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  قياس خط الفقر من منظور

  دراسة تحليلية: األسر الريفية في األردن

  

   *الحنيطي الرحيم عبد دوخي
 

  صـلخم
  

األسر لمدى فقرها، كما لم يتم استخدام أسلوب خط الفقر تصورات األردن إلى التعرف على  فتقر المناطق الريفية فيت
 تفسيرات تصورات معنوية وقياس ، للفقرليدن خط تحديدإلى  الدراسة هدفتلذا .  سابقاًةري في تحديد نسبة األسر الفقالشخصي
 أسرة) 217 (قوامها عينة على الدراسة جراءا تم الهدف هذا ولتحقيق .الجنوبية لألغوار التابع األردني الريف في لفقرها األسر

 باستخدام الشخصية المقابلة بطريقة تالبيانا وجمعت ،يةالجنوبإلقليم األغوار  تابعة ىقر تسع من عشوائية بطريقة اختيرت
-نما، وتحليل ANOVA التباين وتحليل الوصفي، اإلحصائي التحليل أسلوب واستخدم. الغرض لهذا أعدت التي ةاالستمار
  .لتحقيق الهدف Factor Analysis، وتحليل ارتباط بيرسون، والتحليل العاملي Man-Whitney وتني

. لفقرا  لمدى حالتها منتصورها في الفقيرة غير األسرو الفقيرة األسر بينالف معنوي وجود اختإلى عدم توصلت الدراسة 
، وعند األسر الفقيرة )$17(اً  دينار12عند األسر الفقيرة المدقعة على مستوى الفرد   الشهريلفقر المدقعلخط ليدن وبلغ 

 الشهري على مستوى طلقمالللفقر بينما بلغ خط ليدن . عند األسر غير الفقيرة) $24(اً  دينار17، و)$20(اً  دينار14المطلقة 
عند ) $56 (اً دينار40عند األسر الفقيرة المطلقة، ثم ) $46 (اً دينار33عند األسر الفقيرة المدقعة، و) $39 (اً دينار28 الفرد

كبر حجم وتوافر عمل، عدم :  بالترتيبهياألسر الفقيرة معتقدات وتبين أن أهم أسباب الفقر حسب . األسر غير الفقيرة
إعاقة رب األسرة أو شيخوخته، ووفاة رب األسرة، وكانت هذه األسباب أيضاً هي أهم األسباب التي اعتبرتها األسر واألسرة، 

العامل : ، وبين التحليل العاملي أن أكثر العوامل المفسرة لمعتقدات المبحوثين للفقر كانت حسب األهميةغير الفقيرة سبباً لفقرها
متفقة في ذلك مع الدراسات العالمية السابقة التي أجريت في الدول النامية بأهمية  العامل القدري،والعامل الفردي، وبنائي، ال

العوامل البنائية في تفسير معتقدات الناس نحو أسباب الفقر، إال أنها اختلفت من حيث ترتيب هذا العامل في درجة األهمية مع 
 التي بينت أن أكثر العوامل أهمية هو العامل ا،استرالي المتحدة األمريكية وتلدول الصناعية كالوالياالدراسات التي أجريت في ا

  .حسب المستوى االقتصادي والتنمويالفردي، وهذه النتيجة تبين مدى اختالف معتقدات المبحوثين نحو أسباب الفقر 

  .فقر، أسباب الياالجتهادالفقر، خط الفقر، الفقر : الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال. 1

  
 أن تضعهم في مكانمن كي تساعد التنمية الفقراء، ال بد 

الصدارة، ليس فقط كمستهدفين للمنفعة، بل كشركاء نشطين 

 تزويد ي هت فالتنمية الحقيقية ببساطة ليس.ومستشارين وقيادات
ن و بل تمكينهم من إعالة أنفسهم، فالخبراء الحقيقي،المعوزين

 فتنظيم الفقراء أنفسهم لمحاربة ؛راء أنفسهمفي الفقر هم الفق
الفقر والتدهور البيئي واالعتماد على النفس هو أكثر االتجاهات 

 الفقر ما يكونخطوط فمن مقاييس .  الفقرمجابهةقوة في 
ه في يعتمد على ما يجتهد Subjective Poverty Linesشخصياً 

د األدنى لحا تقدير فيرجال السياسة أو األفراد في مجتمع ما 

تاريخ استالم البحث . الكرك، األردن، جامعة مؤتةكلية الزراعة، * 
 .6/9/2006 وتاريخ قبوله 15/12/2005

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/  عمادة البحث العلمي2006©
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لمستوى المعيشة الذي يعتبر مقبوالً اجتماعياً ضمن ذلك 
، أو على اجتهاد الباحثين في ضوء )1991الكيلدار، (المجتمع 

قد استخدمت هذه الطريقة، على سبيل فاطالعهم وخبرتهم، 
المثال، لتصنيف األسر إلى مستويات معيشية متباينة، كأن 

، ومرفهة، ةة، ومؤمن وفقيرة، ومستور،تصنف إلى فقيرة جداً
 وتوخياً للحصول على أحكام .(Josh, 1997)وغنية، وغنية جداً 

ن كونها فردية، اتبعت طرق مواجتهادات جماعية بدالً 
حيث   الشخصيتقدير خط الفقرفي اجتهادية جماعية عديدة 

يمكن اللجوء إلى مسوحات إحصائية يطلب فيها من عينة من 
تهادية حول مستوى الدخل أو األفراد اإلدالء بآرائهم االج

االستهالك الذي يعتقدون أنه يمثل الحد األدنى المقبول 
 من المالحظ ميل األفراد إلى إعطاء قيمة هاجتماعياً، إال أن

 ولتجاوز هذه المشكلة ، مداخيلهمارتفعتأعلى لذلك التقدير كلما 
تعتبر قيمة خط الفقر هي القيمة التي يذكرها األفراد الذين 

ما :  وتحقيقاً لذلك يطرح السؤال آالتي،ن عند ذلك الخطيعيشو
مقارنة بالمستوى الذي ) أو استهالكك(هو موقع مستوى دخلك 

تعتقد أنه يمثل الحد األدنى المقبول اجتماعياً؟ هل هو أدنى منه 
أم مساٍو له أم أعلى منه؟ ويؤخذ دخل األفراد الذين تكون 

ى المذكور، ويعتبر هو خط إجاباتهم بأن دخلهم مساٍو للحد األدن
  .(Fergany, 1994) الفقر االجتهادي

التي تعتمد تلك  ومن المقاييس الشخصية ألسباب الفقر
 باعتبارها المرتكز  األسر ذاتهاBeliefsعلى معتقدات 

 للكثير من القيم والمعتقدات المتوارثة التي تمثل األساسي
 وتحدد Social Inequality الشعور بالالمساواة االجتماعية

، حيث قسم (Kriesberg, 1979)اتهم اتجاهاتهم وقيمهم ومعتقد
بعض علماء التنمية المعتقدات المتعلقة بأسباب الفقر والغنى 
: إلى أربعة منظورات تفسيرية تركز على أربعة عوامل، هي

 أن الفرد مسؤول عن رالعوامل الفردية وذلك باعتبا) 1(
 لنفسه فرص النجاح أو فهو الذي يحقق, مكانته االجتماعية

 Smith)جهد الفشل من خالل العمل بجد والمثابرة والمهارة وال

and Stone, 1989)) 2 (الثقافية، وذلك باعتبار أن العوامل 
للفقر ثقافة موروثة تالزم المرء منذ الوالدة وتكسبه سلوكاً 

فال يستطيع , وقيماً تختلف عن الثقافة العامة في المجتمع
 الفرص التي يمكن أن تظهر في حياته بل االستفادة من

 فإن العوامل هوعلي, يستسلم لوضعه القائم دون محاولة للتغيير

) 3(، (Lewis, 1968)ية الثقافية جزء من العوامل الفرد
 االجتماعي للمجتمع  البنائية، المتمثلة بالبناء أو الهيكلالعوامل

لفشل فراد، كالتمييز، والصراع الطبقي، واككل وليس باال
االقتصادي، وعدم مقدرة االقتصاد على التشغيل العام وتوفير 
فرص العمل، وانخفاض األجور للمهن ذات المكانة المتدنية 
اجتماعياً، وعدم القدرة على إكساب أفراد المجتمع المهارات 

 ,Wilson) الخ...والخبرات القادرة على خلق فرص عمل لهم

ر قدر محتوم وأن الرزق القدرية، باعتبار أن الفق) 4 ((1987
  هذافيف .من يشاءمنه ه من يشاء ويحرم بمن الخالق يصيب 

 )2005 ،لعثمانا( اجرى -الكشف عن أسباب الفقر- مجال ال
دراسة استهدفت معرفة معتقدات عينة من سكان محافظة 
الكرك في أسباب الفقر، وتحديد أثر المتغيرات الديموغرافية 

لى هذه المعتقدات باستخدام واالجتماعية واالقتصادية ع
توصل وأسلوب التحليل العاملي واالنحدار المتدرج األمامي، 

إلى أن المبحوثين يعتقدون بشكل عام بأهمية العوامل البنائية 
، والعوامل القدرية بالدرجة الثانية، ىللفقر بالدرجة األول

 Smith and)سة أما درا. والعوامل الفردية بالدرجة الثالثة

Stone, 1989)  حول معتقدات األمريكيين في أسباب الفقر
 فرد في جنوب شرق تكساس 200والغنى لعينة مؤلفة من 

فأكدت أهمية العوامل الفردية في تفسير الفقر والغنى ووجود 
عالقة ذات داللة معنوية بين استجابات المبحوثين لمقياس 
 العوامل الفردية لتفسير الفقر مع الجنس، والعرق، والعمر،

 (Morcol,1997)وفي تركيا دعمت دراسة .  والتعليم،والدخل
حول المعتقدات التفسيرية للفقر ومحدداتها لعينة مؤلفة من 

ة التحليل العاملي  مبحوثاً في مدينة أنقرة مستخدم550
 ,Feagin)التفسيري دعمت تصنيف أسباب الفقر الذي طوره

بنائية وأن يؤكد العوامل ال  مبينة أن المجتمع التركي (1972
متغيرات الجنس، الدخل، العمر، المستوى التعليمي، ذات 
داللة إحصائية، كما بينت أن الفقراء يعتقدون بالعوامل 

  .القدرية أكثر من غير الفقراء
 Objectiveومن خطوط الفقر األخرى ما يكون موضوعياً 

Poverty Lines يستند إلى قيم نقدية معينة للدخل يقررها 
هذا في ء على دراسات علمية لحجم أسرة معين، فالخبراء بنا

خط الفقر النسبي في دراسته ل) 2004، لحنيطيا(المجال اعتمد
قليم جنوب األردن، على عينة إل التابعةفي المناطق النائية 
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مستخدماً ,أسر معيشية سحبت بطريقة عشوائية) 203(قوامها 
 الوصفي، وطريقة تاونسند اإلحصائيأسلوب التحليل 

Townsendصل إلى أن درجة توو ،، وطريقة الدوالر الواحد
، بينما %57الحرمان عند الفرد حسب طريقة تاونسند النسبية 

 لم يحققوا نصيب الدوالر الواحد في الذينبلغت نسبة األفراد 
 مقارنة مع الخط ياً، ويعتبر هذا الخط متدن%27.6اليوم 

، الطيبالحنيطي و(  كما بين.الرسمي المعلن في األردن
في دراسة لهما عن المناطق النائية التابعة إلى إقليم ) 2005

 دينار أردني 122.2  يبلغخط الفقر المدقعجنوب األردن أن 
) 8.19(لألسرة التي يبلغ متوسط حجمها ) $172.1(شهرياً 

وأن ) $290.4(ر  دينا206.2  بلغ وأن خط الفقر المطلقفرد
 فقراً والفقيرة %)18.2(لغت  فقراً مدقعاً بيرةنسبة األسر الفق

ن يلحنيطي وآخرل وفي دراسة أخرى%). 49.3(مطلقاً بلغت 
هدفت إلى تمييز األسر الفقيرة من غير الفقيرة في ) 2004(

 تمييز بين أنه يمكنتالمناطق النائية في إقليم جنوب األردن، 
معدل :  الفقر المدقع من خالل المتغيرات التاليةاتاألسر ذ
اإلنفاق على والقروض التنموية، ولكية المسكن، موالبطالة، 

متوسط مساحة الحيازة ونسبة الجنس، والهدايا للغير، 
مدى ونسبة األطفال للنساء، والعمر الوسيط، والزراعية، 

 اتاألسر الفقيرة من ذتمييز تم و. استخدام واسطة البريد
عدد ممتلكات :  متغيرات، هيعدةالفقر المطلق من خالل 

نسبة العاطلين عن العمل الذين سبق لهم والمنزلية، الحداثة 
نسبة و ماشية مع مرافق المنزل، حظيرةمدى توافر والعمل، 

  .المعاقين في األسرة، ونسبة الجنس
  

  المشكلة البحثية
فتقر األردن بشكل عام والمناطق الريفية فيه بشكل خاص ي

ومعتقدات  األسر لمدى فقرها، تصورات إلى التعرف على
كما لم يتم استخدام أسلوب خط ،  نحو أسباب فقرهمدهاأفرا
 في مهم الشخصيي من منظور المستجوبين أنفسهم وفق تقيالفقر

 هذه الدراسة د سابقاً، وتعيرةتحديد خط الفقر ونسبة األسر الفق
األولى في األردن في مجال تقدير خط الفقر بهذا األسلوب 

 تية إذا ثبتوفي تلك المناطق، ويمكن تعميم هذه المنهج
  .منطقيتها مقارنة مع دراسات خطوط الفقر األخرى

  ف البحثاهدأ
  : هي، أهداف أساسيةالدراسة أربعةتتناول هذه 

تحديد تصورات األسر لحالتها من الفقر والغنى، وتوضيح   .1
مدى االتفاق بين تصور األسرة لحالتها من الفقر والغنى، 

دخلها الشهري وموقعها الفعلي كما تم تحديده بمقارنة 
  .لخطي الفقر المدقع أو المطلق

حسب معتقدات األسر  الوقوف على األسباب المؤدية للفقر  .2
  . أو تتصور نفسها أسراً فقيرةدالتي تع

  
  فرضية البحث

  :نإتنطلق الدراسة من الفرضية القائلة 
أسلوب خط الفقر االجتهادي قادر على قياس الفقر  .1

ممكنة، بكفاءة ال تقل عن  وحلوله الهوالتعرف على أسباب
األساليب والمنهجيات المعقدة األخرى المتبعة في قياس 

  .الفقر في األردن
للعوامل البنائية األثر األكبر في معتقدات المبحوثين نحو  .2

الفقر والغنى، متفقة في ذلك مع ما توصل إليه العثمان 
  .في دراسته عن محافظة الكرك) 2005(
  

  منهجية الدراسة. 2
  

ها ميدانياً ع التي تم جم الدراسة إلى البياناتدتناست
 في المناطق الريفية التابعة اإلحصائية العينة أسلوبباستخدام 

 صممت خصيصاً لتخدم ةاستبانلجنوب األردن، من خالل 
  .غرض الدراسة

  
  أسلوب جمع البيانات

المطلوبة لتقدير خط تم االعتماد على البيانات اإلحصائية 
من خالل  األسر لموقعها من الفقر معتقدات والفقر االجتهادي

المقابالت الشخصية لرب األسرة بواسطة االستمارة البحثية 
 االستمارة، واتساقها مصداقيةالمعدة لذلك، كما تم التأكد من 

ستبانة نامج تضمن قواعد تدقيق وترميز االآلياً من خالل بر
 Cronbach ، وبلغ مقياس كرونباخ ألفاقبل جدولتها وتحليلها

Alpha 89.7 للثبات.% 
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الشكل (1):     نسبة األسر التي تجد نفسها فقيرة
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األسر الفقيرة  األسر غير الفقيرة منطقة الدراسة
حالة األسرة من الفقر

متغيرات كمية وأخرى :  من المتغيراتتم تحديد نوعين
 أما المتغيرات الكمية تتعلق بالقيم النقدية لخط الفقر .رتبية

باتجاهات  تتعلق رتبيةاالجتهادي، بينما المتغيرات ال
 األسرة ألسباب فقرها وطرق التخلص منه، وهو ومعتقدات

 )1=، غير مهم2=، مهم لحد ما3=مهم جداً( معيار ثالثي 
العوامل : تتوزع فقراته على ثالثة عوامل تفسيرية للفقر هي

، التبذير في النفقات وعدم التدبير فيها عند الفقراء(الفردية 
يفتقر الفقراء إلى المثابرة ى، الفقراء كسال، المرض واإلعاقة

يفتقر الفقراء إلى ، التمييز الممارس ضد الفقراء، والدافع
 إهمال الحكومة ،استغالل األغنياء للفقراء، روح المغامرة

يعيش الفقراء في أسر ضعيفة ، لمعاناة الفقراء واحتياجاتهم
 الفقراء ليسوا ،اإلدمان على المخدرات والكحول، ومفككة

يفتقر الفقراء إلى الموهبة والقدرة على ، جشعين أو طماعين
لتدريس في تدني مستوى ا(، والعوامل البنائية )النجاح

استغالل ، التمييز الممارس ضد الفقراء ،مدارس الفقراء
إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء ، األغنياء للفقراء

الفقر ، حظ الفقراء السيئ(، والعوامل القدرية )واحتياجاتهم
  .)قدر مقسوم من اهللا

  
  اإلحصائيةالعينة 

تم تحديد حجم العينة العشوائية لعدد األسر المطلوب من 
تكونت من بل دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، حيث ق
 فيمناطق الريفية ال تابعة إلىالأسرة من مجموع األسر ) 217(
غور الصافي، : التالية والمتمثلة في القرى ألغوار الجنوبيةا
المعمورة، وغور المزرعة، وغور الذراع، وغور فيفا، و
وقد مثلت  ،غور عسالوغور حديثة، والمزرعة، والسلماني، و
إطار  على اعتماداً ،تقريباً من مجتمع األسر المبحوثة%) 6(

وتم سحب العينة المقررة  .التعداد العام للسكان والمساكن
 إذ ؛م أسلوب العينة العشوائية العنقودية على مرحلتيناستخدبا

 تم في المرحلة األولى سحب عينة البلوكات من التجمعات التي
، وتمت عملية السحب ةعن خمس فيها عدد البلوكات يزيد

بطريقة العينة العشوائية البسيطة، أما المرحلة الثانية فقد تم من 
 خاللها سحب عينة األسر المقررة من البلوك وذلك وفقاً

  .ريقة العينة العشوائية المنتظمةلط
  

  اإلحصائيأسلوب التحليل 
 وللكشف عن المؤشرات ،لتقدير خط الفقر االجتهادي

 األسر معتقداتلتي تتنبأ بفقر األسرة حسب والمتغيرات ا
 اإلحصاء الوصفي من أساليبتم استخدام ، ألسباب فقرها

 اختبار، كما استخدم أيضا يةمئوتوزيعات تكرارية ونسب 
Man-Whitney، و Factor Analysis لتقدير تفسيرات معتقدات

 ، واستخدام تحليل التباين والغنى الفقرحالتها مناألسر ل
)ANOVA ( الختبار مدى وجود فروق معنوية بين شعور

  .مالفقراء وغير الفقراء نحو أسباب فقره
  

  النتائج والمناقشة. 3
  

   األسر لحالتها من الفقر والغنىمعتقدات: الهدف األول
 وهل ؟كيف تنظر األسر إلى حالتها من الفقر والغنى

تدرك األسر الفقيرة أنها بالفعل اسر فقيرة، واألسر غير 
 معتقداترة أنها بالفعل غير فقيرة ؟ وما الفارق بين الفقي

األسر لحالتها من الفقر والغنى وبين واقعها الفعلي كما تدل 
 الفقر المدقع يعليه المقارنة بين مداخيلها الشهرية وخط

الرسمي  الفقر االستعانة بخطتمت والمطلق المحسوبة لها؟ و
 مكافحة جيةستراتيافي  تحديده ذي تمالاألردن المعلن في 

 ،)2002الغول، ( وزارة التنمية االجتماعية األردنيةلالفقر 
 تحديثهوبعد  ،)$36.9 (فرد شهرياً للاً أردنياً دينار26 لغوالبا

، 2004-1997عن طريق حساب نسبة التضخم خالل الفترة 
  ).$39.4( للفرد اً شهرياً أردنياًدينار 28بلغ 

  

  
نسبة األسر التي تجد نفسها ): 1(الشكل   

 .فقيرة
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 األسر الفقيرة من% 82أن ) 1( رقم شكليتضح من ال
 نفسها أسراً فقيرة، وأن نسبة ليست بالقليلة من عدتفعالً 

 عدت )%62(األسر غير الفقيرة في المستويات السالفة الذكر 
  . فقيرةاًسرأنفسها 

 اتتوقعلمدى اختالف وللتعرف على المعنوية اإلحصائية 
وجود اختالف عدم  Man-Whitney  اختباربين ،األسر لفقرها

 تصورها في الفقيرة غير األسرو الفقيرة األسر بينمعنوي 
 حسب ة، فاألسر الفقيرة وغير الفقيرلفقرا لمدى حالتها من

معيار خط الفقر الرسمي تعتبر نفسها فقيرة، وهذه النتيجة 
 من أن) 2005(تتوافق مع ما توصل إليه الحنيطي والطيب 

خط الفقر الرسمي المعلن في األردن غير منطقي إذا ما 
 خط الفقر ؛ إذ إنن بمنهجية النمط الفعلي أو السلة الغذائيةقور

الرسمي متحيز لألسفل مما يعني اعتبار نسبة كبيرة من 
  .األسر الفقيرة غير فقيرة

 أن على  التي توصلت إليها هذه الدراسةالنسب تدلو
 لحٍد سليماً تصوراً األحوال أغلب قد ملكت في الفقيرة األسر
  .والغنى الفقر من لحالتها ما

  
  فقرها لخط الفقيرة األسر تصور
 على بناء يشخصال المنهجالتي تتبع  الفقر قياس طرق من

حيث ، )The Leyden Poverty Line( فقرلل ليدن خط المسوحات
يتم وفق هذه الطريقة تحديد خط الفقر بناء على سؤال رب 

 وفق استمارة أعدت للمقابلة الشخصية للسؤال ةمباشر األسرة
، ثم  في الشهر أو السنة ضروري لألسرةقل دخل صاٍفعن أ

خذ متوسط تلك المداخيل وتعتبر األسرة فقيرة إذا كان دخلها ؤي
 بالكاد أو دون ذلك، أو يتم تقسيم دخل األسرة في ياكاف

، اً كثيرممتاز، جيد، كاٍف: االستمارة إلى التصنيفات التالية
  سيئ جداً جداً، سيئ،، غير كاٍف ويكاد، غير كاٍفكاٍف

(Goedhart et al., 1977).  وفي هذه الدراسة تم طرح سؤال
 طعامحول المبلغ المناسب من المال الذي يكفي األسرة لل

 وهذه الطريقة تسد - الفقر المدقع- الدنياوالشرب في حدوده 
 شعورها عنالثغرة في األسلوب األول الذي يسأل األسرة 

  . وضوحاً أكثرتقديراًبالفقر من عدمه، وتعطي 
المقدر  أن متوسط المبلغ )1( الجدول رقم يبينو

 دنيا للفرد كان الودهنفاق على الغذاء في حدالمطلوب لالو
عند األسر الفقيرة ) $17.2( دينار شهرياً 12.18
 دينار 14.11رتفع عند األسر الفقيرة المطلقة إلى ،واالمدقعة
عند ) $23.5( دينار شهرياً 16.65 :، ثم إلى)$19.9( شهرياً

األسر غير الفقيرة، بينما بلغت هذه النسبة على مستوى 
ونفس النتيجة كانت ). $21 (شهرياً  دينار14.9المنطقة ككل 

بالنسبة للمبلغ المطلوب كحد أدنى لإلنفاق على الحاجات 
الملبس، والتعليم، والصحة،  واألساسية للفرد من الحذاء

خط الفقر – والشرب الطعاموالنقل، والمسكن، بجانب 
عند ) $38.8( دينار شهرياً 27.56فبينما كان  -المطلق

 دينار شهرياً 33.4ارتفع إلى أنه األسر الفقيرة المدقعة، نجد 
 دينار 40.04عند األسر الفقيرة المطلقة، ثم إلى ) 47$(

عند األسر غير الفقيرة، بينما بلغ هذا الخط ) $56.4(شهرياً 
 ة وبمقارن).$49.9 ( دينار35.41على مستوى المنطقة 

طرق خطوط الفقر الشخصية على مستوى المنطقة مع 
الطرق الموضوعية نجد أنها متقاربة حسب خط الفقر المدقع 

عن المناطق النائية إلقليم ) 2005(لدراسة الحنيطي والطيب 
 ديناراً للفرد، بينما اختلفت 14.7جنوب األردن التي بلغ فيها 
 ديناراً للفرد حسب 25 الذي بلغ قليالً حسب خط الفقر المطلق

طريقة السلة الغذائية، كما انه اختلف قليالً عن خط الفقر 
. )2002الغول، ( للفرد  دينارا26ًلرسمي المعلن الذي بلغ ا

 معنوي اختالف وجودتبين  Man-Whitney ومن خالل تحليل
األسر غير و فقيرةال األسر بين) α=0.005( مستوى عند

 في) α=0.007(ها لخط الفقر المدقع، والفقيرة في تقدير
 اًخط تحدد الفقيرة األسر أن أي ، المطلقالفقر لخط تقديرها
  وهذه النتيجة تتفق مع.فقيرةلا  غيراألسر من أقل للفقر

ن متطلبات األسرة اإلنفاقية تزداد أ  وهوالمفهوم االقتصادي
ي  حالة األسرة االجتماعية من الفقر إلى الغنى، أارتفعتكلما 

 ها عندأن متطلبات إنفاق الفرد في األسر غير الفقيرة أكبر من
  .األسر الفقيرة، وهذا ما توصلت إليه هذه الدراسة
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  .لمجتمع الدراسة وحالة األسرة) ليدن (ياالجتهادخط الفقر ): 1( رقم الجدول
 قيرةاألسر الف

  المطلقة  المدقعة

 األسر

 غير الفقيرة

  حالة األسرة منطقة الدراسة

  

  المبلغ من المال بالدينار

سط  : األردني الذي ترى األسر أنه
لو
ا

يط 
وس
ال

 

سط
لو
ا

يط 
وس
ال

 

سط
لو
ا

يط 
وس
ال

 

سط
لو
ا

يط 
وس
ال

 

 ب في الحدود الدنيااوالشرالطعام  لسد حاجتها من يكفيها

 ً.شهريا

76.22* 80 101.33*100 152.5*150 121.7100 

 في الحدود الدنياب اوالشرالطعام  لسد حاجته من الفرديكفي 

 .شهرياً

12.26* 12.914.03* 13.916.63*16.3 14.8812.2 

ب والحاجات األساسية اوالشرالطعام  لسد حاجتها من يكفيها

 وأحذية، ومسكن، وصحة، وتعليم ونقل، في الحدود سمن ملب

 . شهرياًالدنيا

172.16*150 238.93*230 367.8*300 289.6250 

ب والحاجات اوالشرالطعام اجته من  لسد حالفرديكفي 

 وأحذية، ومسكن، وصحة، وتعليم ونقل، ساألساسية من ملب

 . شهرياًفي الحدود الدنيا

27.74* 24.233.19* 31.940* 32.6131.5230.49

  .%5معنوي عند مستوى * 
  

  .في منطقة الدراسة األسر تاألسر الفقيرة حسب األهمية النسبية ألسباب الفقر وفق معتقداتوزيع  ):2(رقمالجدول 
  حالة األسرة

  سبب الفقر

 عتقدون أنهم فقراء للذين ي

 منطقة الدراسة األسر غير الفقيرةاألسرالفقيرة المطلقة  المدقعةاألسر الفقيرة

 34.0 47.5 27.5 20 كبر حجم األسرة

 31.8 31.1 37.3 22.9 البطالة

 8.2 1.6 13.7 11.4  أو شيخوخة رب األسرةإعاقة

 9.5 3.3 9.8 20 عدم كفاية الراتب

 5.4 4.9 5.9 5.7 وفاة رب األسرة

 0.7 1.6 0.0 0.0 المرض

 1.4 0.0 0.0 5.7  عن األسرة بواجباتهولؤالمسعدم قيام 

 0.7 0.0 2.0 0.0 مصاريف العالج الباهظة

 8.8 9.8 3.9 14.3 أخرى
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  .األسر في مجتمع الدراسة نحو أساب الفقر التجاهات معتقداتالمعيار الثالثي ): 3( رقمالجدول
 منطقة الدراسة األسر غير الفقيرة األسر الفقيرة المطلقة  المدقعةاألسر الفقيرة حالة األسرة

سط السبب
لو
ا

يط 
وس
ال

 

ي
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 ال
ف
را
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اال

 

سط
لو
ا
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سط
لو
ا

يط 
وس
ال

 

ي
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معي
 ال
ف
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اال

 

سط
لو
ا

يط 
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ال

 

ي
ار
معي
 ال
ف
را
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اال

 

التبذير في النفقات وعدم التدبير 
 فيها

1.88a 2 0.66 1.98 a  2 0.645 2.05 a 2 0.639 1.99 2 0.645 

يفتقر الفقراء إلى المثابرة 
 والدافع

2.06 a  2 0.512 1.82 a 2 0.623 1.86 a 2 0.532 1.89 2 0.563 

اإلدمان على المخدرات 
 والكحول

2.28 a 2 0.581 2.25 a 2 0.717 2.24 a 2 0.679 2.25 2 0.669 

 a 3 0.177 2.94 a 3 0.238 2.99 a 3 0.116 2.97 3 0.176 2.97 كبر حجم األسرة الفقيرة

 a 2 0.354 1.86ab 2 0.491 1.73 b  2 0.447 1.82 2 0.450 1.94 ىالفقراء كسال

يفتقر الفقراء إلى روح 
 المغامرة

1.97 a 2 0.482 1.92 a 2 0.560 1.85 a 2 0.541 1.90 2 0.535 

الفقراء ليسوا جشعين أو 
 طماعين

1.78 a 2 0.608 1.69 a 2 0.648 1.55 a 2 0.577 1.64 2 0.160 

يعيش الفقراء في أسر ضعيفة 
 ومفككة

1.78 a 2 0.751 2.04 a 2 0.692 2.05 a 2 0.680 1.99 2 0.703 

 a 2 0.545 2.27 a 2 0.635 2.31 a 2 0.661 2.31 2 0.627 2.34 استغالل األغنياء للفقراء

 a 3 0.246 2.92 a 3 0.272 2.97 a 3 0.163 2.95 3 0.303 2.94 عدم توافر فرص عمل كافية

 انخفاض األجور في بعض
 المهن واألعمال

2.88 a 3 0.336 2.88 a 3 0.325 2.92 a 3 0.275 2.90 3 0.303 

تدني مستوى التدريس في 
 مدارس الفقراء

2.03 a 2 0.695 1.84 a 2 0.644 2.03 a 2 0.662 1.97 2 0.664 

 a 2 0.647 1.94 a 2 0.732 2.07 a 2 0.627 2.01 2 0.665 1.97 التمييز الممارس ضد الفقراء

إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء 
 واحتياجاتهم

2.72 a 3 0.457 2.53ab 3 0.612 2.42b 2.5 0.641 2.52 3 0.606 

 a 2.5 0.665 2.02 b 2 0.678 2.08c 2 0.614 2.13 2 0.658 2.41 يئحظ الفقراء الس

 a 3 0.457 2.39c b 3 0.723 2.38 bc 2.5 0.696 2.45 3 0.674 2.72 المرض واإلعاقة

يفتقر الفقراء إلى الموهبة 
 والقدرة على النجاح

2.00 a 2 0.440 1.98 a 2 0.547 1.85 a 2 0.541 1.92 2 0.526 

 a 3 0.492 2.67 a 3 0.516 2.77 a 3 0.455 2.71 3 0.484 2.63 قسوم من اهللالفقر قدر م

a 2.28 0.174 2.22 b 2.2 2.30 االتجاه العام

2 

0.161 2.23 ba 2.2

2 

0.154 2.24 2.22 0.162 
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 األسر التي تجد نفسها فقيرة معتقدات: الهدف الثاني
  :فقرهاأسباب و

فقراء حسب خط من ال% 34 أن )2(رقم  يبين الجدول
كبر حجم األسرة، : هو أن سبب فقرهم يعتقدوندن السابق يل
 اإلعاقة %8عدم كفاية الراتب، و% 10 والبطالة،% 32و

من % 23 فيعتقدألسر الفقيرة المدقعة  ا أما.والشيخوخة
 البطالة، : هودن السابق أن سبب فقرهميالفقراء حسب خط ل

 %11لراتب، وعدم كفاية ا% 20 و كبر حجم األسرة،%20و
 من األسر الفقيرة %37 يعتقد بينما . والشيخوخةاإلعاقة
 البطالة، : هودن السابق أن سبب فقرهمي حسب خط لالمطلقة

،  والشيخوخةاإلعاقة %14 كبر حجم األسرة، و%28و
 عتقدأما األسر غير الفقيرة التي ت. عدم كفاية الراتب% 10و

 كبر حجم : هوبب األول السأن نصفها تقريباً فيعتقد فقيرة انها
  .األسرة، وثلثها البطالة

حسب أن أهم أسباب الفقر ) 2(رقم ظهر من الجدول ي
عدم توافر عمل، :  األسر الفقيرة كانت بالترتيبمعتقدات

إعاقة رب األسرة أو شيخوخته، ووفاة وكبر حجم األسرة، و
 هي أهم األسباب التي  وكانت هذه األسباب أيضاً،رب األسرة

فلم يظهر يه  وعل،فقرها سببأنها  األسر غير الفقيرة اعتقدت
الفقيرة في تصورها اختالف كبير بين األسر الفقيرة و غير 

  .ألسباب الفقر
 األسر ألسباب فقرها تم استحداث معتقداتولحساب 

مقياس ثالثي يتدرج حسب أهمية السبب وأعطي كل تدرج 
، )3=، مهم جدا2ً=، مهم لحد ما 1= مهمغير(درجة واحدة 

 نفسها فقيرة تعتقد األسر التي معتقداتوكان هذا التدرج حول 
األسباب (فقرها ودرجة أهمية هذا السبب في نحو السبب 

أما .  لحد مامهماً، وكان االتجاه العام )3 موضحة في الجدول
كبر حجم : كانفأكثر األسباب أهمية في التأثير في الفقر 

انخفاض األجور، و عدم توافر فرص عمل كافية،واألسرة، 
المرض وإهمال الحكومة لمعاناة واحتياجات الفقراء، و

الفقر قدر مقسوم من اهللا، حيث كانت جميعها أن ، وواإلعالة
مهمة جداً عند جميع األسر، واألسر الفقيرة المطلقة، واألسر 

أما باقي . السيئ الفقر حظ سبب بالفقيرة المدقعة بجان
حد ما، ولم توجد أي أسباب األسباب األخرى فكانت مهمة ل

الحنيطي ( وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة .غير مهمة

 ماباعتبار أن البطالة، واإلعاقة الجسدية ه) 2004 ،نيوآخر
  .أهم أسباب الفقر

 اتجاهات معتقداتوالختبار مدى وجود فروق معنوية بين 
 غير الفقراء نحو هذه األسباب، بين تحليل التباينوالفقراء 

)ANOVA ( من خالل اختبار)LSD( وجود اختالف معنوي ،
الفقراء من حيث غير وبين الفقراء فقراً مدقعاً % 3عند درجة 

الفقراء أن غير  يعتقد فبينما ؛ن الفقراء كسالىاأن السبب هو 
 .اً عكس ذلكعقمد الفقراء فقراً يعتقدالسبب هو كسل الفقراء 

 األسر غير بين% 2 وجود اختالف معنوي عند كما تبين
الفقيرة المدقعة حول سبب إهمال الحكومة واألسر  ةالفقير

أن  الفقراء فقراً مدقعاً يعتقدلمعاناة الفقراء واحتياجاتهم، فبينما 
 غير عتقديال   هو سبب فقرهم الحكومة لهم ولمعاناتهمإهمال
فرق معنوي عند وجود  أيضا تبينو.  كذلك أن األمرالفقراء

 غير وبيناً مدقعاً والفقراء فقراً مطلقاً بين الفقراء فقر% 5
 الفقراء أنه عتقد فبينما ي؛ للفقراءالسيئالفقراء من حيث الحظ 

.  الفقراء أنه سبب للفقر غيري لفقرهم ال يعتقدسبب رئيس
 فتبين وجود اختالف معنوي واإلعاقةوحول سبب المرض 

قاً  الفقراء فقراً مطلوبينبين الفقراء فقراً مدقعاً % 5عند 
قعاً انه سبب د الفقراء فقراً ميعتقد فبينما ؛وغير الفقراء

 الفقراء أو الفقراء فقراً ال يرى ذلك غيرلفقرهم محسوس 
من حيث % 5تبين وجود اختالف معنوي عند و. مطلقاً
الفقراء و العام لجميع األسباب بين الفقراء فقراً مدقعاً عتقاداال

  .فقراً مطلقاً
 المتغيرات ودرجة الفقر لألسرة عالقة بين بعض الوحول
، )0=، غير فقيرة1=، فقيرة مطلقة2=فقيرة مدقعة(من عدمه 

، %1 عكسية ومعنوية عند درجة  ارتباطتبين وجود عالقة
المبلغ الذي قررت األسرة أنه وبين مستوى األسرة من الفقر 

يكفيها بالكاد لإلنفاق على االحتياجات األساسية، والمبلغ الذي 
ب، وهذه ا والشرالطعامسرة بالكاد لإلنفاق على يكفي األ

 في األسرة قل المبلغ  درجة الفقرتالنتيجة تعني أنه كلما زاد
 في هذه ه ما تم التوصل إلي، وهذا يؤكدنفاقالمطلوب لإل

 هامتطلبات اإلنفاق لألسر غير الفقيرة أكبر من من أنالدراسة 
 اًولكن طردي% 1 عند اًرتباط معنويوكان اال. ألسر الفقيرةل

 اً بالفقر، ومعنوياالعتقاددرجة وبين مستوى الفقر عند األسر 
  أن هوبين مستوى الفقر مع أن السبب% 5 عند اًوطردي
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إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء وحاجاتهم، والفقراء كسالى، 
ن هذه األسباب محسوسة من قبل ا، أي واإلعاقةالمرض و

قراء فقراً مطلقاً، ومن قبل الفقراء فقراً مدقعاً أكثر من الف
  .الفقراء أكثر من غيرهم

وطردية % 1 معنوية عند ارتباطكما تبين وجود عالقة 
 الفقراء وغير الفقراء نحو هذه العتقاد العام االتجاهبين 

 المبادأةاألسباب للفقر مع سبب أن الفقراء يفتقرون إلى 
ء الفقراأن و على المخدرات والكحول، واإلدمانوالدافع، 
 ا ليسوأنهم و يفتقرون إلى روح المغامرة،أنهموكسالى، 

الفقراء يعيشون في أسر ضعيفة أن  وجشعين أو طماعين،
تدني مستوى التدريس واستغالل األغنياء للفقراء، وومفككة، 

إهمال والتميز الممارس ضد الفقراء، وفي مدارس الفقراء، 
، السيئ  الفقروحظالحكومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهم، 

، أي أن هذه األسباب معنوية في واإلعاقةوسبب المرض 
كما تبين وجود عالقة معنوية عند .  بسبب الفقراالعتقاد
سبب التبذير في النفقات، و، بين االتجاه العام %5درجة 

الفقراء يفتقرون للموهبة والقدرة أن وكبر حجم األسرة، و
  .سبب أن الفقر قدر مقدور من اهللاعلى النجاح، و

من خالل العرض السابق نجد أن أسلوب خط الفقر 
تقدير خطوط الفقر بدقة ال تختلف عن ب يسمح االجتهادي

الطرق القياسية المعقدة، كما أنه أسلوب جيد للتعرف على 
 مع ة، وطرق تقليصه بأسلوب المشاركوأعراضهأسباب الفقر 

 المستهدفين أنفسهم كونهم أعرف بحقيقة مشاكلهم واحتياجاتهم
، وهذا المنهج هو المتبع في مشاريع التنمية الريفية من غيرهم

  .التابعة للمؤسسات والمنظمات الدولية
  

  التحليل العاملي االستكشافي
 Exploratory Factorتوصل التحليل العاملي االستكشافي 

Analysis لفقرات مقياس معتقدات أسباب الفقر البالغ عددها 
وامل قادرة على تفسير معدل  فقرة تفسيرية إلى أربعة ع18

تم االستغناء عن و من التباين في ظاهرة الدراسة، 78.39%
 %6.31العامل الرابع لضعف أهميته في التباين والبالغة 

:  تسميتها، العامل األولتوأخذت ثالثة عوامل رئيسة تم
 ة ضم أربعة متغيرات، أظهرت أهميالذيالعامل البنائي، 

 إذ ؛ تم التفسير بواسطتهاتيين المن حيث قيمة التباواضحة 
من التباين الكلي، والمتغيرات التي % 32.18تفسر نحو 

تدني  :هي) 4(رقم تشبعت في هذا العامل كما في الجدول 
التمييز  و،)0.690 (مستوى التدريس في مدارس الفقراء

 استغالل األغنياء للفقراء، و)0.573 (الممارس ضد الفقراء
 ومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهمإهمال الحك، و)0.556(
 متغيراً استطاعت 12العامل الفردي، وضم : ثانياًو). 0.522(

من التباين الكلي، والمتغيرات التي تشبعت % 26.6أن تفسر 
 التبذير في النفقات وعدم التدبير فيها عند :في هذا العامل هي

الفقراء أن ، و)0.672 (المرض واإلعاقة، و)0.863 (الفقراء
، )0.579 ( الفقراء إلى المثابرة والدافعافتقار، و)0.612(ى سالك
 الفقراء إلى افتقار، و)0.573 (التمييز الممارس ضد الفقراءو

 ،)0.556 (استغالل األغنياء للفقراء، و)0.559 (روح المغامرة
عيش ، و)0.522 (إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهمو

اإلدمان على ، و)0.521 (كةالفقراء في أسر ضعيفة ومفك
الفقراء ليسوا جشعين أو أن و ،)0.499 (المخدرات والكحول

 الفقراء إلى الموهبة والقدرة على افتقار، و)0.434 (طماعين
فقد أمكن تسميته العامل  أما العامل األخير). 0.428 (النجاح

من التباين الكلي % 13.3 أن يفسر عالقدري، حيث استطا
حظ :  من خالل متغيرين تشبعا فيه، همالظاهرة الدراسة،

  ).0.549 (الفقر قدر مقدور من اهللاأن ، و)0.597(السيئ الفقراء 
أهمية في الدراسات السابقة نتائج إن هذه النتيجة تتفق مع 

مل البنائي في تفسير معتقدات الناس نحو أسباب الفقر، إال االع
ه األهمية، أنها اختلفت من حيث ترتيب هذا العامل في درجة هذ

فبينما توصلت الدراسات التي أجريت في الدول الصناعية 
 إلى أن أكثر العوامل ااسترالي المتحدة األمريكية وتكالواليا

 ,Feagin, 1972; Smith and Stone)أهمية هو العامل الفردي 

1989; Feather, 1974; Furnham, 1982) فإنها اتفقت مع ما ،
جريت في الدول النامية كدراسة ي أتوصلت إليه الدراسات الت

(Morcol, 1997)،التي أجريت -) 2005 ،العثمان(و  عن تركيا
 أكثر العوامل تفسيراً في أن -في األردن والمشابهة لهذه الدراسة

لمعتقدات المبحوثين نحو أسباب الفقر هو العامل البنائي، وهذه 
لفقر النتيجة تبين مدى اختالف معتقدات المبحوثين نحو أسباب ا

  .حسب المستوى االقتصادي والتنموي
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  .على العوامل) فقرات أسباب الفقر( تشبعات المتغيرات التابعة :)4(الجدول رقم 

LOADINGالتشبع   الفقرة FACTORالعامل 

  6900. تدني مستوى التدريس في مدارس الفقراء

  5730. لفقراءالتمييز الممارس ضد ا

  0.556 استغالل األغنياء للفقراء

  األول
  )الفقرات البنائية(

Structural Items  

  5220. إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهم

  8630.التبذير في النفقات وعدم التدبير فيها عند الفقراء

  6720. المرض واإلعاقة

  6120. ىالفقراء كسال

  5790. راء إلى المثابرة والدافعيفتقر الفق

  5730. التمييز الممارس ضد الفقراء

  5590. يفتقر الفقراء إلى روح المغامرة

  5560. استغالل األغنياء للفقراء

  5220. إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهم

  5210. يعيش الفقراء في أسر ضعيفة ومفككة

  4990. حولاإلدمان على المخدرات والك

  4340. الفقراء ليسوا جشعين أو طماعين

  الثاني
  )الفقرات الفردية(

Individualistic Items  

  4280.  يفتقر الفقراء إلى الموهبة والقدرة على النجاح

  الثالث  5970. حظ الفقراء السيئ
  )الفقرات القدرية(

Fatalistic Items 
  5490. الفقر قدر مقدور من اهللا

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. A Rotation converged in 4 iterations. 

  
  )Acknowledgement(شكر وتقدير 

حري بنا ان ننوه بان هذا البحث قد أنجز خالل فترة 
) DCID(مركز دوك للتنمية الدولية  في للباحثالتفرغ العلمي 

لية في جامعة ، ومركز التنمية الدو Dukeجامعةالتابع ل
 Centre for International Development at Harvard هارفرد

University وعليه أتقدم .في الواليات المتحدة األمريكية 

بالشكر الجزيل إلى جامعة مؤتة التي أتاحت لي فرصة 
االتصال بالمراكز العلمية المتخصصة والجامعات العالمية 

خبير  Professor Indur Sudالمرموقة، وال انسى أستاذي 
 األردني في البنك الدولي يبرنامج التصحيح االقتصاد

 الستضافته لي ،ومدرس االقتصاد األردني في هذه المراكز
  .مساعداً له في حلقات التدريس والبحث

 



אא א מ א   2006، 4العدد ، 2المجلّد ،א

 

- 425  -  

  عـجاالمر
  

خطي الفقر المدقع ، تقدير 2005 ،الطيبسعود و دوخي ،الحنيطي
 النائية من إقليم ىعض القر في باء الفقر األسرونسبةوالمطلق 

،  بالمقارنة مع خط الفقر الوطني الرسميجنوب األردن
 الجامعة ،1، ع32 مج،نسانية واالجتماعية العلوم اإل:دراسات
  .األردنية
، تمييز األسر الفقيرة من غير 2004 ،، دوخي وآخرونالحنيطي

الفقيرة في المناطق النائية التابعة إلقليم جنوب األردن، مجلة 
  .ت، الكوي1، ع7التنمية والسياسة االقتصادية، مج

خل والفقر في محافظة الكرك، د، توزيع ال2002 ، سعود،الطيب
  .73ص جامعة مؤتة، ،7، ع17مؤتة للبحوث والدراسات، مج

، معتقدات األردنيين في محافظة الكرك في 2005 ، حسين،العثمان
ية والسياسة دراسة ميدانية، مجلة التنم: أسباب الفقر ومحدداته

  .، الكويت2ع-7االقتصادية، مج
 ، أجل أردن أقوىالفقر من، مكافحة 2002 ، تمام،الغول
، نيةاعية األردمجت وطنية شاملة، وزارة التنمية االستراتيجيةا

  . مكافحة الفقر، األردنإستراتيجيةمشروع 
، قياس مستوى المعيشة في العراق ضمن 1991 ، قصي،الكيلدار

ومستوى الكفاية ومستوى الرفاهية للسنوات حدود خط الفقر 
غير ( في االقتصاد ةدكتورا، رسالة 1990، 1988، 1979
 واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، اإلدارة، كلية )منشورة

  .69بغداد، ص
، تصنيف األسر الزراعية 2001 ،الريماويوأحمد   ساميمسعود،

، 3،2ان ، العدد28 العلوم الزراعية، مج :في األردن، دراسات
  .244ص

Feagin J. R. 1972. Poverty: We Still Believe that God Helps 
Who Help Themselves. Psychology Today, 6. 

Feather, N.T. 1974. Explanation of Poverty in Australian 
Samples: The Person, Society or Fate, Australian 
Journal of Psychology, l.26 (3). 

Fergany, N. 1994. Quality of Life Indices for Arab Countries 
in an International Context. International Statistical 
Review, 62 (2). 

Furnham, A. 1982. Why are the Poor Always with us? 
Explanations for Poverty in Britain, British Journal of 
Social Psychology, 21: 311. 

Goedhart, Th., Halberstadt, V., Kapteyn, A. and Van Prag, 
R.M.S. 1977. The Poverty Line, Concept and 
Measurement, the Journal of Human Resources, 12: 503-
520. 

Hunaiti, D. 2004. Percentual Poverty Line Measurement in 
Remote Areas of the Southern Region of Jordan, Bulletin 
of Faculty of Agriculture, Cairo University, 55 (3), Egypt. 

Josh, P.D. 1997. Conceptual Measurement and Dimensional 
Aspects of Poverty in India, Seminar on Poverty 
Statistics, ECLAC, Santiago, Chile 

Kriesberg, L. 1979. Social Stratification, New Jersey, 
Prentice-Hall. 

Lethmann, E.L. et al. 1998. Elements of Large-sample 
Theory, Springer, Over Flag, UK. 

Lewis, O. 1968. The Culture of Poverty, in Daniel P. 
Moyninan (ed), on Understanding Poverty, New York: 
Basic Books. 

Morcol, G. 1997. Lay Explanation for Poverty in Turkey and 
their Determinants, the Journal of Social Psychology, 
137(6). 

Smith, B. and Stone, L. 1989. Rags, Riches, and Bootstraps: 
Beliefs about the Causes of Wealth and Poverty, 
Sociological Quarterly, 30 (1). 

Wilson, W. J. 1987. The Truly Disadvantage. Chicago: the 
University of Chicago Press.  

 



  الحنيطي الرحيم عبد دوخي                                                                                                             ... قياس خط الفقر

- 426  -  

Measuring the Poverty Line from the Perspective of Rural 
Households in Jordan: An Analytical Study 

 
 

Doukhi A. Hunaiti * 

 

ABSTRACT 

Families in the rural regions of Jordan lack the knowledge of their own perspectives towards poverty and its 
causes. This is due to not using the method of personal poverty line for specifying the level of poverty to the poor 
families. Therefore, this study aims at specifying the Leyden Poverty Line and measuring the perspectives of those 
families in explaining poverty and its causes. This study covers basically the Jordanian southern rural regions. To 
achieve the above mentioned goal, data are collected by means of a questionnaire face-to-face structured interview 
distributed to (217) families that were selected randomly from nine villages in the southern part of the Jordan 
Valley. The analytic descriptive statistics method was used as well as ANOVA for contrast analysis. In addition, 
Man-Whitney Test, Pearson Correlation Test and Factor Analysis were used to achieve the aim of this study.  
The study concludes that there is no statistical significant difference between poor families and non-poor families. 
The abject poverty line for the families living in abject poverty rated as 12JD (17$) monthly per person, while it 
rated as 14JD (20$) for families classified as "poor", as for the families who don’t live in poverty the abject 
poverty line is monthly 17JD (24$) per person. With regard to Leyden Poverty Line for abject, poor families rated 
as 28JD (39$) JD monthly per person, 33JD (46$) for poor and 40JD (56$) for families who don't live in poverty. 
The main causes for poverty are: Lack of jobs, large families, the old age of the father, the handicapped father or 
his death. The results of the exploratory factor analyses reveal that there are three factors of poverty: (1) structural 
factor which is the most important one in explaining poverty, (2) individual factor and (3) fatalistic factor. 
This study relates positively to the other international research conducted previously on the developing countries 
which concludes the importance of structural factors in explaining the beliefs of people and their perspectives on 
poverty and its causes. On the other hand, these factors ranked differently with reference to their importance, 
especially in the industrial countries such as the USA and Australia where the personal factors play the major role 
in identifying poverty and its causes in those places. Therefore, this result shows the difference in beliefs among 
members towards poverty at the economic and development levels. 

KEYWORDS: Poverty, Poverty line, Discretionary poverty line. 
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