عنـه   أرتفع دينار شهرياً،    12األسر الفقيرة المدقعة    

 شهرياً، ثـم    ر دينا 14طلقة إلى   معند األسر الفقيرة ال   

. سـر غيـر الفقيـرة      دينار شهرياً عنـد األ     17إلى  

مـن   كانت بالنسبة للمبلغ المطلـوب       هاالنتيجة نفس و

كحد أدنى لإلنفاق على الحاجات األساسية للفرد       المال  

من الملبس والحذاء، والتعليم، والـصحة، والنقـل،        

األسر ترى  ينما  ب ف .والمسكن، بجانب األكل والشرب   

 دينار شهرياً، نجده ارتفع إلى      28  أنه الفقيرة المدقعة 

 دينار شهرياً عند األسر الفقيرة المطلقة، ثم إلـى          33

وحـسب   . دينار شهرياً عند األسر غير الفقيـرة       40

األسرة تـزداد كلمـا     نفقات  المفهوم االقتصادي فإن    

زادت حالة األسرة االجتماعي من الفقر إلى الغنـى،         

أي أن متطلبات إنفاق الفرد في األسر غير الفقيـرة          

وهذا ما توصلت إليـه هـذه       أكبر من األسر الفقيرة،     

وتتفق نتائج هذه الدراسة مـع الدراسـات        . الدراسة

         ) 2004(السابقة، حيـث بـين الحنيطـي والطيـب          
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 في دراستهما عـن المنـاطق       ،)Hunaiti) 2004و

النائية التابعة إلقليم جنـوب األردن أن خـط الفقـر           

 دينـار   15: المدقع حسب منهج النمط الفعلـي هـو       

 دينـار   28د، وأن خط الفقر المطلق يبلغ       شهرياً للفر 

 دينار للفرد   25شهرياً للفرد، وخط الفقر النسبي هو       

ه يوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إل        . بالشهر

قياس خط الفقـر    في دراسة حول    ) 2006(الحنيطي  

  . من منظور األسر الريفية في األردن

ة في المرتبة الثالثة متغير األهمية النسبي     جاء  و

 حيث ، مدفوعة أقساطمن ميزانية األسرة لإلنفاق على      

 بـين   االخـتالف من سبب   % 3.6 هذا المتغير    فسر

 أي ،التابعالمتغير  وكان ذي عالقة عكسية مع       ،األسر

أن األهمية النسبية لألنفاق تزداد عند االنتقـال مـن          

 وهـذا المتغيـر      .األسر الفقيرة المدقعة إلى الفقيرة    

 ففي هذه   ،قتها بالحد من الفقر   مرتبط بالقروض وعال  

تبين أن نسبة الحاصلين على قـرض بلـغ         الدراسة  

نـسبة  بلغـت   بينمـا   ف .من عدد أسر العينة   % 33.5

من % 48.2األسر غير الفقيرة الحاصلة على قرض       

 نسبة األسر الفقيـرة     ، نجد أن  عدد األسر غير الفقيرة   

من عدد األسـر    % 23.3الحاصلة على قرض بلغت     

 860 القـرض لألسـر      قيمة وبلغ متوسط    . الفقيرة

دينار، بينما بلغ متوسط حجم القرض لألسر الفقيـرة         

 .دينار لألسر غير الفقيـرة     1044 دينار، و  597.2

من المالحظ تفوق األسر غير الفقيرة علـى األسـر          

الفقيرة من حيث عدد المستفيدين من القروض، وحجم        

مـن  % 71.4القرض، حيث استفاد غير الفقراء من       

% 28.6 المقترضة في العينـة مقابـل        األموالحجم  

 توزيع نسب األسر حـسب      2  يبين الجدول  . للفقراء

فئة القرض موضحاً أن قروض الفقـراء تقـع فـي           

 1500بلغت فـي أعالهـا      حيث   الصغيرة   األحجام

 بنـسبة   )600 – 301( وأنها تتركز في فئـة       ،دينار

ـ    من حجم القروض لهذه الفئة    % 22 ن إ، بالمقابـل ف

 دينار  2700  إلى سر غير الفقيرة تصل في أعالها     األ

إال أنه أعلـى مـن حجـم        أيضاً،  وهو حجم صغير    

  .ض الفقراءوقر

المؤسـسات التنمويـة    إلـى    3يشير الجدول   

 فكان أشـهرها صـندوق      ،المانحة للقروض التنموية  

من فقـراء   % 14 بمساعدةالمعونة الوطني حيث قام     

ء، وبمتوسـط   لألسر غير الفقرا  % 8المنطقة، مقابل   

 882 دينار سنوياً للفقراء و    548مساعدة مالية بلغت    

 بينما بلغ متوسـط    . دينار سنوياً لألسر غير الفقراء    

للفقراء من قبل سـكان المنطقـة       المقدمة  المساعدات  

مـن األسـر    % 11 وجهة إلـى     ، دينار سنوياً  220

 البنـوك التجاريـة، والمؤسـسات       وكانت . الفقيرة

ية تميل إلقراض غير الفقـراء      التنموية غير الحكوم  

 حيث بلغت نسبة األسر غير الفقيرة       ،مقارنة بالفقراء 

الحاصلة على قرض من المؤسسات غير الحكوميـة        

لألسر الفقيرة، وكـذلك مؤسـسة      % 9مقابل  % 19

 فبينما بلغت نسبة األسـر غيـر        ، الزراعي اإلقراض

 بلغت نسبة األسر الفقير     ،%11الفقيرة المستفيدة منها    

تفيدة من هذا المصدر علـى قـروض تنمويـة          المس

  .فقط% 0.8

وكما هو حال المزارعين الصغار في معظـم        

 فان المزارعين الصغار في منطقـة       ، النامية األقاليم

وصول لالئتمان الريفي فـي     إلى ال  يفتقرون   ،الدراسة

تتصف بدرجة عاليـة مـن التـدخل        حيث   األردن،

مة طلبـاً   خلقت معدالت الفائدة المدعو   وقد   .الحكومي

مفتعالً على االئتمان الذي كان يميـل لفائـدة كبـار           

الــذين يملكــون الــضمانات الكافيــة (المــزارعين 

على عكس صغار المالك الذين يفتقـرون       ) لالستدامة

 وللـضمانات وعـدد الهكتـارات       األراضيلصكوك  

. الكافية لتدبير الوقت الذي تأخذه عملية طلب القرض       

 وإبداعـه  لتحويل طاقاته    االئتمان يمنح الفقير فرصة   ف

النجفـي والحنيطـي،    (إلى نشاطات مولـدة للـدخل   

  .)1997الحنيطي، (و) 2002، 1999
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  . النسبيةوأهميتها، المحددة لمستوى الفقر في الريف األردني المتغيرات .1جدول 

  عدد

 المتغيرات
 المتغير

 سمقايي

 bاالنحدار
الخطأ 

 لمعياري

P-  

Value  

 0.000 0.246 1.524 الثابت 0

 9.54E-02 0.022 0.000- )متغير كمي (عدد ممتلكات الحداثة المنزلية 1

 0.004 0.302 0.883- )متغير كمي(  مدفوعةأقساطاألهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على  2

 7.996E-02 0.035 0.024- )متغير رتبي (ستوى رضا األسر عن وضع مساكنهمم 3

 0.028 1.534 3.395- )متغير كمي ( من ميزانية األسرة لإلنفاق على المسكناألهمية النسبية 4

 6.049E-02 0.024 0.013- )متغير كمي (متوسط عدد العاملين في األسرة 5

 0.001 1.204 4.225 )متغير كمي (الوقود والطاقةاألهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على  6

 0.040 0.100 0.206 )متغير كمي (ي المنزلنوع التدفئة المستخدمة ف 7

 0.005 0.049 0.140 )متغير نوعي ( األطفال للمتزوجاتإنجابمكان  8

 0.000 0.120 0.491- )متغير نوعي (توافر مطبخ في المسكن 9

 0.005 0.072 0.206- )متغير نوعي (كون األسرة تقوم بصناعات ريفية من عدمه 10

 0.003 1.352 4.081- )متغير كمي ( والتحويالتاالهداييزانية األسرة لإلنفاق على األهمية النسبية من م 11

 0.006 0.366 1.021 )متغير كمي (األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على إيجار المسكن 12

 0.002 1.077 3.338 )متغير كمي (األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على الرعاية الصحية 13

 0.013 0.108 0.271 )متغير كمي () سنه فأكثر15(معدل األمية عند البالغين  14

 2.081E-03 0.001 0.030- )متغير كمي (ن بالمتر المربعكمساحة المس 15

  ).0=لفقيرة، غير ا1=، الفقيرة المطلقة2=الفقيرة المدقعة( نوعي تغيرمستوى الفقر وهو م: Dependent Variable التابع المتغير 

R2  =74.5%،    قيمةF= 32.13 ،P-Value<0.00.  

 

  )دينار( حسب فئات حجم القرض ، نسبة المقترضين من األسر الفقيرة وغير الفقيرة.2جدول 

                      حالة األسرة

 المجموع غير فقيرة فقيرة فئة القرض 

1 - 300 7.4 4.4 11.8 

301 – 600 22.1 17.6 39.7 

601 – 900 4.4 10.3 14.7 

901 – 1200 5.9 8.8 14.7 

1201 – 1500 1.5 5.9 7.4 

1501 – 1800 0 5.9 5.9 

1801 – 2100 0 1.5 1.5 

2101 – 2400 0 2.9 2.9 

2401 – 2700 0 1.4 1.4 

 100 58.7 41.3 المجموع
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  .حجم القرض حسب حالة األسرة ومتوسط ، ونسبة األسرة المستفيدة منه، مصادر القروض التنموية.3جدول 

  حالة األسرة

 غير الفقيرة الفقيرة
  جميع األسر

  

  

  

  مصدر القرض
(%) 

متوسط حجم 

 )دينار( القرض
(%) 

متوسط حجم 

 )دينار( القرض
(%) 

متوسط حجم 

 )دينار( القرض

 665.2 11.8 882.3 8 547.5 14.2 صندوق المعونة الوطنية

 220 6.4 0.0 0.0 220 10.8 معونات عائالت

 1500 13.3 - 19.3 - 9.2 مساعدات مؤسسات غير حكومية 

 - 4.9 - 10.8 - 0.8  الزراعياإلقراضمؤسسة 

 - 10.8 - 15.7 - 7.5 بنوك تجارية

              

 دخل ،وفي المرتبة الرابعة من حيث األهمية  

متغير مستوى رضا األسر عن وضع مساكنهم بعالقة 

أي أن مستوى الرضا  ،التابعالمتغير عكسية مع 

 من األسر الفقيرة المدقعة إلى االنتقاليزداد عند 

األسر غير الفقيرة، حيث استطاع هذا المتغير أن 

 بين األسر، ففي االختالفمن سبب % 3.4يفسر 

هذه الدراسة تم سؤال سكان المنطقة عن مستوى 

كان االتجاه العام لمستوى و ،رضاهم عن مساكنهم

ا اتجاه الفقراء فقراً مدقعاً كان  أم،متوسطبالالرضا 

، بينما اًمتوسطكان متدن، واتجاه الفقراء فقراً مطلقاً 

ومنه نالحظ أن غير  .كان اتجاه غير الفقراء مقبول

 . الفقراءمعالفقراء أكثر رضا عن مساكنهم بالمقارنة 

وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه الحنيطي 

 التجمع عن لرضااو  العالقة بين الفقرحول) 2006(

 مشاريع في المشاركة في والرغبة والمساكن، السكني

   .األردني الريف في الفقراء توطين

األهمية من حيث    في المرتبة الخامسة     ودخل

 ، ميزانية األسرة لإلنفاق على المسكن     ، متغير النسبية

 وبدرجـة تفـسير     ،وبعالقة عكسية مع مستوى الفقر    

 متفقة  .ن األسر  بي االختالف من سبب    ،%2.1بلغت  

) 2004(في ذلك مع نتائج دراسة الحنيطي وآخرون        

  .حول تمييز األسر الفقيرة في المناطق النائية

وفي المرتبة السادسة أتى متغير متوسط عدد 

 وبعالقة عكسية مع مستوى ،العاملين في األسرة

 . بين األسراالختالفمن سبب % 1.8 مفسراً ،الفقر

ي األسرة الواحدة فقد بلغ أما متوسط عدد العاملين ف

 فرداً في منطقة الدراسة، كانت عند األسر 2.04

، وعند األسر الفقيرة المطلقة 1.38الفقيرة المدقعة 

  . فردا2.52ً، وعند األسر غير الفقيرة 1.69

 متغير األهمية دخل وفي المرتبة السابعة 

النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على الوقود 

في النموذج، % 1.8بة تفسير بلغت  وبنس،والطاقة

 أي ،التابعالمتغير ولكنة كان ذي عالقة طردية مع 

 الفقراء أعلى منها عند دأن األهمية النسبية لألنفاق عن

 وهذا مؤشر ألهمية القرارات المتعلقة برفع .غيرهم

أسعار الوقود في تلك المناطق، خاصة المتعلقة 

  .طهيبالوقود المستخدم ألغراض التدفئة وال

بينما جاء في المرتبة الثامنة نوع التدفئة 

المتغير المستخدمة في المنزل، وبعالقة طردية مع 

 أي أن الفقراء تميل الستخدام الحطب في ،تابعال

 وهذه النتيجة تؤكد على ما .التدفئة أكثر من غيرهم

جاء في المتغير السابع السابق، بأن ارتفاع أسعار 

ى مستوى المعيشة الوقود بات يشكل خطراً عل

والرفاهية عند سكان المناطق القروية والهامشية 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع . خاصة الفقراء منهم

حول اثر الوضع الصحي ) 2006(دراسة الحنيطي 

على الفقر في الريف األردني، بوجود ارتباط بين 

الفقر ونوع وسيلة التدفئة المستخدمة في مثل هذه 
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استخدم هذا المؤشر في دراسة و .المناطق في األردن

، كمؤشر من )1998(أحوال المعيشة في لبنان 

إلعطاء  ومؤشرات الحرمان أو التنمية في المنطقة،

تصور عن مدى الحرمان والوضع الصحي لسكان 

، وزارة الشؤون االجتماعية( المناطق الجغرافية

1998(.  

 إنجاب متغير مكان ،جاء في المرتبة التاسعةو

المتغير  وبعالقة طردية مع ،للمتزوجاتاألطفال 

 أي أن أمهات األطفال الفقراء ينجبن أوالدهن ،تابعال

،  غير الفقراءأمهاتفي المنازل بنسبة أكبر من 

 يملن إلى إنجاب أطفالهن في المستشفى، حيث اللواتي

من نسبة التغير % 1.5استطاع هذا المتغير أن يفسر 

نجاب األطفال وبالنسبة إلى مكان إ .في النموذج

 البالغ أكثرهنأشارت األمهات في الدراسة إلى أن 

 أما األسر الفقيرة فأشارت .كان في المستشفى% 64

، بينما بلغت هذه النسبة %62أن هذه النسبة بلغت 

  %. 67في غير الفقيرة 

متغير مدى توافر   دخل   ،وفي المرتبة العاشرة  

، وهو مـن المؤشـرات      مطبخ في المسكن من عدمه    

من % 1.2 فسر ما نسبته     تعلقة بالصحة المنزلية،  الم

 وكان ذي عالقـة سـالبة مـع         ،التغير في النموذج  

 فـي منطقـة     بلغت نسبة األسر  مستوى الفقر، حيث    

، %87.2 اشتملت مساكنها على مطبخ      التيالدراسة  

قلت هذه النسبة قليالً عن مثيلتهـا لألسـر الفقيـرة           

مقارنـة مـع    ، بينما قلت كثيراً بال    %76  إلى المطلقة

بلغت النـسبة   و  ،  %51.4إلى  األسر الفقيرة المدقعة    

  .األسر غير الفقيرة في حال 97.1%

جاء في المرتبة الحادية عشر متغيـر كـون         و

األسرة تقوم بصناعات ريفية من عدمه بعالقة عكسية        

بـين  % 1.1 وبنسبة تفسير بلغت     ،مع مستوى الفقر  

منطقة من نساء   % 73 أن   )4(ويبين الجدول   األسر،  

 كانت هذه النـسبة    الدراسة يقمن بعمل صناعه ريفية،    

، وعند الفقـراء فقـراً      %73عند الفقراء فقراً مدقعاً     

وبخصوص  %.70، وعند غير الفقراء     %78مطلقاً  

، ثـم  %75نوع العمل كان في الغالب العجن والخبز        

، %15، ثم المخللالت    %23تصنيع مشتقات األلبان    

ة المدقعة فقد كانت الـصناعة  أما بالنسبة لألسر الفقير  

، تصنيع مشتقات األلبـان     %73األساسية بعد الخبز    

، أما  %15، ثم تجفيف الخضراوات والحبوب      30%

 المميزة هـي  الصنعةاألسر الفقيرة المطلقة فقد كانت      

، ثم تصنيع مـشتقات األلبـان       %80العجن والخبز   

، بينمـا كانـت     %13، ثم تصنيع المخللـالت      26%

 عند غير الفقراء العجـن والخبـز        ةيسالرئالصناعة  

، ثـم   %22، ثم تـصنيع منتجـات األلبـان         72%

 وهذه النتيجة تتفـق مـع دراسـة         %.20لالت  المخ

Hunaiti) 2003(       بأن لالقتصاد المنزلـي وعمـل 

المرأة في المنزل الدور الرئيس في المـساهمة فـي          

  .دخل األسرة

المرتبة الثانية عشر وحتى  وفي المرتبة

 على الترتيب مؤشرات، جاءت ،ة عشرالخامس

األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على 

 مع المتغير  وبعالقة عكسية، والتحويالتدايااله

 أي أن هذه النسبة تزداد عند غير الفقراء التابع،

هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة . اءمقارنة مع الفقر

في عن تمييز الفقراء ) 2004(الحنيطي وآخرون 

، )2001(المناطق النائية، ودراسة الحنيطي والنجفي 

بأن الهدايا تعتبر من المحددات االجتماعية في 

المنطقة، وأن الفقراء يجدون معانة في التواصل مع 

المجتمع بسبب أعباء الهدايا التي تعتبر سمة من 

ثم جاء متغير  .سمات المجتمعات القروية في األردن

انية األسرة لإلنفاق على األهمية النسبية من ميز

مع المتغير التابع،  بعالقة طردية ،الرعاية الصحية

أي أن نسبة األنفاق من متوسط دخل األسرة على 

بعده  و.الصحة عند الفقراء أكثر منها عند غيرهم

 ة سن15(معدل األمية عند البالغين دخل متغير 

 أي أن المتغير التابع، وبعالقة طردية مع ،)فأكثر

ألمية يزداد عند االنتقال من األسر غير الفقيرة معدل ا

 في هذهبلغت نسبة األمية حيث  . األسر الفقيرةإلى



  العبد الرزاق . الحنيطي، ب. ع. د
 

 12

 عند ارتفعت . سنة فأكثر15لألعمار % 24الدراسة 

، وعند األسر %28  إلى فقراً مطلقاًةريفقاألسر ال

بينما كانت عند األسر ، %38 إلى مطلقاً  فقراًةريالفق

، نالحظ )5( خالل الجدول  ومن.%17 ةريغير الفق

تخلف منطقة الدراسة عن المستوى العام في األردن 

 ,Ministry of Planning(من حيث مستوى األمية 

2004 ()UNDP, 2005( ما ، وتؤكد هذه النتيجة

الدراسات السابقة عن المناطق المشابهة لها جاء في 

لنجفي، ا(، )1996، وزارة التخطيط (في األردن 

  دوخي،الحنيطي(، )2001 ،يطي، دوخيالحنو ،المس

، بأن مشكلة األمية كانت وال )2006، عبد الرحيم

تزال من المشكالت الرئيسة التي يجب أن تلقى 

االهتمام والرعاية من المؤسسات التنموية في 

  .األردن

 في  متغير مساحة المسكن بالمتر المربع  جاء

 أن  أيالمتغير التابع، بعالقة عكسية مع المرتبة و

هذه المساحة تزداد عند االنتقال من األسر الفقيرة 

المدقعة إلى األسر الفقيرة المطلقة ثم إلى األسر غير 

 أظهرت نتائج المسح الميداني أن أكثر من .الفقيرة

ثلث سكان المنطقة يسكنون بيوتاً مساحتها تقع بين 

فقط من السكان الفقراء فقراً % 5، وأن 2م100-149

األسر الفقيرة فقراً مطلقاً، وتقريباً نصف مدقعاً، وربع 

األسر غير الفقيرة يسكنون في بيوت تبلع مساحتها 

  . 2م149-100من 

  

  . من عدد النساء المتزوجات الكلي الالتي يقمن بعمل الصناعات الريفيةمجتمع الدراسةنسبة النساء في  .4 جدول

  نوع الصناعة  حالة األسرة
  
  

 فقيرةاألسر ال

 المدقعة
األسر الفقيرة 

 المطلقة
األسر غير 

 الفقيرة

منطقة 

  الدراسة

 74.6 71.6 80.3 73 العجن والخبيز
  23.3 22.1 26.2 29.6 مشتقات األلبان

 8.8 10.5 4.9 14.8 تجفيف الخضراوات والحبوب

 9.7 13.7 8.2 3.7 المربيات

 15 20.0 13.1 7.4 المخللالت

 1.0 2.1 0.0 0.0 العصائر

 2.1 2.2 2.1 3.7 فغزل الصو

 0.5 0.0 0.0 3.7 تجهيز وشغل الصوف

 1.5 1.1 2.1 3.7 النسيج

النسبة الكلية من النساء الالتي يقمن بصناعات 

 ريفية في األسر
73 78.7 69.5 73.1 

 

  . وحسب حالة األسرة واألردنالمنطقة معدل األمية في .5جدول

  المنطقة  حالة األسرة
  

  
الفقيرة 

 المدقعة

يرة الفق

 المطلقة

غير 

 الفقيرة

منطقة 

 الدراسة

وزارة دراسة 

 *التخطيط

البادية 

 **الشمالية
 ***األردن

 9.7 37.9 38.3 24.18 16.69 28.14 38.3 نسبة األمية
   .1996 ، وزارة التخطيط*

  .2001 ،الحنيطي، دوخيو ،لنجفي، سالما**

  .في إقليم البادية األردنيةحياة نوعية ال مستوى  قياس، 2006،  دوخي عبد الرحيم،الحنيطي***
UNDP (2005), Ministry of Planning and International Co-operation  (2004). *** 
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 االستنتاجات والتوصيات
  

تشغل ظاهرة الفقر في األردن حيزا كبيرا من 

.  اهتمام المختصين وصانعي القرار السياسي في األردن

ات برامج الحكومات ولهذا كانت هذه الظاهرة من أولوي

ناحيتين األردنية المتعاقبة لما لها من آثار سلبية من ال

 وجاءت هذه الدراسة لتلقي .االقتصادية واالجتماعية

الضوء على أهم العوامل المؤثرة في مستوى الفقر في 

ولتحقيق هذه الغاية تم اختيار .  ريف جنوب األردن

صول عينة عشوائية من مناطق ريف جنوب األردن للح

  .على البيانات الالزمة باستخدام االستبيان

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات أن 

مستوى الحداثة المنزلية، وميزانية األسرة، ومستوى 

الرضا عن السكن كان لها األثر األكبر في مستوى الفقر 

باإلضافة إلى العوامل .  في ريف جنوب األردن

  .في مستوى الفقراألخرى التي أظهرت تأثيرا أقل 

 أن يأخذ المخطط التنموي بهذه      ضرورةتوصي الدراسة   

ريـف  العوامل في التخطيط لتنمية المجتمع المحلي في        

، كما توصي بتنمية المشاركة المحلية في       جنوب األردن 

تخطيط وإعداد وتنفيذ برامج التنمية المحليـة لـضمان         

  .استقرار التنمية لتلبية حاجات المجتمع

  شكر وتقدير

أتقدم بالشكر إلى المجلس األعلى للعلوم 

والتكنولوجيا األردني، ممثالً بدائرة البنية التحتية، لدعمه 

كما أنوه إلى أن هذا البحث قد أنجز خالل . هذا البحث

للتنمية الدولية ) دوك(مدة التفرغ العلمي في مركز

)DCID(التابع لجامعة Duke  في الواليات المتحدة 

 . األمريكية

  

 راجعالم

  

الفقر تركيز جديد، . 1995 .انيانع، ايبونغ هارستروب

اجتماع الخبراء لدراسة استراتيجية حول تحقيق 

الفقر في منطقة الدول العربية، برنامج االمم 

  .المتحدة االنمائي، دمشق، سوريا

 تقرير التنمية .1998 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  .نيويورك، 1997البشرية 

 قياس خط الفقر .2006 .وخي عبد الرحيم د،الحنيطي

دراسة : من منظور األسر الريفية في األردن

تحليلية، بحث مقبول للنشر في المجلة األردنية 

  .للعلوم الزراعية، الجامعة األردنية، األردن

 مستوى قياس .2006.  دوخي عبد الرحيم،الحنيطي

دراسة (األردنية في إقليم البادية نوعية الحياة 

 ، بحث مقبول للنشر)نية لمنطقة البادية الجنوبيةميدا

في المجلة األردنية للعلوم الزراعية، الجامعة 

  . األردنية، األردن

  العالقة بين الفقر.2006.  دوخي عبد الرحيمالحنيطي،

 في والرغبة والمساكن، السكني التجمع عن الرضا

 الريف في الفقراء توطين مشاريع في المشاركة

اسة مقدمة للتقييم في المجلة األردنية ، دراألردني

   .للعلوم الزراعية، الجامعة األردنية

خطي  تقدير .2005.  سعود،الطيبو دوخي ،الحنيطي

 في اء الفقر األسرونسبةالفقر المدقع والمطلق 

  النائية من إقليم جنوب األردنىبعض القر

 :، دراساتبالمقارنة مع خط الفقر الوطني الرسمي

 1ددع، 32لدمجال ،سانية واالجتماعيةنالعلوم اإل

  .جامعة األردنيةال

، ، سعودالطيب وقبالن، المجالي، دوخي والحنيطي

 تمييز .2004 .، أمجدجرارو ، حسينالعثمانو

األسر الفقيرة من غير الفقيرة في المناطق النائية 

التابعة إلقليم جنوب األردن، مجلة التنمية والسياسة 

  ت، الكوي1دد، ع7جلدمالاالقتصادية، 

 الحد من الفقر، خطته ومتابعته .1998. الصقور، محمد
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