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Abstract 

The goal of this study was to evaluate the relationship between unemployment and 
poverty rate in the rural communities in Southern Jordan. A survey was carried out by 
randomly selection of 203 families from 660 families in nine villages. Data were collected by 
using a questionnaire during the end of year 2003. Descriptive statistical methods, parametric, 
and nonparametric tests were used to analyze the data.  

 The results of the statistical analysis have revealed that the economical participation 
of the labor force was found to be significantly (P<0.001) greater for the abject poverty 
families than non-poor families. However, the refined activity rate between the abject poverty 
families was 84%, absolute poverty families was 53%, and non-poor families was 46%. The 
results have shown that the most economic activities which the abject families work in it were 
paid employees; this sector was used about 90% of abject poverty families workers. The 
second sector was a private worker, which used about 21% from all the absolute poverty 
workers. Regarding the employee status, more than %44, 21% of abject and absolute poverty 
families respectively work in the agricultural sector; this percent was only 18% from non-
poor families. However, the results of statistical analysis have revealed that the average 
number of experience years in economic work sector was found to be greater for the non-poor 
families than the abject poverty females (P<0.05). The unemployment rate was 25% between 
the absolute poverty families, and 20% between the non-poor families, but it was just 10% 
between the abject poverty families. There was statistical difference in the unemployment rate 
by poverty level (P<0.05), as it is greater among the absolute poverty families and the non-
poor families than the abject poverty families. The unemployment rate was not significantly 
differing among the non-poor families and the absolute families. The main cause of 25% of 
the not working between the non-poor families was a retirement, the abject poverty families 
was that about 38% were sick and disable to work, and 72% between the non-poor families 
was unavailable of work. The results of statistical analysis have revealed that the dependency 
rate was found to be significantly (P<0.05) greater for the abject poverty families than non-
poor families. 
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  :الملخص

، جنـوب األردن  وتحليل العالقة بين البطالة والفقر فـي مجتمعـات ريـف            استهدف البحث دراسة    

 أسرة أخذت بالطريقة العشوائية من بـين        203ولتحقيق هذا الهدف تم االستعانة بالمسح الميداني لعينة بلغت          

ة  بواسـطة اسـتمار    2003 البيانات في نهاية عام      جمعتو . لهذا اإلقليم  هسع قرى تابع   أسرة واقعة في ت    660

 واختبارات إحـصائية معلميـه      لوصفيا أساليب اإلحصاء    واستخدمت .مقابلة شخصية صممت لهذه الدراسة    

  . وغير معلميه لتحليل البيانات

القتصادي بين األسـر ذات     معدل المشاركة في النشاط ا     وتوصلت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن       

إذ بلغ معدل المشاركة بين األسرة ذات الفقر المـدقع          . (P=0.001)الفقر المدقع أعلى من األسر غير الفقيرة        

وبينت النتائج أن أكثـر     %. 46، وبين األسر غير الفقيرة      %53 وبين األسر الفقيرة ذات فقراً المطلق     ،  84%

% 90، ويستوعب هذا القطاع     المستخدم بأجر  هي   مدقعاًلفقيرة فقراً   األنشطة االقتصادية التي تستقطب األسر ا     

هو القطاع الثـاني اسـتيعاباً      العمل لحسابه   من مجموع المشتغلين من هذه الشريحة االجتماعية، ويعتبر قطاع          

من مجموع المـشتغلين مـن هـذه الـشريحة     % 21، حيث يشغل  فقراً مطلقاًللعمالة المنحدرة من أسر فقيرة   

من الفقراء ذي الفقر المدقع والمطلق على التوالي يعملـون          % 21و% 44 أما الحالة العملية فكان      .اعيةاالجتم

كما توصل التحليل اإلحصائي إلى أن متوسـط         .%18في الزراعة،  بينما بلغت هذه النسبة بين غير الفقراء           

يرة مقارنة مع األسر الفقيرة ذات      عدد سنوات الخبرة في مجال العمل االقتصادي كان أكبر بين األسر غير الفق            

بين غير الفقراء،   % 20بين الفقراء فقراً مطلقاً، و    % 25وبالنسبة للبطالة فبلغ معدلها     ). P<0.05(الفقر المدقع   

فقط، وقد توصل التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق ذا داللة معنوية           % 10بينما كانت بين الفقراء فقراً مدقعاً       

)P<0.05 (   الفقيرة ذات الفقر المدقع مع كل من واألسر الفقيرة ذات الفقر المطلق وغير الفقيرة من               بين األسر

. حيث معدل البطالة، بينما لم تختلف األسر الفقيرة ذات الفقر المطلق عن األسر غير الفقيرة في هذا المجـال                  

 التقاعد، بينما كان السبب     من غير العاملين بين األسر غير الفقيرة      % 25وكان السبب الرئيس لعدم العمل بين       

مـن  % 72من األسر فقيرة ذات الفقر المدقع هو المرض وعدم القدرة على العمل، والسبب بـين                % 38بين  

 وتوصلت نتائج التحليل اإلحصائي إلـى وجـود         .األسر الفقير ذات الفقرة المطلق هو عدم توافر فرص عمل         

وتوصل نتائج التحليل اإلحصائي إلى معنوية      . الفقربين سبب عدم العمل وحالة األسرة من        ) P<0.05(فروق  

)P<0.05 (ارتفاع معدل االعالة بين االسر الفقيرة ذات الفقر المدقع عنها بين االسر غير الفقيرة.  

  

  .البطالة في الريف، الفقر في الريف، الفقر، التنمية الريفية: مفتاح الكلمات
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  مقدمةال

 ، بسبب فائض عرض العملالتي يعاني منها المجتمع األردني الرئيسة تكالتعتبر البطالة من المش

وخاصة في المناطق الريفية والبادية والمحافظات ها السوق األردني منذ مطلع الثمانيناتبيز وهي سمة تم ،

 فإن الحال ال يختلف في ذلك بالنسبة لمنطقة ه وعلي،)2003، 1999، حصاءات العامةدائرة اإل (الهامشية

 1996: ،لتخطيط، مديرية االتخطيطوزارة ( ي تعاني هي األخرى من مشكلة البطالة بشكل أكبرالدراسة الت

ال أنها أكثر شدة في إهذه المشكلة مشكلة عامة وال تقتصر على فئة معينة أو منطقة معينة، تعتبر  ،)115

، مما يجعل هذه يردناأل للمجتمع الكليالمستوى على  أو المناطق الحضرية عنها فيمناطق البادية والريف 

بينت الدراسات العديدة أن من سمات الفقر وجود البطالة قد ، والمشكلة مشكلة تنموية تستحق الدراسة والتحليل

ألن األسر الفقيرة العاملة ال تملك مصادر دخل أخرى سوى العمل ذلك  ،وخاصة المقنعة في صفوف الفقراء

زايد البطالة المقنعة قضية تواجه معظم الدول المتقدمة ، ووضحت أن قضية ت)7: 4: 1996انيانع، ( بأجر

الفقر، إال أنها تختلف في الدول المتقدمة بوجود بوالنامية على حد سواء وهي تتعلق بشكل وثيق وواضح 

 الدراسات عن نتائج، ومن غير المستغرب أن )6: 1997، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ضمان ضد البطالة

 األغنياء على أية حال فإنه عنأن العاطلين عن العمل أكثر تمثيالً بين الفقراء تجد  ، العربيالفقر في الوطن

فالعاطلين عن العمل أقل، فعلى األكثرية أن تعمل لكسب العيش أو التقاطه، ذو الفقر المدقع وحتى بين الفقراء 

مالحظة  ومن الهام يات األجور،مستوالمشكلة األهم هي مشكلة و ي مستويات الرواتب المنخفضة جداً،حتى ف

عرف قد تدهورت األجور، وفإذ نمت العمالة  كانت تتباعد،  عند ذوي الفقر المدقع العمالة واألجور الفعليةأن

اللجنة االقتصادية ( "افة إلى الذين يعانون من البطالةهم المنهكون بالعمل باإلض"بعض العلماء بأن الفقراء 

  . )6: 1996، إلفريقيا

ز معظم الفقراء بأنهم من الذين يعملون في الزراعة والمشاركون بالمزرعة وصغار المزارعين             يتمي  

عدم االستقرار أو األمـن،     لهم عمل إال ما يتسم ب      وعادة ال يتوافر     ير المهرة، أو من عمال رخيصي األجر وغ     

الجمعية العلمية  ( الضجر   عمل الشاق ويوماً في البطالة بغض النظر عن       ومع ذلك فعليهم أن يمضوا يوماً في ال       

  .)67: 1996 ،الملكية

م عن العمالة والبطالة وجـد      1994من واقع األدلة المستمدة من المسح الذي أجرى في األردن عام               

اللجنـة االقتـصادية    (فقراء بالمقارنة مع غيـر الفقـراء        إن معدالت البطالة كانت عالية للغاية في صفوف ال        

حالة الركود االقتصادي واإلصالحات الهيكلية     ألوضاع   هذه ا  عكس، وت )74 :1997،  واالجتماعية لغرب آسيا  

 عجزاً واضـحاً عـن توليـد        القطاعات االقتصادية  هذا بجانب عجز مختلف      ،المجتمع األردني ها   في التي يمر 

سوف يـؤدي مـستقبالً   ف إذا استمر الوضع على ما هو عليه اآلن ،نهأالطلب وإيجاد فرص للعمل، وهذا يعني     

ى معدالت بطالة بصورة مطردة، وهذا سيؤدي إلى هدر اإلمكانات البشرية الكبيرة إذا لم تتوافر الـسياسات                 إل

 ال يلقى االهتمام الكافي في ثمار        العمل عرضزم، والواقع إن حل مشكلة زيادة       الرامية إلى تحقيق التوازن الال    

 سنة على األقل، ولذا فال بد مـن         15قبل  ن  لشريحة السكا غرافية  مولة في السياسات الدي   مامعالجة مظاهر الع  

 فإن وأيضاً .)Khan, 1994 :86( التكامل بين السياسات السكانية وسياسات العمل منذ البداية؛ وهذا أمر ملح

العاطلين عن العمل من الفقراء لن يستطيعوا البقاء دون عمل لفترة كبيرة لذا فهم يرضون باألعمال المؤقتة أو                  

، في القطاعات غير النظامية، ويرجع الـسبب إلـى إن الفقـراء ال    )The World Bank, 1996( العارضة

  .  أو البقاء في قيد الحياةالكفافيمكنهم تحميل ترف التدقيق في االختيار عندما تكون المسألة مسألة عيش 
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 الفقـر،    من الدخل لتحديد خطوط     أستخدم نصيب الفرد من اإلنفاق بدالً      )1994(وفي تقرير للبنك الدولي     

 بينما بلغ خط الفقر المطلق عنـد        ، دينار لكل فرد في السنة     102 بلغ خط الفقر المدقع عند مستوى إنفاق         حيث

وجد عالقة قوية بين الفقر والبطالة حيث بلـغ         أنه ال ي    دينار للفرد في السنة، وتوصل إلى      137إنفاق  مستوى  

 ة قوية بين الفقر وتدني مستوى األجـور حيـث أن          بين وجود عالق  ، بينما   %21 عدد الفقراء الذين ال يعملون    

حجـم األسـرة    ود عالقة طردية بين الفقـر       كما بين وج  . لفقراء يأتي عن طريق األجور    من دخل ا  % 62.2

 أن عالقة مستوى الفقر مع العمل في القطاع الخاص أكبـر            وتوصل إلى ومعدالت اإلنجاب من جهة أخرى،      

يعملون في القطـاع    % 10.8قراء يعملون في القطاع الخاص مقابل       من الف % 23.9من القطاع العام حيث أن      

  .العام

حول واقع سوق العمل وفرص االستخدام فـي        ) 1999(في دراسة أجراها كل من الزعبي ومريان        ف

فـي  % 47 البيانات الثانوية، توصال إلى أن معدل النشاط االقتصادي يبلغ           استخدموا فيها محافظات الجنوب،   

من القوى العاملة هم من الذكور، وأن عدد المشتغلين         % 86في معان، وأن    % 47لطفيلة و في ا % 45الكرك و 

 معان من مجموع النشطين اقتصادياً في كل محافظة، كما          في% 20 الطفيلة و  في% 16في الكرك و  % 44بلغ  

 فـي  ،)2005(توصل الحنيطي والطيب    و %.14ومعان  % 11والطفيلة  % 19وتبلغ نسبة البطالة في الكرك      

  إقليم جنـوب األردن    ىقر في بعض    اء الفقر  األسر ونسبةخطي الفقر المدقع والمطلق      تقدير   دراسة لهما عن  

 بينما بلغ  .للفرد شهرياً أردنياً ديناراً 15بلغ   المدقع الفقر خط أن إلىبالمقارنة مع خط الفقر الوطني الرسمي،       

في دراسة هدفت إلى    ) 2004(وصل الحنيطي وآخرون    كما ت  .للفرد شهرياً أردنياً ديناراً 25 المطلق الفقر خط

األسر ذي الفقر المدقع مـن خـالل        ، إلى تمييز    مناطق النائية النفس   غير الفقيرة في     عنتمييز األسر الفقيرة    

لفقر المطلق مـن    أمكن تمييز األسر الفقيرة ذي ا     قد  ، و ويةالقروض التنم و،  معدل البطالة : كان أهمها متغيرات  

استهدف تحديـد   وفي دراسة    . الذين سبق لهم العمل     نسبة العاطلين عن العمل    :كان أهمها  اتخالل ستة متغير  

، أسـفرت   )2007الحنيطي، والزعبي،   (العوامل المؤثرة في مستوى الفقر في مجتمعات ريف جنوب األردن           

توسـط عـدد    مالنتائج عن خمسة عشر متغيراً لها األثر األكبر في تحديد مؤشرات الفقر في المنطقة، منهـا                 

 فـي   بين البطالة والنوع االجتمـاعي      العالقة عن) 2007( كما توصلت دراسة الحنيطي      .العاملين في األسرة  

 بـين الـذكور     ت، كان %45بلغ  ت ة المنقح معدل المشاركة االقتصادية    إلى أن  ،مجتمع البادية الجنوبية األردنية   

 معدل المشاركة االقتصادية في سوق      أنائي  وتبين من خالل التحليل اإلحص    . بين اإلناث % 17، مقابل   70%

، وفي مستويات األعمار العليا عند الذكور أعلى منها عند اإلنـاث،             اإلناث عند منهاالذكور  عند   العمل أعلى 

 وقد وجـد أن   .%35تبلغ نسبة البطالة في البادية الجنوبية أن  وتوصل إلى    .P<0.001)عند مستوى معنوية    

 .ل البطالة حسب النوع االجتماعي حيث أنها ترتفع بين الذكور مقارنة مع اإلناث            هناك فروق معنوية في معد    

البطالة عنـد   ومعدل البطالة، وأن معدل      مستويات التعليم    كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إحصائية بين       

   (P<0.001).  عندحاالت االجتماعية األخرىال مقارنة مع أعلى اتغير المتزوجاإلناث 

  

  البحث أهداف

 :تستهدف الدراسة ما يلي

  . من الفقرة وحالة األسر النشاط االقتصاديتحليل العالقة بين معدل المشاركة في .1

لة العملية لها، ونوع العمل، ومتوسط سـنوات        ا، والح  تحليل العالقة بين نسبة المشتغلين في األسرة       .2
 .حالتها من الفقرمع  الخبرة في العمل،
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  . من الفقرةلبطالة وحالة األسرتحليل العالقة بين معدل ا .3
  .تحليل العالقة بين السبب الرئيس لعدم العمل وحالة األسرة من الفقر .4

  نوالحالة العملية للمشتغلي التعرف على التركيب المهني والنشاط االقتصادي .5

  .تحليل العالقة بين معدل اإلعالة وحالة األسرة من الفقر .6
  

  األسلوب البحثي

ن هذه أ سنة فأكثر، مبررة ذلك 15 فئة :وعمرية للسكان في سن العمل، وهالدارسة فئة هذه تبنت 

الفئة العمرية هي المتبعة في دراسات مسح العمالة والبطالة التي تعد بشكل دوري من قبل دائرة اإلحصاءات 

قارنة وذلك لتسهيل عملية الم، )1999، سريةمديرية المسوح األ، حصاءات العامةدائرة اإل (العامة األردنية

، المقابلة الذي يسبق  تبنت الدراسة فترة اليوم الواحدكما .بين منطقة الدراسة والمستوى العام في المملكة

، المقابلة الواحد، اللذان يسبقان األسبوع أووفترة اليوم الواحد . Reference Periodسناد إباعتباره فترة 

، في 1983منذ عام   ILO من منظمة العمل الدولية ااعتمادهم وهذان البديالن تم ،البعضهمن ين مقبولليبدي

ن الفرق بين معدلي البطالة المحسوبين وفق هذين أ إلى اإلشارةوتجدر  .أخرىعتماد بدائل يفضل احين لم 

سن العمل، بين مشتغلين ومتعطلين، فيرتفع الفرق بين في البديلين يتأثر بمعدل التغير في حالة نشاط األفراد 

على في فترة إسناد أن يكون معدل التغير أ ومن البديهي ،رتفع معدل التغير في حالة النشاط إذا امعدلي البطالة

   .)1997، اإلستراتيجيةمركز الدراسات  (يوم واحد

  

  اإلحصائي المجتمع    

تلك المناطق الواقعـة جنـوب العاصـمة        : العينة بالمناطق التابعة إلى إقليم الجنوب، وهي       تحديد   تم

عمان من الناحية الجغرافية، والتابعة إدارياً إلى أربعة محافظات، الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة،             األردنية  

والواقعة على أطراف المحافظات جغرافياً، والبعيدة عن مراكز المدن، والخدمات الرئيسة فيها، مثل البوادي،              

جهـاز  عمالـة والبطالـة التابعـة ل       مـن دراسـة ال     بعدة، وذلك نظراً كون هذه المناطق مست      وبعض األرياف 

  . )2003مسح العمالة والبطالة لعام،  (اإلحصاءات العامة األردني بالرغم من أهميتها
  

   أسلوب جمع البيانات

البيانات الالزمة من األسر المشمولة     لجمع  خاصة  استبيان   صحيفةأهداف الدراسة، تصميم    استلزم تحقيق   

م يـا قال قبل    عدد من المحكمين وعدلت    علىبعد ذلك   ، ثم عرضت    شخصيةلمقابلة ال في عينة الدراسة بأسلوب ا    

 حتى أخذت شكلها النهائي، ومن ثم تثبيتها، كما وضع كتيب إرشـادات خـاص             للمجتمع بتنفيذ المسح الرئيس  

 العـاملين فـي     تليسترشد به جامعوا البيانا    ، وآخر خاص بتدقيقها    بجمع البيانات بأسلوب المقابلة الشخصية    

  .ةالدراس

  

  العينة 

، )المسحوبة على ثـالث مراحـل     ( عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية المتعددة المراحل         تسحب

تم سحب العينة من خالل أكثر من مرحلة إذ تم في المرحلة األولى سحب عينة عشوائية لعـدد األسـر                    حيث  

 عينـة بلوكـات مـن       تحبمن مجتمع البحث، ثم س    % 30.75 أسر شكلت    203المطلوب في العينة والبالغ     
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 عينة األسر المقررة من البلوك في المرحلة الثالثة وذلك وفقاً لطريقـة             تسحبوالتجمعات بالطريقة العشوائية،    

واعتمد مبدأ التصميم على أن تكون العينة موزونة ذاتياً، أي أن جميع األسر فـي               . العينة العشوائية المنتظمة  

 وحدة المعاينة   اختيارلعينة، حيث أن التصميم قد تم على مرحلتين هما،           للظهور في ا   االحتمالاإلطار لها نفس    

   . األسرةاختيار، ثم )البلوك(األولية 

  
  تعريف المصطلحات أو المتغيرات التي تشملها الدراسة

 الغذائيـة   هم يستطيع من خالله األفراد أو األسر تلبية حاجات        وهو ذلك المبلغ من المال الذي      :المدقع الفقر خط

السعرات الحرارية الـضرورية    ب لضرورية فقط، أي يساوي التكلفة الدنيا من السلع الغذائية األساسية مترجماً          ا

   .)2005، الحنيطي والطيب(  فترة قصيرةإالالتي ال يمكن دونها البقاء على قيد الحياة 

 االحتياجـات عـن    ية فضالً  الغذائ االحتياجاتالذي يلبي لألفراد    ذلك المبلغ من المال     هو  و :المطلق الفقر خط

 بالحـد األدنـى مـن الـدخل         ويقاس  والمواصالت،  والصحة، والتعليم، والسكن،   ،األساسية األخرى كالملبس  

الحنيطـي  ( االحتياجات وفقاً لنمط الحياة القائم في المجتمع وبحـدوده الـدنيا          المطلوب لتغطية هذه    ) اإلنفاق(

  .)2005، والطيب

  :عمل حسب النشاط االقتصادي إلىتم تصنيف السكان في سن الو   

  : قسمين هما ويطلق عليهم القوى العاملة الذين يقسمون إلى:ن اقتصادياًي النشيط-1

 سـنة فـأكثر، والـذي زاول أو         15 ويعرف المشتغل في هذه الدراسة بأنه الفرد الذي عمره           :المشتغلون -أ

، وتشمل هـذه الفئـة المـشتغل بـأجر،          زمني ضمن فترة اإلسناد ال    يزاول عمالً في القطاع العام أو الخاص،      

، والمشتغل في مـصلحة خاصـة يملكهـا،    - Part-timeأي لبعض الوقت وبغير إرادتهم-والمشتغل جزئياً 

والمشتغل في مصلحة يملك جزءاً منها، والمشتغل في مصلحة تخص األسرة دون أجر، المشتغل في أي عمل                 

 .)Sen, 1975(آخر 

 القادر علـى  سنة فأكثر، 15عطل في هذه الدراسة بأنه الفرد الذي يتراوح عمره  ويعرف المت :المتعطلون -ب

ولـم يكـن فـي      ،  ولم يكن متغيباً بصورة مؤقتة عن العمل      ،   عمل ويبحث عن ،  العمل لكنه ال يزاول أي عمل     

وضع يسمح له باستالم العمل فوراً، والذي سرح من عمله بشكل مؤقت وينتظر العودة للعمل، وكذلك الـذي                  

 وتأسيساً على ذلك يجمع     .وأنه مستعد لقبول العمل، ضمن فترة اإلسناد الزمني       ينتظر إلحاقه في وظيفة جديدة،      

 على وجود شرطان أساسيان ويجتمعـان  -وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية  –االقتصاديون والخبراء   

أن يبحث عـن    ) اً على العمل، ب   أن يكون قادر  ) أ: معاً، لتعريف العاطل بحسب اإلحصاءات الرسمية، وهما      

  .فرصة للعمل

ويصبح تعريف البطالة أكثر تعقيداً إذا أخذت في االعتبار مجموعة من العوامل الثقافية، والتراثية، التي تخص                

، مما يجعل حساب البطالة فيه مغالى       جدية البحث عن عمل، وصدق الرغبة بالقبول بفرصة العمل إذا توفرت          

  أو ربما ال تشمل إحـصاءات  .)Clarkson, and Meiners, 1977: pp. 25-31(ين في تقدير عدد العاطل

البطالة جانباً مهماً من المتعطلين المحبطين الذين كفوا عن البحث عن فرصة للعمل بسبب إحباطهم وتشاؤمهم                

ادي كما أنه وخالل فترات الكساد االقتص. Discouraged Workersويطلق عيهم مصطلح العمالة المحبطة 

 ومثـل  Full-Time Jobsبغير إرادتهم وليس بكامل الوقت  Part Time قد يعمل األفراد لفترات عمل قليلة 

والعمال الذين يعملـون    .  ال تندرج في معدل البطالة     Underemploymentهذه العمالة ذات التشغيل الناقص      

 وهم غالبـاً مـن الفقـراء ال         في أنشطة هامشية، غير مستقرة، وغير مضمونة، وذات دخول منخفضة جداً،          
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وفي بعض الدول الـصناعية مثـل الواليـات المتحـدة     ). Garside., 1980(يندرجون أيضاً تحت البطالة 

 فقط، أي بعد اسـتبعاد مـن   Civilian Labor Forceاألمريكية ينسب معدل البطالة إلى قوة العمل المدنية 

وفـي  ). Wonnacott Paul., and Wonnacott Ronald, 1986: p145(يعملون في القوات المـسلحة  

  . بعض الدول ينسب المعدل إلى إجمالي قوة العمل بمن فيهم الذين يعملون في الجيش كما في دراستنا هذه

  

 وقد اعتبر الطلبة المنتظمون في دراسة بقصد الحصول على مؤهـل تعليمـي،              : غير النشيطين اقتصادياً   -2

 سنة فأكثر، وغير المشتغلة، وال تبحث عن عمـل، وغيـر            15غ عمرها   األنثى التي يبل  : "وربة المنزل، وهي  

 سنة  15، كما تشمل هذه الفئة كل شخص يبلغ من العمر         "منتظمة في الدراسة، وتقوم باألعمال المنزلية لألسرة      

فأكثر، وقادر على العمل وال يزاوله وال يبحث عنه وغير منتظم بالدراسة وغير متفرغ ألعمال المنزل ولـه                  

 من عائدات األسهم أو السندات أو يملك عقارات أو يتقاضى راتباً تقاعدياً أو إعانات من مؤسسات عامة                  دخل

،  أو المـرض أو خاصة، والعجزة غير القادرين على العمل بسبب كبر السن أو أية إعاقة جـسمية أو عقليـة    

  ).12-9 ص ص 2006:دائرة اإلحصاءات العامة،(ونزالء السجون والمصحات العقلية والمستشفيات 

  

  :منها في هذه الدراسة،  المعادالت التي تعنى بقياس العمل والبطالةأما

  
  في قوة العمل األفرادعدد 

  ---- --- -- -- --- --- - = في النشاط االقتصادي للمشاركة المعدل الخام 

  السكان ع مجمو                                                         

  

  في قوة العمل  األفرادعدد                       

  - --- --- -- -- --- --- -- -- --- --- -=  في النشاط االقتصادي شاركة للمحالمعدل المنق

  سنة فأكثر) 15 (أعمارهم الذين السكانعدد                                                    

                     

  عطلين عدد األفراد المت                      
  --- --- - --- --- --    = معدل البطالة  

                         عدد األفراد في قوة العمل

    
   مجموع االفراد                                

  ------------------= نسبة االعالة االقتصادية 

                              عدد االفراد النشطين اقتصادياً

  

  يل التحلأسلوب

في معالجة البيانات ) SPSS®14(استعين ببرنامج حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 المعلمية مثل حيث تم استخدام طريقة االختبارات والتحليلية ،البحثية بعدد من األساليب اإلحصائية الوصفية

الالمعلمية وِ ،Analysis of Varianceفي تحليل التباين  )LSD(تحليل أقل الفروق المعنوية 

Nonparametric Tests   كروسكال ولس(مثل اختبارات ( Kruskal Wallis Test ،واختبار) مربع كاي (
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Chi-Square،  2=الفقيرة المدقعةاألسرة (متغير نوعي وهو  ، األسرةبينمستوى الفقر لتحليل العالقة بين ،

ولتحديد خطوط الفقر تم االستعانة . رات الدراسةومتغي، )0=غير الفقيرةاألسرة ، 1=الفقيرة المطلقةاألسرة 

  ).2005(بدراسة الحنيطي والطيب 

  

  نتائج الدراسةمناقشة 

تقسم القوة البشرية بدورها إلى فئتين رئيسيتين، األولى فئة السكان النشطين اقتصادياً، والثانية فئة 

 ون في دراساتهم للقوة البشرية علىالسكان غير النشطين اقتصادياً، وفي العادة يركز الباحثون والمتخصص

لما لها من أثر كبير على النواحي التنموية المختلفة االقتصادية واالجتماعية فئة السكان النشطين اقتصادياً، 

  .والصحية والتعليمية، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للفئات السكانية المختلفة

  

 Economically Activityاقتصادياً  النشيطون

  . وحالة األسرة من الفقر النشاط االقتصاديتحليل العالقة بين معدل المشاركة في: دف األولاله
  

، الذي 2003في سوق العمل لعام المعدل الخام للمساهمة في النشاط االقتصادي لمجتمع الدراسة بلغ   

 الفقراء فقراًعند ، و%26 حوالين اقتصادياً إلى مجموع السكان في المنطقة، ييعبر عن عدد السكان النشيط

 بين سكان حما نسبة مساهمة السكان المنقأ. %27، بينما كانت عند غير الفقراء %23، والفقراء %26مدقعاً 

 فأكثر فقد 15 والنشطين اقتصادياً إلى مجموع السكان في الفئة العمرية  سنة فأكثر15لذين أعمارهم ل المنطقة 

، وعند غير الفقراء %52.5  فقراً مطلقاً، والفقراء%83.8  كانت عند الفقراء فقراً مدقعاً،%55.4بلغ 

 فقد بلغت نسبة )2003، حصاءات العامةدائرة اإل (2003لسنة  على المستوى العام للملكة أما .46.3%

 سنة فأكثر، 15 بينما بلغت نسبة المساهمة المنقحة للذين أعمارهم ،%24مساهمة السكان في سوق العمل 

37%.  

من ود عالقة بين معدل المساهمة في النشاط االقتصادي وحالة األسرة من الفقر، تبين وحول مدى وج  

في الملحق، وجود فرق ذا داللة معنوية ) أ(في الجدول ) Kruskal Wallis Test(نتائج تحليل اختبار خالل 

 منه . الفقرحالة األسرة منو معدل المساهمة في النشاط االقتصادي بين (P=0.001)إحصائياً عند مستوى 

مفهوم ، ومن خالل نستنتج أن معدل مشاركة األسر في النشاط االقتصادي تزداد مع ارتفاع شدة الفقر فيها

ة التي يعاني  أن كثير من األسر الفقيرنستنتج ،ه سابقاً في هذه الدراسةتعريفالذي تم النشاط االقتصادي 

مفهوم غير  ال يندرجون تحت  البيوت، والعجزة والذين تركوا مقاعد الدراسة، وربات،أفرادها من المرض

في مصلحة ، و- Part-timeأي لبعض الوقت وبغير إرادتهم- جزئياً بل إنهم يعملون، النشطين اقتصادياً

مضمونة، وذات دخول غير مستقرة، وغير وفي أنشطة هامشية، و ،)Sen, 1975(تخص األسرة دون أجر 

السبب إلى الحاجة الملحة للمال لتوفير الطعام والحاجات األساسية ، ويعود )Garside., 1980(منخفضة جداً 

   .األسرةهذه انعدامه يعني فناء إن و
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  .الفقرمن حالة األسرة  بسح في سوق العملتوزيع نسب مساهمة السكان  :)1(جدول

  نسبة المساهم                     

  حالة األسرة
   في النشاط االقتصاديةالمعدل المنقح للمساهم  صاديالمعدل الخام للمساهمة في النشاط االقت

  83.8  25.63  الفقيرة المدقعة
  52.5  23.0  الفقيرة المطلقة

  46.3  27.49   الفقراءرغي
  55.4  25.72  مجتمع الدراسة

  46.8  -  )*1997( الكرك
  45.4  -  )*1997( الطفيلة
  47.3  -  )*1997( معان
  51.9  -  )*1997( العقبة
  37.4  23.6  *)2003( األردن
   2003جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية،  :دراالمص

  2003، 1997، والبطالةدائرة اإلحصاءات العامة، مسح العمالة *               

  

  شتغلونالم

  . من الفقرتحليل العالقة بين نسبة المشتغلين في األسرة وحالتها: ثانيالهدف ال
  

 بينو ، تقريباً%68  بلغت الجنوبالمناطق في إقليمين بين سكان نسبة المشتغلأن ) 1 (شكليوضح 

 غير  األسربين، بينما كانت تقريباً %63  الفقيرة المطلقة األسربينو،  تقريباً%76  فقراً مدقعاًاألسر الفقيرة

، العامةحصاءات دائرة اإل (تقريباً %32 لكةم للمالكليوبلغت هذه النسب على المستوى  .تقريباً %69 الفقيرة

بالنسبة للنشيطين اقتصاديا  بلغت هذه النسب) 1996(  التخطيط عن البادية الجنوبية وفي دراسة،)2003

69%.  

نتائج تحليل اختبار ثبت لم ت 

)Kruskal Wallis Test ( في الجدول

وجود عالقة معنوية بين  في الملحق) أ(

 .فقر األسرةمستوى و التشغيل معدل

منطقة  في شغيلالت معدل أن يتضحعليه 

الكلي في  أقل من المستوى الدراسة

 نسبة تشغيل أن يتضح، كما المملكة

أعلى من غير  اًمدقعاً فقرالفقراء 

، وهذه النتيجة تؤكد على ما تم الفقراء

  .التوصل إليه سابقا في الهدف األول

  

  

  

الشكل (١): التوزيع النسبي للمشتغلين في مجتمع الدراسة حسب حالة 
األسرة من الفقر.
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  الحالة العملية 

  . من الفقرتحليل العالقة بين الحالة العملية وحالة األسرة: ثانيالهدف ال
  

ن متغير الحالة العملية من المتغيرات الهامة عند دراسة القوى العاملة لما له من أهمية في إظهار إ 

 ولذلك سنلقي ،توجه القوى العاملة نحو إقامة المشاريع الخاصة بدالً من االعتماد على العمل في القطاع العام

وء على هذا المتغير وارتباطه بالمتغيرات الهامة األخرى للوصول إلى خصائص القوى العاملة األكثر الض

  . أهمية وارتباطها بهذا المتغير

 يعملون وا كانفي مجتمع الدراسة مجموع القوى العاملة  من تقريباً%84ن أ ،)2(يتضح من الجدول

 حسب الفقراء فقراً مدقعاًلقوى العاملة من لالتوزيع النسبي فيما يتعلق بو ،يعملون لحسابهم تقريباً% 9بأجر، و

من ، ومن لحسابهويعمل تقريباً% 3 بأجر، وونيعمل تقريباً% 90 نأالحالة العملية فيتضح من نفس الجدول 

منهم يعملون بأجر  تقريباً% 79ن أحسب الحالة العملية فيتضح للفقراء فقراً مطلقاً حيث توزيع القوى العاملة 

 %4 منهم يعملون بأجر، وتقريباً %85، أما غير الفقراء فإن تقريباً %21ن نسبة من يعملون لحسابهم بلغ وا

  قلة االعتماد  أيضاًالجدولنفس حظ من ويال أصحاب عمل، تقريباً% 3 يعملون لحسابهم الخاص، وتقريباً

   .لعمل بأجر مع االعتماد على ابالمقارنةو العمل الخاص أعلى الذات في العمل الحر 

 وجود عالقة معنوية بين ،في الملحق) أ(في الجدول ) Chi-Square(نتائج تحليل اختبار لم تثبت 

 فبالرغم من تفوق األسر غير الفقيرة على غيرها في مجال امتالك عمل .الحالة العملية ومستوى فقر األسرة

  .حصائية من الناحية اإلةخاص، إال أن هذه النسبة كانت صغيرة وغير معنوي

  

  .حالة األسرة من الفقرحسب الحالة العملية و) المشتغلة(التوزيع النسبي للقوى العاملة : )2(جدول

  حالة األسرة           مجتمع الدراسة غير الفقيرة المطلقذات الفقر الفقيرة  المدقعذات الفقر الفقيرة 

  

 الحالة العملية
  رب األسرة  لألسرة  رب األسرة  لألسرة  رب األسرة  لألسرة  رب األسرة  لألسرة

  81.1  84.2  82.0  85.0  75.6  79.1  88.0  89.7  مستخدم بأجر
  15.0  8.6  9.8  3.8  24.6  20.9  12.0  3.4  يعمل لحسابه
  3.9  1.3  8.2  2.5  0.0  0.0  0.0  0.0  صاحب عمل

  0.0  5.9  0.0  8.8  0.0  0.0  0.0  6.9  أخرى
 2003 جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية،: المصدر

  

  ، والخبرة في العملالمجموعات المهنية

  . من الفقرنوع العمل وحالة األسرةبين تحليل العالقة : ثانيالهدف ال
  

سة إلى ست مجموعات مهنية تتناسب تم تقسيم المجموعات المهنية للقوى العاملة المشتغلة في منطقة الدرا

    :هيعات خصوصية القوى العاملة في منطقة الدراسة وهذه المجمومع 

   .العاملون في تربية الحيوانات -

  .العاملون في الزراعة -
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  .العاملون في الخدمات -

  .العاملون في التجارة -

  .العاملون في القطاع العام -

   .)الجيش(العاملون في الدفاع  -

الحالة من ، التوزيع النسبي للقوى العاملة المشتغلة حسب المجموعات المهنية و)3(يبين الجدول

، الزراعة النباتيةفي  تقريباً% 24حيث كان أعالها  -توزعت العمالة حسب المجموعات المهنية-  وقد،الفقر

 %5، ولم تشكل تربية الحيوانات سوى القطاع العام في تقريباً %15  يليه،)الجيش(الدفاع  في تقريباً %18ثم 

توزعت حسب المجموعات فقد  قعاًالفقراء فقراً مدأما مجموع القوى العاملة المشتغلة من  . لكل منهمتقريباً

، القطاع العام في تقريباً %21، ثم لزراعة النباتية في قطاع اتقريباً %44المهنية، حيث بلغت القوى أعالها 

للفقراء من حيث توزيع القوى العاملة  و. القطاعهذا أي عماله في يوجد حيث لم قطاع الدفاعوكان أدناها في 

 في قطاع تقريباً %19، ثم ةالزراعة النباتي في تقريباً %21 ن أعالها كانأدول ، فيبين نفس الجاًفقراً مطلق

 أما غير الفقراء فقد .، وذلك من مجموع القوى العاملة لكل منهمالخدمات في قطاع تقريباً %14و ،الدفاع

، ثم تقريباً %18  النباتية في الدفاع، ثم قطاع الزراعةتقريباً %25توزعت القوى العاملة حيث كان أعالها 

ن أعلى نسبة للقوى العاملة أمما سبق يتضح .  في قطاع التجارةتقريباً %5 القطاع العام، وأدناها تقريباً 12%

 بأنهم من ونيتميزوهذه النتائج تتفق مع الدراسات العالمية بأن الفقراء  .يليها قطاع الدفاعالزراعة، كانت في 

  .)67: 1996 ،الجمعية العلمية الملكية(لمزرعة وصغار المزارعين الذين يعملون في الزراعة والمشاركون با

 وجود عالقة معنوية بين ،في الملحق) أ(في الجدول ) Chi-Square(نتائج تحليل اختبار ولم تثبت 

   .نوع العمل ومستوى فقر األسرة

  

  .الفقرمن سرة حالة األوالتوزيع النسبي للقوى العاملة المشتغلة حسب المجموعات المهنية : )3(جدول

  حالة األسرة               مجتمع الدراسة غير الفقيرة المطلقذات الفقر الفقيرة  المدقعذات الفقر الفقيرة 

  

 الحالة العملية
  رب األسرة  لألسرة  رب األسرة  لألسرة  رب األسرة  لألسرة  رب األسرة  لألسرة

  7.1  4.6  0.0  0.0  14.6  9.3  12.0  10.3  تربية الحيوانات
  29.9  23.7  26.2  17.5  24.4  20.9  48.0  44.4  لزراعة النباتيةا

  1.6  5.3  1.6  5.0  2.4  9.3  0.0  0.0  التجارة
  12.6  9.2  13.1  8.8  2.4  11.6  8.0  6.9  الخدمات

  7.1  7.9  8.2  10.0  14.6  4.7  4.0  6.9  النقل
  14.2  15.1  14.8  13.8  7.3  14.0  20.0  20.7  القطاع العام

  9.4  18.4  11.5  25  9.8  18.6  0.0  0.0  )الجيش(الدفاع 
  11.8  9.2  16.4  11.3  7.3  4.7  8.0  10.3  الصناعة
  6.3  6.6  8.2  8.8  17.2  7.0  0.0  0.0  أخرى
 2003جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية، : المصدر
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  . من الفقرسنوات الخبرة في العمل وحالة األسرةعدد تحليل العالقة بين متوسط : ثانيالهدف ال
  

وهي - ،م2003بالسنوات حتى عام الحالية المدة الزمنية التي قضاها المشتغل في المهنة بلغ متوسط 

  سنوات4 الفقراء فقراً مدقعاً بينكانت وقد ، تقريباً  سنوات6 -تعبر عن الخبرة في العملالمدة الزمنية التي 

،  تقريبا سنوات6، والفقراء فقراً مطلقاً تقريبا

وتوصلت تحليل ،  تقريباسنوات 6وغير الفقراء 

 في تحليل التباين )LSD (أقل الفروق المعنوية

ذا ، إلى وجود فروق 1)2(المبين في الشكل 

بين األسر الفقيرة ذات ) P<0.05(معنوية داللة 

الفقر المدقع مع كل من واألسر الفقيرة ذات 

الفقر المطلق وغير الفقيرة من حيث متوسط 

، بينما لم ل العملعدد سنوات الخبرة في مجا

تختلف األسر الفقيرة ذات الفقر المطلق عن 

كما توصل . األسر غير الفقيرة في هذا المجال

بين األسر الفقيرة ذات الفقر ) P<0.05(وجود داللة معنوية  إلى) 2(التحليل اإلحصائي أيضاً في الشكل 

لرب األسرة، بينما لم تختلف  لعملالمدقع مع غير الفقيرة من حيث متوسط عدد سنوات الخبرة في مجال ا

  .األسر الفقيرة ذات الفقر المطلق عن األسر الفقيرة ذات الفقر المدقع واألسر غير الفقيرة في هذا المجال

تزيد كلما تحسن وضع مجاالت المهنية ال إلى أن الخبرة العملية في اًهذه النتيجة تعطي مؤشرن  إ

عمال البأنهم من ع نتائج الدراسات العالمية بأن الفقراء يتميزون وتتفق هذه النتيجة م .األسرة من الفقر

  .)67: 1996 ،الجمعية العلمية الملكية(ير المهرةرخيصي األجر وغ

  

  لقوى العاملة والبطالةا 

  . من الفقرتحليل العالقة بين معدل البطالة وحالة األسرة: ثالثالهدف ال

  
 حسب معدل البطالةالتوزيع ) 3( الشكليبين 

معدل ، حيث يتضح أن حالة األسرة من الفقر

 داإلسناللذين بحثوا عن عمل خالل فترة  البطالة

منطقة بين سكان  تقريباً %20 بلغت الزمني

 نأ النشيطين اقتصادياً، كما يتضح الدراسة

 %10 الفقراء فقراً مدقعاً من معدل البطالة

 ،تقريباً %25 طلقاًالفقراء فقراً ممن و، تقريباً

 %20النسبة عند غير الفقراء  هذه كانتو

 فقد الكلي في المملكة،على المستوى  و.تقريباً

 .تدعونا إىل قبول الفرضية الصفرية القائلة بتجانس التباين  P-Value>0.05 أن قيمة التباين Leveneتبني من خالل حتليل جتانس التباين باستخدام إحصائية  1

شكل (٢) : متوسط عدد سنوات الخبرة في العمل  (سنة).

3.96
3.38

6.09
5.82

6.13 5.98 5.7
5.43
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7

لألسرة رب األسرة لألسرة رب األسرة لألسرة رب األسرة لألسرة رب األسرة

الفقيرة ذات الفقر المدقع الفقيرة ذات الفقر المطلق غير الفقيرة مجتمع الدراسة

ab

b

aa

b

a

شكل (٣)  توزيع معدل البطالة حسب حالة األسرة من الفقر والمنطقة.

9.91

25.25

19.73 19.59

14.5

0

5

10

15

20

25

30
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a

 المصدر: *دائرة اإلحصاءات العامة ، ٢٠٠٣،  ص ٧١.
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شكل  (٤) :  نسبة البطالة حسب األسبقية  في العمل.

60.4%

79.3%

56.1%

64.0%

39.6%

20.7%

43.9%

36.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

الفقيرة ذات الفقر المدقع

الفقيرة ذات الفقر المطلق

األسر غير الفقيرة

عينة الدراسة

الذين سبق لهم العمل الذين لم يسبق لهم العمل
 

) 2003، حصاءات العامةدائرة اإل (2003  لعامبلغ معدل البطالة في األردن حسب دراسة اإلحصاءات العامة

 %28ن  فقد بلغ معدل البطالة في األرد)1997 (اإلستراتيجية، أما حسب دراسة مركز الدراسات 14.5%

   .تقريباً

، إلى وجود 2)3(في تحليل التباين المبين في الشكل ) LSD(وتوصلت تحليل أقل الفروق المعنوية 

بين األسر الفقيرة ذات الفقر المدقع مع كل من واألسر الفقيرة ذات الفقر ) P<0.05(فروق ذا داللة معنوية 

ف األسر الفقيرة ذات الفقر المطلق عن األسر غير المطلق وغير الفقيرة من حيث معدل البطالة، بينما لم تختل

 أعلى من المستوى العام عمالة المتعطلة في منطقة الدراسةن نسبة الأمما سبق يتضح . الفقيرة في هذا المجال

 أنه وبالرغم من أن معدل البطالة بين الفقراء فقراً مطلقاً أعلى من غير الفقراء، إال .في المملكة بشكل ملحوظ

توصلت النتيجة تتفق مع ما  منها بين الفقراء فقراً مدقعاً، وهذه  البطالة بين صفوف غير الفقراء أعلىإال أن

الحنيطي (ية  والمحل،)6: 1996، اللجنة االقتصادية إلفريقيا(، )7: 4: 1996انيانع، (الدراسات العالميةإليه 

، فالفقراء يعملون لكسب أقل من غير الفقراءعلى أن معدل البطالة بين الفقراء فقراً مدقعاً  )2004وآخرون، 

 األجورمستويات و ، أنواع العمل الشاق والمرهق من حيث الجهد والوقت المبذول حتى فيالعيش أو التقاطه

 وسبب انخفاض معدل البطالة عند الفقراء . ألن عدم العمل يعني عدم وجود الطعام والفناء،المنخفضة جداً

ها في من القوى العاملة العمل بوظائف وأعمال ال يقبل الطبقة هو رضا هذه ،همفقراً مدقعاً مقارنة بغير

قطف مؤقتة باليومية كالخدمة عند اآلخرين وأعمال موسمية وغيرهم في األردن، كما أنها في الغالب اجتماعياً 

 للذكور لواحدها ال تتجاوز األربعة دنانير في اليوم اناألجور التي يتقاضوالثمار وغيرها من األعمال، و

 ال يعملون 3 وخاصة من بين أصول الغوارنة من القوى العاملة أيضاً أن هذه الطبقة ولوحظ،ودينارين لإلناث

 وفي حال الحصول علية يرفضون العمل عند اآلخرين ،إال للحصول على قوتهم اليومي وفي الحدود الدنيا

 ،نيال على الطعام والسجائر ومتطلبات الحياة الدالعمل مرة أخرى للحصويعودون إلى  ثم ،حتى ينفقوا دخولهم

 ية،اإلرشادقة، ووضع برامج للتوعية يعم العلمية السيسيولوجية ال تحتاج للدراسةالثقافيةمشكلة الوهكذا، وهذه 

 وهذه النتيجة الهامة تتفق مع نتائج الدراسات العالمية .االجتماعية المشكلةإلحداث تغيير يقضي على هذه 

  . )The World Bank, 1996( )6: 1996، القتصادية إلفريقيااللجنة ا(

  

من % 64أن ) 4(يوضح الشكل    

 العاملة المتعطلة في عينة الدراسة هي القوى

لم يسبق ممن % 36وممن سبق لهم العمل 

كانت هذه النسب متوازنة تقريباً و. لهم العمل

بين األسر غير الفقيرة حيث بلغت نسبة 

تعطلة ممن سبق لهم العمل القوى العاملة الم

تقريباً، والذين لم يسبق لهم العمل % 56

من مجموع القوى العاملة  تقريباً% 44

 الفقر الفقيرة ذات رأما األس. المتعطلة فيها

                                                           
 .قبول الفرضية الصفرية القائلة بتجانس التباينتدعونا إىل  P-Value>0.05 أن قيمة التباين Leveneتبني من خالل حتليل جتانس التباين باستخدام إحصائية  2
 .يف غور وادي األردنذات األصول اإلفريقية اليت تعمل وهم طبقة من الفالحني  3
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نجد أن األسر المتعطلة % 79المطلق فنالحظ تفوق نسبة األسر المتعطلة التي سبق لها العمل فبينما بلغت 

 الفقيرة ذات الفقر المدقع فقد بلغت نسبة  األسروبين. باًيتقر% 21مل تبلغ نسبتها فقط التي لم يسبق لها الع

  .تقريباً% 40تقريباً، والتي لم يسبق لها العمل % 60األسر المتعطلة التي سبق لها العمل 

  

  لعدم العمل السبب الرئيس

  . من الفقرسرةتحليل العالقة بين السبب الرئيس لعدم العمل وحالة األ: رابعالهدف ال
عدم العمل عند غير العاملين ممـن أعمـارهم         نحو   لسبب الرئيس لالنسبي   التوزيع   )4(يبين الجدول   

، بسبب عدم تـوافر فـرص عمـل        كانغير العاملين    من مجموع     تقريباً %63 أن تبن، حيث    سنة فأكثر  15

 %62 أكثر من    أن يتضح   قراً مدقعاً  أما الفقراء ف   . متفرقة أخرى ألسبابوالباقي   ، التقاعد  بسبب  تقريباً %19و

 المرض، بسبب    تقريباً %25بين  ثم كان   ،   عمل فر فرص ا عدم تو  إلىذلك   يعود سبب    غير العاملين   من تقريباً

  تقريباً %72 بين كان السبب الرئيس     فقراً مطلقاً عدم القدرة على العمل، أما األسر الفقير         بسبب  تقريباً %13و

لعـدم  بالنسبة  و .نقص المهارة بسبب    تقريباً %7التقاعد، و بسبب    تقريباً %14 بين و فر فرص العمل،  اعدم تو ل

 %25 و ،السبب الرئيس  فرص العمل هو    عدم توافر  أن م منه  تقريباً %58 فيعتقد   غير الفقراء العمل عند بعض    

  . رئيسةأسبابا لم تكن األخرى األسبابن أ، و بسبب التقاعدتقريباً

 غيـر   عدم عمل  الفقراء أعلى من غير الفقراء إال أن         ن نسبة تشغيل  ومن المالحظ أنه وبالرغم من أ     

تقريباً كان بسبب التعليم    % 6 بل أن    افر فرص العمل  و بعد عدم ت   ة التقاعد يأتي في المرتبة الثاني     بسب ب الفقراء

عاً فلـم   سر مكتفية مالياً نوعا ما، أما الفقراء فقراً مدق         األ يعني أن  مما ،بسبب أن أجر كان غير مناسب     % 5و

بل أنه لم يبرر أياً منهم عـدم عملـة          ،  ض وعدم القدرة على العمل    يكن التقاعد من بين األسباب بل كان المر       

 بالـضرورة الملحـة    ه سابقاً ي وهذه النتيجة تثبت ما تم التوصل إل       ،بسبب التعليم أو عدم القبول باألجر المتدني      

فـي  ) أ(فـي الجـدول      )Chi-Square(اإلحـصائي    بل توصل التحليل     . عند هذه الطبقة من المجتمع     للعمل

بين سبب عدم العمل وحالة األسرة من الفقـر، وهـذه           ) P<0.05( إلى وجود فروق ذات أثر معنوي        الملحق،

  .النتيجة تؤكد االستنتاج السابق بضرورة عمل األسر الفقيرة ذات الفقر المدقع

  

   . لعدم العملسبب الرئيسالو  حالة األسرة من الفقربسالتوزيع النسبي ح: )4(جدول

   حالة األسرة                    

 السبب الرئيس
 منطقة الدراسة األسر غير الفقيرة المطلقذات الفقر الفقيرة  المدقعذات الفقر الفقيرة 

 62.9 57.7 72.4 62.5  عدم توافر فرص عمل
 19.1 25 13.8 0.0  التقاعد

 3.4 1.9 0.0 25   المرض
 4.5 5.8 3.4 0.0  الدراسة

 2.2 1.9 0.0 12.5  عدم المقدرة على العمل
 3.4 1.9 6.9 0.0  نقص المهارة

 4.5 5.4 3.4 0.0   غير مناسباألجر
  2003جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية، : المصدر
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  العمالة المستأجرة

بـين  ، و تقريباً %11التي تستخدم عمالة مستأجرة     ذات الفقر المدقع     نسبة األسر    أن) 5(الشكل   يبين

غيـر  بـين   ، و تقريباً %7 ذي الفقر المطلق  الفقراء  

   .تقريباً %17الفقراء 

 ثالثة أرباع العمالة    أن) 5(يوضح الجدول   

من العمالـة المحليـة فـي مجتمـع     هي  المستأجرة  

 الفقـراء   بينالدراسة، وجميعها من العمالة المحلية      

 نبـي فقراً مدقعاً، ونصفها وافدة واألخـرة محليـة         

 غيـر   بينالفقراء فقراً مدقعاً، وثالثة أرباعها محلية       

  .الفقراء

  

  حسب حالة األسرة ، ونوع هذه العمالة،ة مستأجرةلاعمنسبة األسر المستخدمة ): 5(الجدول

   حالة األسرة                   

 نوع العمالة
 منطقة الدراسة األسر غير الفقيرة المطلقذات الفقر الفقيرة  المدقعذات الفقر الفقيرة 

 75 75 50 100  محلية
 20.8 18.8 50 0.0  وافدة
 4.2 6.3 0.0 0.0  كالهما
 2003جمعت وحسبت من بيانات العينة الميدانية، : المصدر

  

ــشكليوضــح  ــبب )6 (ال  س

أجـاب  حيـث   استخدام العمالة الوافدة،    

هو وافدين  نصف الذين استأجروا عمال     

بينما عزوف العمالة األردنية عن العمل،      

 قلة األجور المدفوعة   تقريباً% 38أجاب  

  .للعمالة الوافدة

ومجال استخدام العمالة فكـان     

ألعمـال الحقـول    % 95.8في الغالب   

في إدارة القطيع مـن     % 4.2النباتية، و 

يـر   للعمل في الزراعة النباتية، والربع األخ      توعند الفقراء فقراً مطلقاً فإن ثالثة أرباع العمالة كان        . الحيوانات

كان للعمل في إدارة الحيوانات في الرعي، بينما استخدم الفقراء فقراً مدقعاً وغيـر الفقـراء جميـع العمالـة                   

  .لألعمال الزراعية النباتية

 الفقراء  بين، بينما كانت     في المتوسط   دينار 100 المدفوعة للعمالة المستأجرة كانت       الشهرية واألجور  

  .دنانير 104.4 غير الفقراء بين دينار، و90
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شكل (٦):  أسباب استخدام العمالة الوافدة بدًال عن المحلية.
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  عالة االقتصاديةنسبة اال

  . من الفقرتحليل العالقة بين معدل اإلعالة وحالة األسرة: سادسالهدف ال

ترتبط نسبة االعالة االقتصادية ارتباطاً وثيقاً بمعدل النشاط االقتصادي الخام، فاذا قل معدل النـشاط               

ــة   ــسبة االعال ــصادي زادت ن االقت

نـسبة  بلغـت   فقـد   والعكس بالعكس   

، و  2.10على مستوى المنطقة    العالة  ا

 تقريبـاً،   2.29لالسر الفقيرة المدقعة    

ة غير المدقعـة فقـد      أما لالسر الفقير  

بلغت لالسر   في حين    ،%2.24بلغت  

حظ أيـضاً   الي، و %1.95غير الفقيرة   

إن نسبة االعالة زادت فـي االسـر        

الفقيرة عنها في االسر غير الفقيـرة،       

سـر   األ ينبويدل ارتفاط نسبة االعالة     

وتوصلت تحليل أقل   . تتحمله االسرة الفقيرة   سر غير الفقيرة على ثقل العبء المعيشي الذي        األ بينالفقيرة عنها   

، إلى وجـود فـروق ذا داللـة معنويـة           4)3(في تحليل التباين المبين في الشكل       ) LSD(الفروق المعنوية   

)P<0.05 (         األسر الفقيرة ذات الفقر المطلق وغير الفقيرة من        بين األسر الفقيرة ذات الفقر المدقع مع كل من و

  .حيث معدل اإلعالة، بينما لم تختلف األسر الفقيرة ذات الفقر المطلق عن األسر غير الفقيرة في هذا المجال

  

  التوصياتأهم النتائج 

البطالة هي من صفات األسـر      مشكلة  وبالرغم من أن     هالدراسة نتوصل إلى أن   هذه  من خالل نتائج    

والمشكلة األهم هي    ، المدقع األسر ذات الفقر   أقل بين حسب مفهومها المجرد    ت الفقر المطلق، إال أن البطالة       ذا

 همالـذي يـنعكس علـى أوضـاع        ،نوعيته تدنيو ،في العمل ستغالل  الا و مستويات األجور انخفاض  مشكلة  

توصلت و. لوب في المملكة   المط الكليالتنموي   أقل من المستوى     همجعل بطريق ت  ، والبيئية ، والتعليمة ،لصحيةا

ـ المـن   عند الغيـر و    الذين يعملون في الزراعة      ذي الفقر المدقع هم من    معظم الفقراء   الدراسة إلى أن     ة عمال

عدم االستقرار أو األمـن، ومـع ذلـك         لهم عمل إال ما يتسم ب      وعادة ال يتوافر     ير الماهرة،  األجر وغ  رخيصة

وفي الغالب إن هذه األعمال موسـمية ومؤقتـة ال           ،ويوماً في البطالة  عمل الشاق   فعليهم أن يمضوا يوماً في ال     

  .يوجد فيها أي ضمانات وظيفية، مثل التأمين الصحي والراتب التقاعدي أو الضمان االجتماعي

ـ       وعلية توصي الدراسة بإالء هذه الشريحة من المج        تـشجيع  م  تمع الرعاية واالهتمام من خـالل دع

بها الخبـرات   مصلحة خاصة عن طريق أسلوب التمويل التنموي، بعـد إكـسا           همتمليكبالعمل الخاص وذلك    

المتابعة اإلرشادية الفنية واإلدارية لهـذه المـشاريع        بجانب  هذا  العمل،  مجال   في   داريةإلواوالمهارات الفنية   

م الدولة   وأما األسر التي تعمل بأجر عند الغير فيجب أن تكفل له           .ن نجاحها ا عند للزوم لضم   وتقديم الدعم لها  

                                                           
 .تباينتدعونا إىل قبول الفرضية الصفرية القائلة بتجانس ال P-Value>0.05 أن قيمة التباين Leveneتبني من خالل حتليل جتانس التباين باستخدام إحصائية  4

الشكل  (٧) : معدل اإلعالة حسب حالة األسرة من الفقر.
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،  والعمـل والعمـال    سن  قوانين الحد األدنى لألجور     من خالل    حق الحماية االجتماعية واألمن من االستغالل     

. وجود ضمانات ضد البطالة خاصة المقعنة منها      كما توصي الدراسة بضرورة      .التنسيق مع رب العمل   وذلك ب 

 النشطين  علىيعملون ويحسبون   صة الذين   خا  والطالب وغير القادرين على العمل    لمرضى والعجزة وأما فئة ا  

المباشر بالحد   ة والعيني ةالماديالضمانات االجتماعية الصحية و   والدعم  لهم   فيجب تقديم    اقتصاديا وهم غير ذلك   

) ويطبق عليهما إسم الغوارنه   ( األسر التي تسكن غور األردن من أصول أفريقية          أما فيما يخص   .الذي يكفيهم 

 دون التفكير في تكوين رأسمال      ، الدنيا  لكسب القوت اليومي في حدوده     عمل للفقر فهي ت   التي لديها ثقافة خاصة   

هذه المشكلة الثقافية تحتـاج للدراسـة العلميـة         ف . أو حتي االدخار لتأمين المستقبل لها وألطفالهم       ،خاص بها 

، المشكلة االجتماعية السيسيولوجية العميقة، ووضع برامج للتوعية اإلرشادية، إلحداث تغيير يقضي على هذه            

  .قبل البدء بأي مشروع تنموي يبنى على التمويل المادي لهم
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  :الملحق
  

  .، والعوامل املؤثرة عليها)غري فقرية، فقرية ذات الفقر املطلق، فقرية ذات الفقر املدقع(األسرة مستوى فقر حتليل العالقة بني ): أ(جدول 

  مستوى الداللة  قيمة االختبار  نوع االختبار  المتغيرات

  Kruskal Wallis Test χ2 =11.303, df=1,  P=0.001  )نشط، غري نشط(معدل النشاط االقتصادي 
  Kruskal Wallis Test χ2 =3.217, df=1,  P=0.073  )تعمل، ال تعمل(معدل العمل 
صاحب ، يعمل حلسابه، مستخدم بأجر (احلالة العملية

  Chi-Square χ2 =7.453, df=3,  P=0.114  )أخرى، عمل

  Chi-Square χ2 =12.203, df=8,  P=0.066  )نوع العمل (اموعات املهنية
  Chi-Square χ2 =23.266, df=6,  P=0.026  سبب عدم العمل

 
 
 
 
 
 
 
 


