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  محددات الفقر في الريف األردني وعالقته بالجنس لرب األسرة
  )دراسة مسحيه لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية في لواء األغوار الجنوبي( 

  

  3وفاء مصطفى الطراونةو   2فايز عبد القادر المجاليو 1دوخي عبد الرحيم الحنيطي
  

  صـلخم
  

مغرافية؛ واالجتـماعية؛ واالقتصادية، من وجهة نظر األسر الفقراء في الدي: هدفت الدراسة الى التعرف على محددات الفقر
 أسر منتفعة من صندوق المعونة الوطنية 250تم سحب عينة عشوائية طبقية ومنتظمة بلغ حجمها . لواء األغوار الجنوبي

ب المقابلة بواسطة  من أرباب األسر الذكور، حيث تم جمع البيانات بأسلو138 رب أسرة من اإلناث و112مقسمة على 
  . للفرق بين متوسطين مستقلين والتحليل العاملtواستخدمت أساليب االحصاء الوصفي وتحليل مربع كاي و . االستمارة المغلقة

 وفي الريف العالمي بشكل عام إال 2008 و2006توصلت الدراسة أنه بالرغم من انخفاض نسبة الفقر باألردن بين عامي 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن . ناة في مناطق الريف األردني وبالتحديد في األغوار الجنوبية في ازديادأن نسبة الفقر والمعا

أن ظاهرة الفقر هي األشد بين األسر التي تعيلها النساء، وأن معدل اإلنفاق عند األسر الفقيرة كان أقل من مستوى خط 
الفقيرة يذهب على الغذاء مع وجود فارق معنوي في كمية الفقر الرسمي المعلن، كما أن أكثر من نصف إنفاق األسرة 

انخفاض مستوى التعليم عندهن، : وتبين أن من خصائص األسر التي تعيلها النساء. اإلنفاق لصالح األسر التي يعيلها الذكور
 منخفضة ةعيكما أن معظمهن من األرامل والعاطالت عن العمل، وقد كانت معدالت الملكية عندهن خاصة األراضي الزرا

وتمكنت الدراسة من تحديد ثالثة عوامل لسبب ظاهرة الفقر حسب تصورات الفقراء حيث كانت مستوى تصورات . جداً
، أما التصورات نحو ناألسر الفقيرة نحو العامل القدري مرتفعة، العامل البنائي متوسطة عن كال األسرتين المعياريتي

  .سر التي يعيلها الذكور وضعيفة عند األسر التي تعيلها النساءالعامل الفردي فقد كانت متوسطة عند األ

  .الفقر، الريف األردني، محددات الفقر، اسباب الفقر :الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال

  
 ننالت ظاهرة الفقر اهتماماً كبيراً من القادة والسياسيي

والمخططين؛ وعلماء االجتماع واالقتصاد ومقرري 
المؤسسات الدولية والمنظمات غير السياسات االجتماعية؛ و

الحكومية؛ لما لهذه الظاهرة من نتائج سلبية على حياة 
دائرة ( االفراد واألسر والمجتمعات المحلية بشكل خاص

  .)2010اإلحصاءات العامة، 

فالفقر ظاهرة اجتماعية واقتصادية موجودة في معظم 
المجتمعات االنسانية بغض النظر عن مستوى تقدمها؛ ولكن 
درجة انتشارها وحدتها ومدى خطورتها على حياة الفقراء 
في المجتمع الريفي تنبثق من خطورة ارتباطها بمشكالت 
اجتماعية أخرى مثل المشكالت التعليمية واالسرية والصحية 

 ,IFAD)والمأوى واستمرارا الفقر عبر االجيال المتعاقبة 
ار وعلى الرغم من التاريخ الطويل للجدل الذي د. (2011

حول مفهوم الفقر؛ إال أن هذا التعريف يختلف باختالف 
الميادين العلمية للباحث ودرجة التقدم االقتصادي 
واالجتماعية للدولة وثقافة السكان وباختالف الزمن؛ اذ 
ترتب عليها اختالفات في أساليب قياس الفقر وتحديد 
مؤشراته؛ واختالفات في االستراتيجيات والسياسات 

ويميز . )2005الحنيطي، والطيب، (  لمعالجتهاالجتماعية
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 Absolute(علماء االجتماع بين مفهومي الفقر المطلق 
Poverty (الحرمان النسبي أو الحد األدنى : الذي يشير إلى

للدخل أو االنفاق لتلبية الحاجات االساسية الغذائية وغير 
الغذائية بالكمية والنوعية المقبول اجتماعياً، والحاجات 

الطعام؛ والمأوى؛ والملبس، : ساسية االنسانية هياال
والخدمات الضرورية األخرى كمياه الشرب األمنة؛ 
والخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والمواصالت 

، 2007، الرفاعي، 2004الحنيطي، وآخرون، (العامة 
اما الحرمان النسبي . )1996الموسوعة العربية العالمية، 

 نالفقراء بالحرمان حينما ال يستطيعوفيشير الى شعور 
الغذاء؛ الخدمات؛ أسباب (الحصول على شروط الحياة 

الحنيطي، ( )الراحة والمتعة بشكل كاف مقارنة مع األخرين
وذهب بعض العلماء استخدام طرق أخرى في . )2006

قياس خطوط الفقر وتحديد نسبة األسر الفقيرة التي منها 
ي يعتمد على اجتهاد رجال مقياس الفقر االجتهادي الذ

السياسة وعلماء االجتماع أو األفراد في مجتمع ما من خالل 
تقدير الحد األدنى لمستوى المعيشة الذي يعتبر مقبوالً 

ومن . (Josh, P.D, 1997) اجتماعياً ضمن ذلك المجتمع
الطرق الجماعية المطبقة في قياس الفقر أيضاً تلك التي 

 ءها، فلتقدير خط الفقر يمكن اللجوتعتمد على آراء األسر ذات
إلى مسوحات إحصائية يطلب فيها من عينة من األفراد 
باإلدالء بآرائهم االجتهادية حول مستوى الدخل أو االستهالك 
الذي يعتقدون أنه يمثل الحد األدنى المقبول اجتماعياً، إال أن 
من المالحظ ميل األفراد إلى إعطاء قيمة أعلى لذلك التقدير 

 ولتجاوز هذه المشكلة تعتبر قيمة خط ،ما ارتفعت دخولهمكل
الفقر هي القيمة التي يذكرها األفراد الذين يعيشون عند ذلك 

ما هو موقع :  وتحقيقاً لذلك يطرح السؤال آالتي،الخط
مقارنة بالمستوى الذي تعتقد ) أو استهالكك(مستوى دخلك 

أدنى منه أم أنه يمثل الحد األدنى المقبول اجتماعيا؟ هل هو 
مساٍو له أم أعلى منه؟ ويؤخذ دخل األفراد الذين تكون 
إجاباتهم بأن دخلهم مساوي للحد األدنى المذكور، ويعتبر هو 

  .(Fergany , 1994) خط الفقر االجتهادي
  

  :اإلطار النظري والدراسات المرجعية
وقد بينت النتائج الرسمية في األردن أن نسبة األسر 

والفقراء فقراً % 13.3لقاً في األردن بلغت الفقراء فقراً مط
استناداً على إحصاءات نفقات ودخل األسرة % 1.9مدقعاً 
، التي حددت خط الفقر المطلق الشهري للفرد 2008للعام 

 ديناراً، 24.3 دينار، وخط الفقر المدقع الشهري للفرد 57
% 4.5في المقارن كانت نسبة األسر الفقراء فقراً مدقعاً 

، 2006حسب إحصاءات عام % 13اء فقراً مطلقاً والفقر
وقد اشارت اإلحصاءات الرسمية إلى أن تدخل مؤسسات 
العون االجتماعي ومنها صندوق المعونة الوطنية قد خفض 

 إال أن عدد جيوب الفقر %.21معدل الفقر الذي كان سيبلغ 
 جيباً مقارنة 32 إلى 2008في المملكة قد ارتفع حسب تعداد 

، وهي المناطق التي يزيد فيها عدد 2006باً لعام  جي22مع 
من عدد السكان الكلي، وكان أدنى % 25الفقراء عن 

 1%8.3مستوى للفقر في المدن حيث بلغ في العاصمة عمان 
وأعالها في المحافظات النائية واألرياف، ومن بين جيوب 
الفقر الثابتة في األردن تلك الواقعة في األغوار الجنوبية 

ور المزرعة التي بلغت نسبت الفقر بين سكانها ضمن غ
، وغور الصافي التي بلغت نسبت الفقر بين سكانها 44.2%
ويقدر عدد ). 2010دائرة اإلحصاءات العامة، % (40.8

 مليون 1.27 حوالي 2008سكان الريف في األردن عام 
 مليون 0.19نسمة، بلغ عدد العاملين في الزرعة منهم 

مو في إنتاج العامل الزراعية فقد نسمة، أما معدل الن
وبلغ متوسط . (IFAD, 2011) %20.7تناقصت بنسبة 

 فرداً 4.2 فرداً مقابل 7.6حجم األسرة الفقيرة في األردن 
لدى األسر غير الفقيرة، كما أن نسبة اإلعالة عند األسر 

دائرة (الفقيرة تفوق نسبتها عند األسر غير الفقيرة 
، وقد بلغ معدل البطالة عام )2010اإلحصاءات العامة، 

 حسب نتائج اإلحصاءات الرسمية عند األسر الفقيرة 2008
دائرة ( عند األسر غير الفقيرة% 15مقابل % 27

مقابل % 10.1وعند الذكور ) 2010اإلحصاءات العامة أ، 
، )2010دائرة اإلحصاءات العامة ب، ( عند اإلناث% 24.4

% 15.5 كان 2003م علماً أن معدل البطالة في األردن عا
الصندوق الدولي للتنمية ( %19.4وفي الريف األردني 

  ). 2007الرزاعية، 
                                                 

 مع العلم أن تركز عدد السكان أكبر في المدن مقارنة باألرياف 1
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وتشير الدراسات الدولية إلى أن الفقر في العالم يتركز 
مليار  1.4  أي ما يعادل 70% في األرياف حيث يعيش

 وفقًا الريفية المناطق في المدقعين النامي العالم فقراء من نسمة
 للتنمية الدولي الصندوق عن صدر قريرت جاء في لما

 وقد تفاوتت نسبة الفقراء في منطقة الشرق .الزراعية
األوسط وشمال افريقيا، حيث ارتفعت نسبة الذين يحصولن 

عام % 16.1أمريكي للفرد في اليوم من $ 2على أقل من 
 ثم عاودت إلى االنخفاض 1998عام % 25.3 إلى 1988
بها في الريف فقد كانت ، أما نس2008عام % 17.2إلى 

عام % 32.7دوماً مرتفعة إال أنها أنها انخفضة نسبياً من 
 ثم انخفضة بشدة إلى 1998عام % 30.7 إلى 1988
الصندوق الدولي للتنمية الرزاعية، ( .2008عام % 11.7
2007 ( (IFAD, 2011)   

أما عوامل الفقر أو خصائص الفقراء في الريف العالمي 
منها العوامل الفردية الذاتية التي تمركز فقد كانت متعددة 

 األسرة أكثرها في انتشاراً ارتفاع معدل البطالة، وكبر حجم
وثقل اإلعالة فيها، وتدني المستوى التعليمي، وتدني المستوى 
التأهيلي المناسب، وانخفاض المستوى الصحي، وتأنيث 

امل الفقر، واالتكالية وعدم المثابرة عند الفقراء، ومنها العو
الخارجية أو الهيكلية التي تتعلق بمحدودية ملكية األراضي 
الزراعية أو مساحتها، والعوامل الطبيعية مثل التغير 

وركز مدير . المناخي، والتغيرات في األسواق الزراعية
على أن  ،)نوانزي كانايو(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 ء، وأصحابالفقرا المزارعين صغار إلى للنظر الوقت حان
 الصغيرة خاصة تلك التي تديرها النساء من الريفية المشاريع
 المساعدة تستحق حاالت باعتبارهم ليس تماما، جديد منظور
 وطاقاتهم ابتكاراتهم ستحقق باعتبارهم أناسا ولكن الخيرية،
 الغذائي األمن وستحسن لمجتمعاتهم الرخاء الدؤوبة وجهودهم

 الرئيسي بالدور أيضا التقرير  وينوه".العقود المقبلة في للعالم
 المستهلكة األغذية معظم ينتجن الالتي المزارعات للنساء
 مسألة معالجة ضرورة إلى الريفية، ويشير المناطق في محليا
 والوصول األراضي لحيازة كافية فرص على حصولهن عدم
األسواق،  فرص من واالستفادة االئتمانات والمعدات إلى

األسر التي تديرها النساء هو األشد واألكثر وطأه فالفقر بين 
نظراً الستغالل النساء واألطفال بأجور أقل بكثير من أجور 

 .IFAD, 2011, M. Ahmed, and M)   (الرجال
Zakaria, 2004 ومن األسباب الرئيسة لفقر األسر الريفية ،

حرمان : التي تديرها النساء في الشرق األدنى وشمال إفريقيا
أة من فرص االستثمار الزراعي نظراً لحرمانها من المر

الوصول إلى الموارد الزراعية خاصة األرض الزراعية، 
الصندوق الدول للتنمية ( والخدمات الريفي، والتعليم

، أو تفتت الملكية الزراعية وضياعها في )2006الزراعية، 
الغالب، فلم تتجاوز نسبة النساء العامالت في الزراعة 

 M. Rihan) %29يملكن أرضاً زراعية في األردن اللواتي 
and M. Nas , 2001) وارتفاع معدالت البطالة بين ،

 ,.Bourguignon, F)األسر الريفية خاصة عند اإلناث 
2004, R. H. Adams, 2006)، فقد بلغ معدل مشاركة 

بمعدل % 30 في سوق العمل 2006اإلناث الريفيات عام 
عند الذكور بمعدل بطالة بلغ % 77مقابل % 17بطالة بلغ 

10.4% (ILO, 2007) أو استغالل النساء لساعات عمل ،
فقد بلغت  (IFAD, 2006, 2001)  طويل بأجور منخفضة

نسبة النساء العامالت بأجر في قطاع الزراعة كنسبة من 
 2004عدد النساء الكلي النشطات اقتصادياً في األردن عام 

، %27سبة عند الرجال ، في حين كانت هذه الن%4حوالي 
فمن العوامل التي  كان من المفروض أن تساهم في رفع 

اإلرشاد الزراعي، : معدالت تنمية المرأة الريفية في األردن
إال أن أداء هذا القطاع ال زال ضعيفاً في األردن، وهو 
بحاجة إلى تطوير أسلوبه ونوعية خدماته ومستوى تغطيته 

 ،م المعدمين والنساء الريفياتليشمل كافة المزارعين بما فيه
فقد بلغت نسبة القروض التنموية الزراعية الموجهة لإلناث 

فقط من مجمل % 12 حوالي 2001في الريف األردني عام 
  . (FAO, 2005)القروض التنموية الريفية 

اجريت على ) 2009الحالق، وآخرون، (وفي دراس 
نت أن الفقراء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بي

من األسر الفقيرة ترأسها امرأة، كان نسبة % 57.3
، بينما %0.6الحاصلين على الدرجة التعليمية الجامعية فقط 

، وقد بلغت نسبة المتزوجين منهم %52.4بلغت نسبة األمين 
و % 12.4والمطلقين والعزاب % 31.4، واألرامل 44.9%
عين وبلغت نسبة البطالة بين المنتف. على الترتيب% 11.4

منهم عن سبب % 60.3، ولم يصرح %77.7من الصندوق 
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ال يرغبون بفتح مشروع خاص % 86.8وأن . عدم العمل
وكان يسكن % 50بهم، وقد بلغ نسبة المالكي لسكنهم بحدود 

. منهم تأمين صحي% 99.6دور مستقلة، ويمتلك % 89.9
 دينار 90من األسرة تلقى معونة تقدر % 63وتبين أن 

من متلقي المعونة بأن قدرها غير % 98.4ار أردني، وقد أش
من الفقراء أن % 92واشار . كافي لسد حاجاتها األساسية

  .للحكومة الدور األساسي في الحد من معاناتهم
وبينت بعض الدراسات أن من العوامل المؤثرة في 

األهمية : مستوى الفقر في مجتمعات ريف جنوب األردن
، فاق على إيجار المسكنالنسبية من ميزانية األسرة لإلن

 المسكن، مساحة من الفرد نصيب، ومتوسط نكمساحة المسو
  ومتوسط في المسكن، نصيب الفرد من عدد الغرفومتوسط

 الحنيطي،  (للمسكن المدفوعة الشهرية اإليجار قيمة
متوسط عدد واألهمية النسبية من ميزانية األسرة و ،)2006

ية من ميزانية األسرة األهمية النسب، والعاملين في األسرة
الحنيطي، والعبد الرزاق،  (لإلنفاق على الوقود والطاقة

األهمية النسبية من ميزانية األسرة لإلنفاق على ، و)2007
، )2007الحنيطي، وزاهي، وكرابلية، (  الرعاية الصحية

معدل اإلنفاق على التعليم من ، ومعدل األمية عند البالغينو
 ونسبة ،مستوى التعليم في األسرة و،الدخل المتاح لالستهالك
، وكبر حجم )2006الحنيطي، ( تعليم الكبار في األسرة

 ،)2008الحنيطي، (األسرة وارتفاع مستوى اإلعالة 
 حيث بلغومعدل البطالة بين الفقراء  )2005العثمان، (

بين غير % 20بين الفقراء فقراً مطلقاً، و% 25معدلها 
فقط، وكان % 10راء فقراً مدقعاً الفقراء، بينما كانت بين الفق

من غير العاملين بين % 25السبب الرئيس لعدم العمل عند 
من % 38األسر غير الفقيرة التقاعد، بينما كان السبب بين 

األسر فقيرة ذات الفقر المدقع هو المرض وعدم القدرة على 
من األسر الفقير ذات الفقرة % 72العمل، والسبب بين 
افر فرص عمل، وكان معدل االعالة عند المطلق هو عدم تو

االسر الفقيرة ذات الفقر المدقع أعلى عنها عند االسر غير 
   ). 2007الحنيطي، وكرابلية، ( الفقيرة

 األردني الريف في فقرهالمدى األسر وحول تصورات 
وجود إلى عدم  ات توصلت الدراسالجنوبية، لألغوار التابع

 في الفقيرة غير األسر مع الفقيرة األسر بيناختالف معنوي 

 لفقر المدقعلخط ليدن وبلغ . لفقرا  لمدى حالتها منتصورها
 12عند األسر الفقيرة المدقعة على مستوى الفرد  الشهري
اً  دينار14، وعند األسر الفقيرة المطلقة )$17(اً دينار

بينما . عند األسر غير الفقيرة) $24(اً  دينار17، و)20$(
 28  الشهري على مستوى الفردالطلق للفقربلغ خط ليدن 

 اً دينار33عند األسر الفقيرة المدقعة، و) $39 (اًدينار
عند ) $56 (اً دينار40عند األسر الفقيرة المطلقة، ثم ) 46$(

وتبين أن أهم أسباب الفقر حسب . األسر غير الفقيرة
كبر وعدم توافر عمل، :  بالترتيبهياألسر الفقيرة معتقدات 

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

، وبين التحليل اعتبرتها األسر غير الفقيرة سبباً لفقرها
العاملي أن أكثر العوامل المفسرة لمعتقدات المبحوثين للفقر 

و العامل البنائي، والمتمثلة بالبناء أ: كانت حسب األهمية
الهيكل االجتماعي للمجتمع ككل وليس باإلفراد، كالتمييز، 
والصراع الطبقي، والفشل االقتصادي، وعدم مقدرة 
االقتصاد على التشغيل العام وتوفير فرص العمل، وانخفاض 
األجور للمهن ذات المكانة المتدنية اجتماعياً، وعدم القدرة 

ادرة على على إكساب أفراد المجتمع المهارات والخبرات الق
 والعامل ،(Wilson, 1987) الخ...خلق فرص عمل لهم

 أن الفرد مسؤول عن مكانته االجتماعية فهو رباعتبا: الفردي
الذي يحقق لنفسه فرص النجاح أو الفشل من خالل العمل 

 ,Smith and Stone)جهد بجد والمثابرة والمهارة وال
فقر ثقافة ، العامل الثقافي القدري وذلك باعتبار أن لل(1989

موروثة تالزم المرء منذ الوالدة وتكسبه سلوكاً وقيماً تختلف 
عن الثقافة العامة في المجتمع فال يستطع االستفادة من 
الفرص التي يمكن أن تظهر في حياته بل ويستسلم لوضعه 

باعتبار أن  ،(Lewis, 1968)القائم دون محاولة للتغيير 
لق يصيب فيه من يشاء الفقر قدر محتوم وأن الرزق من الخا

متفقة في ذلك مع الدراسات العالمية السابقة  ويحرم من يشاء
التي أجريت على الدول النامية بأهمية العوامل البنائية في 
تفسير معتقدات الناس نحو أسباب الفقر، إال أنها اختلفت من 
حيث ترتيب هذا العامل في درجة األهمية مع الدراسات التي 

 المتحدة األمريكية ت الصناعية كالوالياأجريت في الدول
)Smith and Stone, 1989( واسترالية إلى أن أكثر 
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العوامل أهمية هو العامل الفردي، وهذه النتيجة تبين مدى 
اختالف معتقدات المبحوثين نحو أسباب الفقر حسب 

بينت  .)2006؛ الحنيطي(المستوى االقتصادي والتنموي 
المعتقدات التفسيرية للفقر حول ) Morcol) 1997دراسة 

ومحدداتها في مدينة أنقرة مستخدمة التحليل العاملي 
 Feaginالتفسيري دعماً لتصنيف أسباب الفقر الذي طوره 

أن المجتمع التركي  يؤكد على العوامل البنائية وأن ) 1972(
متغيرات الجنس، الدخل، العمر، المستوى التعليمي، ذات 

 أن الفقراء يعتقدون بالعوامل داللة إحصائية، كما بينت
الكشف عن -مجال ال  هذافيو. القدرية أكثر من غير الفقراء

دراسة استهدفت ) 2005(لعثمان  اجرى ا-أسباب الفقر
معرفة معتقدات عينة من سكان محافظة الكرك في أسباب 
الفقر، وتحديد أثر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية 

تقدات باستخدام أسلوب التحليل واالقتصادية على هذه المع
العاملي واالنحدار المتدرج األمامي، توصل إلى أن 
المبحوثين يعتقدون بشكل عام بأهمية العوامل البنائية للفقر 

، والعوامل القدرية بالدرجة الثانية، والعوامل ىبالدرجة األول
  .الفردية بالدرجة الثالثة

  
 مشكلة الدراسة 

خالل التعرف على محددات تنطلق مشكلة الدراسة من 
الفقر في الريف األردني واختالف حدتها باختالف الجنس 
لرب األسرة، بهدف تنظيم طرق تنمية األسر الفقيرة في 
الريف األردني، وتتلخص مشكلة الدراسة باإلجابة على 

  :االسئلة التالية
هل يوجد اختالفات ذات داللة احصائية بين الجنس  -1

أثر المتغيرات الديمغرافية لرب األسرة في معدالت 
حجم االسرة؛ والمستوى التعليمي (واالجتماعية واالقتصادية 

لرب االسرة، وعمر رب االسرة؛ والحالة الزواجية لرب 
االسرة؛ والوضع السكن؛ والحالة العملية لرب االسرة؛ 

  .على مستوى فقر األسرة) وملكية االسرة لألراضي
نفاق على هل يوجد اختالف في مقدار معدل اال -2

الحاجات األساسية ومعدل الدخل االسري المناسب اجتماعياً 
 .لسد الحاجات الضرورية لألسرة بأخالف جنس رب األسرة

هل يوجد اختالف في درجة تصورات األسر نحو  -3

 .أسباب فقرها باختالف جنس رب األسرة
  

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة الى ما يلي

رجة أثر المتغيرات تحديد مستوى االختالف في د -1
الديمغرافية، واالجتماعية، واالقتصادية في حالة شدة الفقر 

  .الجنس لرب األسرةعند األسر باختالف 
تحديد مقدار الدخل االسري المناسب اجتماعياً لسد  -2

 .الحاجات الضرورية لألسرة حسب الجنس لرب األسرة
التعرف على تصورات األسر نحو أسباب فقرها  -3

 . لرب األسرةباختالف الجنس
 

  أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من كونها دراسة امبريقية لظاهرة 

عينة من منتفعي صندوق (الفقر في لواء االغوار الجنوبي 
، حيث ال يوجد دراسة تتناول )المعونة الوطنية في اللواء

تأثير المتغيرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لحالة 
حسب جنس رب األسرة من قبل المنتفعين األسر من الفقر 

من صندوق المعونة الوطنية في اللواء؛ وللوقوف على مدى 
تصور متلقي الخدمة عن مقدار المعونة الدخل المناسب لهم 

  .اجتماعياً، واألسباب الرئيسة لفقرهم
  

  :مفاهيم الدراسة
 يعرف خط الفقر المدقع بأنه ذلك المبلغ من المال الذي

 الغذائية همله األفراد أو األسر تلبية حاجاتيستطيع من خال
يساوي التكلفة الدنيا من السلع ما الضرورية فقط، أي 

السعرات الحرارية الضرورية ب الغذائية األساسية مترجماً
  فترة قصيرةإالالتي ال يمكن دونها البقاء على قيد الحياة 

  ). أ2006الحنيطي، (
الذي غ من المال ذلك المبل :هوف المطلق الفقر خطأما 

 االحتياجاتعن   الغذائية فضالًاالحتياجاتيلبي لألفراد 
  والصحة، والتعليم، والسكن،،األساسية األخرى كالملبس

) اإلنفاق( بالحد األدنى من الدخل ويقاس والمواصالت،
االحتياجات وفقاً لنمط الحياة القائم في المطلوب لتغطية هذه 

  ). أ2006يطي، الحن(المجتمع وبحدوده الدنيا 
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: بينما يعرف مفهوم خط الفقر النسبي للفرد أو األسرة
هو الخط الي يمكن تحديده ضمن المجتمع المعيشي، بنسبة 
معينة من الدخل المتوسط، ويعتبر هذا المقياس مفضل إذا 
نظرنا إلى الفقر بمعيار مطلق لتطبقه في كل المنطقة، وفي 

ماعي، ومستويات كل األوقات مستقالً عن التركيب االجت
النمو في المنطقة، ويلقى هذا المقياس قبوالً متزايداً، وامتاز 

المدخل النسبي للفرد، المدخل النسبي : بثالث اتجاهات، هي
  ). 2004الحنيطي، (المعدل، والمدخل النسبي لإلنفاق 

تحديده يمكن ف: االجتهادي أو الموضوعي خط الفقر أما
الذين يعيشون عند ذلك  عينة من األفراد من خالل سؤال
آرائهم االجتهادية حول مستوى الدخل أو عن الخط، باإلدالء 

االستهالك الذي يعتقدون أنه يمثل الحد األدنى المقبول 
ما هو موقع : اجتماعياً، وتحقيقاً لذلك يطرح السؤال آالتي

مقارنة بالمستوى الذي تعتقد ) أو استهالكك(مستوى دخلك 
المقبول اجتماعياً؟ هل هو أدنى منه أم أنه يمثل الحد األدنى 

مساٍو له أم أعلى منه؟ ويؤخذ دخل األفراد الذين تكون 
إجاباتهم بأن دخلهم مساٍو للحد األدنى المذكور، ويعتبر هو 

  .(Fergany, Nader, 1994) خط الفقر االجتهادي

تعبير يشير إلى إنتاج التنظيم : اما تعريف الجنس فهو
. رجاالً ونساء: مميزتين مختلفتيناالجتماعي في فئتين 

  )2001صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، (
  

  :منهجية الدراسة 
  :مجتمع وعينة الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المنتفعين من صندوق 
المعونة الوطنية التابعين للواء االغوار الجنوبية، حيث تم 

حلة األولى تم ففي المر: سحب عينة الدراسة على مرحلتين
سحبت أعداد التجمعات السكنية بطريقة العينة العشوائية 
الطبقية، أما في المرحلة الثانية فقد تم اختيار األسر المنتفعة 
من صندوق المعونة الوطنية بالطرية المنتظمة من خالل 
الرجوع إلى كشوفات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية 

من % 15 مثل حجم العينة الكلي التابعيين لنفس اللواء، حيث
 112 أسرة قسمت إلى 250عدد المنتفعين؛ بعدد أسر بلغ 

 من أرباب األسر الذكور 138رب أسرة من اإلناث و
  )2011صندوق المعونة الوطنية، (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أداة جمع البيانات
 اسلوب متم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باستخدا

ٍ "Survey Researchماعي بالعينة المسح االجت ٍSocial" ؛

لجميع البيانات من الميدان بطريقة المقابلة الشخصية بواسطة 
االستبيان المغلق، وقد اشتملت صحيفة االستبيان على مجموع 
من األسئلة التي  تتعلق بالخصائص الديمغرافية واالجتماعية 

منطقة الدراسة : 1 الخريطة
 .)لواء األغوار الجنوبية(
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جة الموافقة واالقتصادية لألسر الفقيرة، وعلى مقياس خماسي لدر
وقد تم تدريج مقاييس الدراسة حسب معيار . على محددات الفقر

 -3 غير موافق، -2 غير موافق بشده، -1(لكرت الخماسي إلى 
كما تم االعتماد على مقياس ). موافق بشدة-5 موافق، -4محايد، 

 غير موافق 1.8 إلى 1من : الوسط الحسابي للتدرج كالتالي
 2.61باعتبارها غير موافق، ومن  2.6 إلى 1.81بشده، ومن 

 باعتباره 4.2 إلى 3.41 باعتبارها محايد، ومن 3.40إلى 
وحسب درجة .  باعتبارها موافق بشدة4.2موافق، وأكثر من 

االتجاه العام للعنصر تم تحويل التدرج إلى ثالثي لكي يعطي 
 اتجاه 2.60 إلى 1من : تصور أقرب وأوضح للواقع كما يلي

 اتجاه عام متوسط، ومن 3.40 إلى 2.61عام ضعيف، ومن 
كما تم تعديل فقرات  . اتجاه عام مرتفع أو عالي5 إلى 3.41

الدراسة حسب نتائج تقييم المحتوى من قبل عدد من المحكمين 
 أصحاب الخبرة األكاديميين والعاملين في مجال الحد من الفقر،

كرونباخ ثبات باستخدام معادلة التعديل تم استخراج معامل وبعد ال
لفقرات كل مجال على حده ولألداة ) Cronbach Alpha(ألفا 

ككل، ليتم التحقق من مدى درجة اتساق كل فقرة من فقراتها 
معامل الثبات لجميع متغيرات وأبعاد حيث كان بعضها البعض، 

 حيث تراوحت ، عاليةالدراسة مقبول إلجراء الدراسة بمصداقية
  .%87و% 82 بين

  
  يانات أسلوب تحليل الب

تم استخدام أسلوب SPPS®19 وباالستعانة ببرنامج 
التحليل العاملي الستنباط العوامل المحددة لسبب فقر األسرة، 
ثم استخدم أسلوب التحليل االحصائي الوصفي لتحديد 
درجات تصورات األسر نحو العوامل المسببة لفقرها؛ كما 
ت استخدم مربع كاي للبيانات الرتبية للتعرف على درجا

التطابق بين عينتي الذكور واإلناث من حيث مستوى أثر 
المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والعوامل المحددة على 

 لعينتي مستقلتي للعينات t، واستخدم اختبار فقر األسرة
  .الكمية
  

  : نتائج الدراسة
مستوى التطابق في أثر الخصائص االجتماعية 

فقر باختالف نوع رب واالقتصادية على حالة األسرة من ال
  :األسرة االجتماعي

وللتعرف على مصادر االختالفات أو درجة التطابق بين 
األسر التي تعليها اإلناث وتلك التي يعيلها الذكور من حيث 
مستوى أثر الخصائص االجتماعية والديمغرافية على فقر 

 إلى وجود 1األسرة، توصل تحليل مربع كاي في الجدول 
من حيث أثر ) α ≤ 0.05(ود فروقات تطابق أو عدم وج

، حيث كانت أعمال )2χ=0.321(مستوى عمر رب األسرة 
 سنة فأكثر 60من % 28.8 سنة، و60 و31منهم بين % 50
بينما توصل التحليل اإلحصائي  .  سنة فدون30% 20.8و
)61.22=2χ ( إلى وجود اختالفات أو عدم تطابق بين

الزواجية لرب من حيث الحالة ) α ≥ 0.01(العينتين 
% 76حيث كان . االسرة، والمستوى التعليمي لرب االسرة

% 52من أرباب األسر الذكو متزوجين، بينما كان حوالي 
ولم يتبين وجود فروق . من اإلناث ربات األسر أرامل

من الناحية اإلحصائية ) α ≤ 0.05(معنوية بين العينتين 
)5.98=2χ (انت نسبة لمستوى تعليمي رب األسرة، فبينما ك

عند أرباب األسر % 38األمية مرتفعة في العينتين بحدود 
عند ربات األسر اإلناث، كان المستوى % 48الذكو و

من أرباب األسر الذكو األساسي % 41التعليمي عند حوالي 
وتبين وجود عدم . عند اإلناث ربات البيوت% 26مقابل 

 عند) 2χ=13.29(تطابق أو فروق معنوية بين األسرتين 
من حيث حجم األسرة، حيث ) α ≥ 0.01(مستوى معنوية 

كان حجم األسرة التي يعيلها الذكور أكبر من حجم األسرة 
 7التي تعيلها اإلناث، وبلغت نسبة األسرة ذات الحجم من 

% 12.5عند أرباب األسر الذكور مقابل % 25أفراد فأكثر 
فقد  أفراد فأقل 3عند ربات األسر اإلناث، أما حجم األسرة 

عند ربات % 49عند أرباب األسر الذكور و% 28كانت 
  .األسر اإلناث
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  .التوزيعات التكرارية والنسبية لبعض خصائص عينة الدراسة االجتماعية والديموغرافية: 1جدول ال
  المجموع  انثى  ذكر

  المتغير
 %العدد %العدد %العدد

 اختبار درجة التطابق

  2χ=0.321  20.8  52  22.3  25  19.6  27 سنة فما دون30
 ر رب االسرةعم  50.4  126  50.0  56  50.7  70 31-60
 28.8  72  27.7  31  29.7  41  فأكثر60

0.85 =α  

  55.6  139  30.4  34  76.1  105 متزوج
  28.8  72  51.8  58  10.1  14 أرمل

61.22=2χ  
  

  3.6  9  4.5  5  2.9  4 مطلق
 الحالة الزواجية لرب االسرة

12.0  30  13.4  15  10.9  15 غير ذلك
0.00 =α  

  42.4  106  48.2  54  37.7  52 أمي
  34.0  85  25.9  29  40.6  56 أساسي

5.98=2χ  
المستوى التعليمي لرب االسرة  

  α= 23.60.05  59  25.9  29  21.7  30 ثانوي فأكثر
  37.6  94  49.1  55  28.3  39  فأقل3 
4-6 64  46.4  43  38.4  107  42.8  

13.29=2χ  
  

  حجم االسرة
 

  α= 0.001 19.6  49  12.5  14  25.4  35  فأكثر7
  

وحول مصادر االختالفات أو درجة التطابق بين األسر 
التي تعليها اإلناث وتلك التي يعيلها الذكور من حيث مستوى 
أثر الخصائص االقتصادية على فقر األسرة، توصل تحليل 

جود تطابق أو عدم وجود  إلى و2مربع كاي في الجدول 
من حيث ملكية ) α ≤ 0.05(فروقات عند مستوى معنوية 

، )2χ=5.27(، وملكية المسكن )2χ=1.75(ابنية لإليجار 
% 95.5من األسر التي يرعاها الذكور و% 91حيث كان 

من األسر الالتي يرعنها النساء ال يملكون أبنية لإليجار، كما 
من % 19.6الذكور ومن األسر التي يرعاها % 14.5أن 

. األسر الالتي يرعنها النساء يسكنون في منازل باإليجار
بينما توصل التحليل اإلحصائي إلى وجود اختالفات أو عدم 

من ) α ≥ 0.05(تطابق بين العينتين عند مستوى معنوية 
، وملكية االراضي )2χ=5.506(الحالة العملية : حيث

)8.36=2χ .(أرباب األسر حيث كانت نسبة البطالة بين 
من % 62، وكانت حوالي %83واإلناث % 70الذكور 

من األسر الالتي يرعنها % 79األسر التي يرعاها الذكور، و
  .   النساء ال يملكون أرض زراعية

  
  .التوزيعات التكرارية والنسبية لبعض خصائص عينة الدراسة االقتصادية : 2جدول ال

  المتغير  المجموع  نثىا  ذكر
 %العدد %العدد %العدد

اختبار درجة التطابق

 الحالة العملية  2χ=5.506  24.0  60  17.0  19  29.7  41 يعمل
 α= 76.00.019  190  83.0  93  70.3  97 متعطل

  2χ=8.36  30.8  77  21.4  24  38.4  53 تملك ملكية االراضي
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  المتغير  المجموع  نثىا  ذكر
 %العدد %العدد %العدد

اختبار درجة التطابق

 α= 69.20.004  173  78.6  88  61.6  85 ال تملك
ة ابنية لإليجارملكي  2χ=1.75  6.8  17  4.5  5  8.7  12 تملك

 α= 0.186 93.2  233  95.5  107  91.3  126 ال تملك
  66.4  166  58.9  66  72.5  100 ملك

  16.8  42  21.4  24  13.0  18بدون مقابل
5.27=2χ  
  

 ملكية السكن

  α= 0.072 16.8  42  19.6  22  14.5  20 ايجار
 

ائص االجتماعية مستوى التطابق في أثر الخص
واالقتصادية على حالة األسرة من الفقر باختالف نوع رب 

  :األسرة االجتماعي
بينت الدراسات التنموية أن ارتفاع الميل الحدي 
لالستهالك على السلع الغذائية الرئيسة على حساب السلع 
الكمالية مؤشر على محدودية الدخل وفقر األسرة، وأن الميل 

 السلع الغذائية مرتفع في المناطق الحدي لالستهالك على
). 2005الحنيطي، ( الريفية مقارنة مع المناطق الحضرية

وحسب نتائج المسح الميداني لهذه الدراسة فقد بلغ معدل 
 دينار سنوياً 2529.6اإلنفاق عند األسر التي  تعليها اإلناث 

 دينار لتلك التي يعيلها الذكور حيث كان هذا 2058مقابل 
، )α≥0.01(ذو داللة إحصائية عند ) t=3.798(الفارق 

وبالمقارنة مع متوسط اإلنفاق على مستوى المملكة الذي بلغ 
، )2010، )أ(دائرة اإلحصاءات العامة (  دينار سنويا6166ً

 بالنسبة لألسر الفقيرة التي يعيلها %59نجد أن الفارق بلغ 
ث، بل  بالنسبة لألسر الفقيرة التي تعيلها اإلنا%67الذكور، و

إن هذا الفارق بلغ بالمقارنة مع مستوى خط الفقر السنوي 
دائرة اإلحصاءات ( دينار سنوي 3876الرسمي المقدر 

 بالنسبة لألسر الفقيرة التي  %35كانت ) 2010، )أ(العامة 
 بالنسبة لألسر الفقيرة التي تعيلها %47يعيلها الذكور و

ة اإلحصائية كما تبين وجود فروق معنوي من الناحي. اإلناث
)0.01≤α( بين العينتين من حيث مستوى اإلنفاق على ،

حيث كان عند األسر التي تعيها اإلناث )  t=2.715(الكساء 
 دينار سنويا عند 34.4 دينار سنوياً مقابل حوالي 27حوالي 

  .األسر التي يعيلها الذكور

وحول خط الفقر الموضوعي الذي يعبر عن المبلغ الذي 
 فقيرة أنه يكفيه لسد حاجاتها الضروريةتجد األسرة ال

 دينار سنوياً عند 3245فقد بلغ حوالي ) 2006الحنيطي، (
 دينار سنوياً عند األسر 2705األسر التي يعيلها الذكور و

التي تعيلها اإلناث، ومن المالحظ التفاوت في حجم هذا الخط 
بين األسر حسب جنس رب األسرة، وبالمقارنة مع خط 

علماً أن هذا الخط . الفقر الرسمي المعلن حيث كان أدنى منه
 لنفس مجتمع الدراسة الذي 2005قد ارتفع مقارنة مع العام 

% 12بحدود ) 2006الحنيطي، (نوياً  دينار س2257بلغ فيه 
عند % 9عند األسر التي يعيلها الذكور بينما انخفض بنسبة 

وحول معدل اإلنفاق على . األسر الفقيرة التي تعيلها اإلناث
ايجار المسكن فبالرغم من أن االنفاق كان اعلى عند اإلناث 

 دينار شهرياً مقارنه مع الذكور الذي بلغ 10.8الذي بلغ 
ينار شهرياً إال أن هذا الفرق لم يكن معنوي  د11.7

)0.05≥α ( من الناحية اإلحصائية)0.242-=t .( كما أنه لم
بالنسبة لإلنفاق على ) α≤0.05(يتبين وجود فروقات معنوي 

فبينما كان معدل إنفاق ) t=1.705(الصحة لكلى األسرتين 
 دينار سنوياً كانت عند األسر14.3األسر التي تعيلها اإلناث 

وكذلك بالنسبة لإلنفاق .  دينار سنويا17.9ًالتي يعيلها الذكور 
السنوي على التعليم فلم يتبين وجود فروق معنوية 

)0.05≥α ( بين إنفاق األسرتين)1.554=t ( حيث كان عند
األسر التي يعيلها الذكور دينار وعند األسر التي تعيلها 

النقل وبخصوص معدل اإلنفاق السنوي على . اإلناث دينار
فقد تبين وجود فروق معنوي من الناحية اإلحصائية 

)0.05≤α ( بين األسرتين)2.078=t ( حيث بلغ معدل
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 ديناراً مقابل 25.3اإلنفاق عند األسر التي يعيلها الذكور 
  .    دينار عند األسر التي تعيلها اإلناث20.6

 أن النصيب 3ويتبين من خالل النتائج في الجدول 
كان يذهب إلى الغذاء، مع العلم %) 55(فاق األكبر من اإلن

أنه على مستوى المملكة انخفض مستوى االنفاق على السلع 
وعلى السلع غير الغذائية بمعدل % 2.6 بمعدل ةالغذائي

دائرة اإلحصاءات  (2006 مقارنة بالعام 2008للعام % 8.2
، وفي المرتبة الثانية جاء االنفاق على )2010العامة، 
لكل من أرباب األسر الذكور % 14، و%15(الكساء، 
، ثم الصحة والتعليم، وأخيراً ايجار %)11(، فالنقل )واإلناث

المسكن، مع وجود فروق معنوية بين معدالت انفاق األسر 
 .على الكساء والنقل لصالح األسر التي يعيلها الذكور

  
  )أسرة/شهر(عدل الدخل المطلوب لسد الحاجات األساسية التوزيع حسب معدالت اإلنفاق وم: 3جدول ال
) دينار(الشهري  مقدار االنفاق

 :على
 الجنس

األهمية النسبية 
  لإلنفاق

الوسط 
  الحسابي

الخطأ 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
  المعنوية

 4.155 129.42 %55  ذكر
  غذاء

 4.841 105.31 %55 انثى
3.798 0.000  

 2.031 34.42 %15 ذكر
  الكساء

 1.727 26.98 %14 انثى
2.715 0.007  

 2.301 10.76 %5 ذكر
  سكن إيجار

 2.347 11.56 %6 انثى
-0.242 0.809  

 1.703 17.86 %8 ذكر
 الصحة

 1.022 14.28 %7 انثى
1.705 0.090  

 2.361 18.31 %8 ذكر
  التعليم

 2.057 13.32 %7 انثى
1.554 0.121  

 1.661 25.33 %11 ذكر
  النقل

 1.519 20.55 %11 انثى
2.078  0.039   

 84.05 210.8  ذكر
 متوسط االنفاق الشهري لألسرة

 81.34  171.5  انثى
3.732  0.000  

الحد األدنى من الدخل الشهري  8.301 270.40  ذكر
 9.554 225.40  انثى  الذي يكفي األسرة

3.569 0.000  

  
  :تحديد عوامل أسباب الفقر

 Exploratoryتوصل التحليل العاملي االستكشافي 
Factor Analysis لفقرات مقياس معتقدات أسباب الفقر 

 فقرة تفسيرية إلى ثالثة عوامل قادرة على 12البالغ عددها 
 من التباين في ظاهرة الدراسة، وقد تم 54.2تفسير معدل 

 4العامل الثقافي القدري، وضم : تسمية، العامل األول

من التباين الكلي، %  26.4ات استطاعت أن تفسر متغير
 قدر الفقر :والمتغيرات التي تشبعت في هذا العامل هي

 ، هناكسيء الفقـراء ، حظاهللا من الرزق وان محتوم
 من إهـمال ، هناكللفقـراء األغنياء قبل من استغالل
العامل البنائي، : ثانياً. واحتياجاتهم الفقراء لمعاناة الحكومة
م خمس متغيرات، أظهرت أهميه واضحة من حيث حيث ض
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قيمة التباين الذي تم التفسير بواسطتها، إذ تفسر نحو 
من التباين الكلي، والمتغيرات التي تشبعت في هذا % 14.6

تدني مستوى التدريس في : هي) 4(العامل كما في الجدول 
واإلعاقة،  المرض فيها يكثر الفقيرة  األسر،مدارس الفقراء

 مفككة تعيش الفقيرة ، األسرالفقيرة األسرة محج كبر
أما العامل . البطالة فيها تكثر الفقيرة ، و األسروضعيفة

 أن يفسر عاألخير أمكن تسميته بالعامل الفردي، حيث استطا
من التباين الكلي لظاهرة الدراسة، من خالل ثالث % 13.2

 الدافعية إلى الفقراء افتقار: متغيرات تشبع فيها، هي
 ، األسرةطماعـين أو جشعين ليسوا ، الفقراءلمثابرةوا

  . التدبير إلى وتفتقر النفقات في تبذر اسر هي الفقيرة
 إن هذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة بأهمية العوامل 
البنائية في تفسير معتقدات الناس نحو أسباب الفقر، إال أنها 

 األهمية، اختلفت من حيث ترتيب هذا العامل في درجة هذه
فبينما توصلت الدراسات التي أجريت في الدول الصناعية 

 المتحدة األمريكية واسترالية إلى أن أكثر العوامل تكالواليا
 Feagin, 1972, Smith, and(أهمية هو العامل الفردي 

Stone, 1989, Feather, 1974, Furnham, 1982( فإنها ،
جريت في الدول اتفقت مع ما توصلت إليه الدراسات التي أ

عن تركيا، والعثمان ) Morcol) 1997النامية كدراسة 
التي أجريت في األردن -) 2005(والحنيطي ) 2005(

 بأن أكثر العوامل تفسيراً لمعتقدات -والمشابهة لهذه الدراسة
المبحوثين نحو أسباب الفقر هو العامل البنائي، وهذه النتيجة 

 نحو أسباب الفقر حسب تبين مدى اختالف معتقدات المبحوثين
  . المستوى االقتصادي والتنموي

  
  على العوامل) فقرات أسباب الفقر(تشبعات المتغيرات التابعة  : 4جدول ال

 مستوى التفسير درجة الشيوع درجة التشبع الفقرة العامل
 5460. 0.729 اهللا من الرزق وان محتوم قدر الفقر
 0.663 0.746 سيء الفقـراء حظ
 0.472 0.632 للفقـراء األغنياء قبل من استغالل هناك

  )القدرية(الثقافية 

 0.626 0.767 واحتياجاتهم الفقراء لمعاناة الحكومة من إهـمال هناك

26.419 

 0.622 0.608 الفقراء مدارس في التدريس مستوى تدني
  6060. 0.753 واإلعاقة ضالمر فيها يكثر الفقيرة األسر
 6360. 0.78 الفقيرة األسرة حجم كبر

 0.446 0.526 وضعيفة مفككة تعيش الفقيرة األسر
  البنائي

  2790. 0.368 البطالة فيها تكثر الفقيرة األسر

14.575 

 0.566 0.75 والمثابرة الدافعية إلى الفقراء افتقار
  )السلوكي(الفردية   6530. 0.71 طماعـين أو جشعين ليسوا الفقراء
 1170.  0.41التدبير إلى وتفتقر النفقات في تبذر اسر هي الفقيرة األسرة

13.245  

  
مستوى االختالف في تصورات األسر الفقيرة نحو أثر 

على فقر األسرة حسب نوع رب ) القدري(العامل الثقافي 
  األسرة

 5توصل التحليل اإلحصائي المبينة نتائجه في الجدول 
فروق معنوية في مستويات التصورات بين كل عدم وجود 

من األسر التي يعيلها الذكور وتلك التي تعليها اإلناث نحو 
مستوى أثر سبب العامل الثقافي القدري على فقر األسرة، 

األسر الفقيرة نحو أسباب  حيث كان مستوى تصورات
 بلغ المتوسط العام فقد العامل الثقافي القدري لفقرهم مرتفع،

بانحراف  3.43  عند األسر التي يعيلها الذكورالتجاهلهذا ا
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 3.46 ، وعند األسر التي تعيلها اإلناث0.06معياري 
من  بالموافقة  التصوراتكانت و.0.07بانحراف معياري 

اهللا،  من الرزق وإن محتوم قدر قبل كال األسر على أن الفقر

بينما كانت التصورات محايدة نحو . سيء الفقراء وأن حظ
 إهمال للفقراء، وأن هناك األغنياء قبل من استغالل هناكأن 

  .واحتياجاتهم الفقراء بمعاناة الحكومة من قبل
  
  على فقر األسرة حسب نوع رب األسرة) القدري(مستوى االختالف في تصورات األسر الفقيرة نحو أثر العامل الثقافي  : 5جدول ال

 الجنس الفقرة
الوسط 
  الحسابي

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
  الموافقة

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
  المعنوية

  للفقراء األغنياء قبل من استغالل هناك محايد  1080. 3.07 ذكر
 محايد  1100. 3.12 انثى

-0.311 0.756 

 محايد 0.110 2.88 ذكر
 محايد 0.122 3.10 ىانث

 لمعاناة الحكومة من إهمال هناك
  واحتياجاتهم الفقراء

 محايد 0.118 3.16 انثى
-1.346 0.180 

 موافق 0.103 3.78 ذكر
  اهللا من الرزق وإن محتوم قدر الفقر

 موافق 0.108 3.87 انثى
-0.557 0.578 

 موافق 0.112 3.56 ذكر
  ءسي الفقراء حظ

 محايد  1240. 3.39 انثى
0.987 0.324 

  مرتفع 0.064 3.43 ذكر
 )القدري(الثقافي العامل 

  مرتفع 0.073 3.46 انثى
-0.29 0.76 

  
مستوى االختالف في تصورات األسر الفقيرة نحو أثر 

  العامل البنائي على فقر األسرة حسب نوع رب األسرة
 عدم 6توصل التحليل اإلحصائي المبينة نتائجه في الجدول 

وجود فروق معنوية في مستويات التصورات بين كل من األسر 
لها الذكور وتلك التي تعليها اإلناث نحو مستوى أثر سبب التي يعي

 العامل الهيكلي على فقر األسرة، حيث كان مستوى تصورات
 بلغ وقد األسر الفقيرة نحو األسباب الهيكلية لفقرهم متوسط،

 3.16  عند األسر التي يعيلها الذكورالمتوسط العام لهذا االتجاه

 3.12 لتي تعيلها اإلناث، وعند األسر ا0.07بانحراف معياري 
من قبل  بالموافقة  التصوراتكانت و.0.077بانحراف معياري 

بينما كانت األسر . كال األسر على أن البطالة سبب مباشر للفقر
 في التدريس مستوى محايد نحو أسباب الفقر المتعلقة بتدني

 الفقيرة الفقيرة، وأن األسر األسرة حجم الفقراء، وكبر مدارس
وبينما كانت األسر التي يعيلها الذكور . وضعيفة كةمفك تعيش

واإلعاقة  المرض فيها يكثر الفقيرة محايد نحو سبب أن األسر
  .كانت غير موافقة عند األسر التي تعيلها اإلناث

  
  األسرة حسب نوع رب األسرةمستوى االختالف في تصورات األسر الفقيرة نحو أثر العامل البنائي على فقر  : 6جدول ال

 الجنس الفقرة
الوسط 
  الحسابي

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
  الموافقة

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
  المعنوية

  محايد 1090. 2.61 ذكر
  الفقراء مدارس في التدريس مستوى تدني

 محايد 1160. 2.71 انثى
-0.708 0.480 

 0.878 0.153 محايد 0.108 3.19 ذكر  واإلعاقة المرض فيها يكثر الفقيرة األسر
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 الجنس الفقرة
الوسط 
  الحسابي

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
  الموافقة

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
  المعنوية

 غير موافق 1170.  2.21  انثى
 محايد 1140. 3.35 ذكر

 الفقيرة األسرة حجم كبر
 محايد  1210. 3.30 انثى

0.265 0.791 

 محايد  1040. 2.91 ذكر
 وضعيفة مفككة تعيش الفقيرة األسر

 محايد 0.119 2.71 انثى
1.212 0.227 

 موافق  1.039  3.79 ذكر
  البطالة فيها تكثر الفقيرة األسر

  موافق  0.965  3.72  انثى
0.526 0.599 

 متوسط 0.0718 3.16 ذكر
  العامل البنائي

 متوسط 0.0768 3.12  انثى
0.43  0.66  

  
مستوى االختالف في تصورات األسر الفقيرة نحو أثر 

على فقر األسرة حسب نوع رب ) السلوكي(العامل الفردي 
  األسرة

 6لتحليل اإلحصائي المبينة نتائجه في الجدول توصل ا
عدم وجود فروق معنوية في مستويات التصورات بين كل 
من األسر التي يعيلها الذكور وتلك التي تعليها اإلناث نحو 
مستوى أثر سبب العامل السلوكي على فقر األسرة، بالرغم 

األسر الفقيرة التي تعيلها اإلناث  من أن مستوى تصورات
 بلغ حيث توسط وتلك التي يعيلها الذكور كان ضعيف،كان م

  عند األسر التي يعيلها الذكورالمتوسط العام لهذا االتجاه

، وعند األسر التي تعيلها 0.06بانحراف معياري  2.63
  تصوراتكانت و.0.065بانحراف معياري  2.58 اإلناث

 ليسوا  على أن الفقراءبالموافقةاألسر التي تعيلها اإلناث 
طماعين بينما كانت تصورات األسر التي يعيلها  أو شعينج

األسر التي تعيلها اإلناث  الذكور محايدة، كما أن تصورات
والمثابرة بينما  الدافعية إلى الفقراء  على افتقاربالموافقةكانت 

في . كانت تصورات األسر التي يعيلها الذكور بعدم الموافقة
م الموافقة على أن كال األسر بعد المقابل كانت تصورات

  .التدبير إلى وتفتقر النفقات في تبذر اسر هي الفقيرة األسرة

  مستوى االختالف في تصورات األسر الفقيرة نحو أثر العامل القدري على فقر األسرة حسب نوع رب األسرة: 7جدول ال
الوسط  الجنس الفقرة

  الحسابي
الخطأ 
 المعياري

مستوى 
  افقةالمو

 tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
  المعنوية

 النفقات في تبذر اسر هي الفقيرة األسرة غير موافق 0.096 2.33 ذكر
 غير موافق 0.087 2.09 انثى التدبير إلى وتفتقر

1.793 0.074 

 محايد 0.119 3.31 ذكر
  طماعين أو جشعين ليسوا الفقراء

 موافق 0.114 3.45 انثى
-0.812 0.418 

 موافق 0.092 3.72 انثى
  والمثابرة الدافعية إلى الفقراء ارافتق

  غير موافق  1060. 2.25 ذكر
0.249 

0.804  
 

  متوسط 0.064 2.63 ذكر
 )السلوكي(الفردي العامل 

  ضعيف 0.065 2.58  انثى
0.46  0.64  

  



 وفاء مصطفى الطراونة وفايز عبد القادر المجالي ودوخي عبد الرحيم الحنيطي             ...                                               محددات الفقر

-288- 

  :االستنتاجات والتوصيات
  :االستنتاجات

ية لهذه الدراسة أن تم االستنتاج من خالل النتائج الميدان
معدل إنفاق األسر الفقيرة في منطقة الدراسة كان دون 
متوسط خط الفقر الرسمي المعلن في المملكة، وأنه يوجد 
فاق كبير بين دخول ومعدالت انفاق األسر حسب جنس رب 
األسرة ولصاح األسر التي يعيلها الذكور مع العلم أن أكثر 

  .غذاءمن نصف الدخل يذهب لإلنفاق على ال
ومن خصائص الفقراء انخفاض المستوى التعليمي وانتشار 
األمية بينهم، والنقص الشديد في ملكية الموجودات الثابتة 
المؤجرة لصالحهم، وارتفاع معدل البطالة، وقد جاءت هذه 

 ,IFAD, 2011). (النتائج متفقة مع نتائج الدراسات العالمية 
M. Ahmed, and M. Zakaria, 2004ى مستوى أما عل

الجنس لرب األسرة فقد كانت خصائص األسر الفقيرة التي 
أن ربات البيوت كن في الغالب من األرامل : تعيلها النساء

األميات العاطالت عن العمل اللواتي ال يملكن أرض زراعية، 
في المقابل كان رب األسرة التي يعيلها الذكور في الغالب من 

ي االبتدائية وتتفق هذه النتيجة المتزوجين الذين مستواهم التعليم
 )2006الصندوق الدول للتنمية الزراعية، (مع النتائج العالمية 

M. Rihan and) M. Nas , 2001, Bourguignon, F., 
2004, R. H. Adams, 2006  ( ألسباب فقر األسر حسب

  .الجنس لرب األسرة
 تمكنت الدراسة من تحديد ثالث متغيرات لسبب ظاهرة 

العامل القدري، والعامل : سب تصورات الفقراء وهيالفقر ح
وقد كان مستوى تصورات األسر . البنائي، والعامل الفردي

نحو أثر سبب العامل القدري لفقرهم مرتفع وكانوا موافقين 
 اهللا، وأن حظ من الرزق وإن محتوم على أن الفقر قدر

 أن للفقر ثقافةسيء، ويمكن تفسير هذه النتيجة على  الفقراء
موروثة تالزم المرء منذ الوالدة وتكسبه سلوكاً وقيماً تختلف 
عن الثقافة العامة في المجتمع فال يستطع االستفادة من 
الفرص التي يمكن أن تظهر في حياته بل ويستسلم لوضعه 

متفقة في ذلك  ،(Lewis, 1968)القائم دون محاولة للتغيير 
لى الدول النامية مع الدراسات العالمية السابقة التي أجريت ع

بأهمية العوامل القدرية في تفسير معتقدات الناس نحو أسباب 
الفقر ، وأن الفقراء يعتقدون بالعوامل القدرية أكثر من غير 

، إال أن ترتيبها اختلف مع نتائج )Feagin 1972(الفقراء 
الدراسات السابق حيث احتلت المركز األول في هذه الدراسة 

. )2005 (لعثمانبة الثانية في دراسة ابينما جاءت في المرت
وفي المرتبة الثاني جاء العامل الهيكلي باعتباره سبب لفقر 
األسرة بتصورات متوسطة عند كل من األسر التي تعليها 
اإلناث وتلك التي يعيلها الذكور، بالرغم من اتفاقهم بالموافقة 
د على درجة أهمية سبب البطالة في زيادة معاناة الفقراء، فق

بينت نتائج خصائص عينة الدراسة أن معدل البطالة بين 
وبين األسر % 83األسر الفقيرة التي ترعاها اإلناث بلغ 

مع وجود فارق معنوي % 70الفقير التي يرعاها الذكور 
بين العينتين الذي يشير إلى كبر حجم معاناة األسر التي 

ع معدل تعيلها النساء لهذه المشكلة، وبمقارنة هذه النتائج م
البطالة بين الفقراء المعلن على مستوى المملكة والبالغ 

 وعلى )2010، )أ(دائرة اإلحصاءات العامة ( 27%
 (ILO, 2007) عند اإلناث% 17المستوى العالمي البالغ 

يتبين كبر حجم المعاناة التي يعانيها الفقراء في مناطق 
ى األغوار الجنوبية التي سجلت أكبر نسبة فقر على مستو

علماً أن بعض الدراسات %) 44(المملكة في غور المزرعة 
التي اجريت على الفقراء المنتفعين من صندوق المعونة 

% 77.7الوطنية في األردن بينت أن معدل البطالة بينهم بلغ 
وهو قريب من حجم البطالة فذ هذه الدراسة، ومن الجير 

دن بين بالمالحظة أنه وبالرغم من انخفاض نسبة الفقر باألر
، )أ(دائرة اإلحصاءات العامة ( 2008 و2006عامي 
 إال (IFAD, 2011)وفي الريف العالمي بشكل عام ) 2010

أن نسبة الفقر والمعاناة تزداد في مناطق الريف األردني 
في المقابل كان مستوى . وبالتحديد في األغوار الجنوبية

ى تصورات األسر نحو أثر سبب العامل الفردي السلوكي عل
فقر األسرة متوسطة عند األسر التي يعيلها الذكور وضعيف 
 عند األسر التي تعليها اإلناث، وقد اتفقوا على أن األسرة

التدبير،  إلى وال تفتقر النفقات في تبذر أسر ال هي الفقيرة
 أو جشعين ليسوا وتجد األسر التي تعيلها النساء أن الفقراء

  .المثابرةو الدافعية إلى طماعين، بل يفتقرون
وفي النهاية نستنتج بأن حجم الفقر في مناطق األغوار 
الجنوبية أكثر شدة مقارنة مع باقي مناطق المملكة، وأن 
األسر الفقيرة التي تعيلها النساء هي األكثر شدة من حيث 
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مستوى الفقر والمعاناة، وتعلب البطالة والعوامل القدرية 
وأن لملكية الموجودات دوراً رئيسياً في تفاقم هذه المشكلة، 

الثابتة االستثمارية خاصة األراضي الزراعية دوراً مباشراً 
  .في الحد من هذه الظاهرة في المنطقة

  
  : التوصيات

ومن خالل النتائج السابق للدراسة تم الخروج ببعض 
  :التوصيات

توسيع برنامج هيكلية صندوق المعونة الوطنية  .1
ق في دائرة األراضي المعمول به حالياً خصوصا فيما يتعل

 . والمساحة
التقليل من النسبة المخصصة للحسم من األبناء  .2

حالياً، التي أثرت بشكل %) 25(الذين يعملون والبالغة 
ملموس على شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الذين هم في 

  ).الحكومي(دائرة الفقر الذاتي بعيداً عن الفقر 
فرد التي يوجد عدم اعتماد الدخل التكميلي لألسرة ال .3

لديها دخل أقل أو يوازي مقدار المعونة التي تصرف لها 
 دينار مما شكل فجوه بين الموظف والمواطن؛ 40وهي 

  .ونقل هذه النقطة لتستفيد منها األسرة المكونة من فردين
توجيه وتكثيف برامج التوعية والتثقيف للمنتفعين  .4

للخدمة من الصندوق من أجل أن تنتقل االسرة من متلقية 
الى أسر منتجة من خالل برامج التدريب المهني وتقديم 
االئتمان التنموي لهم من التنسيق والتكامل مع الجمعيات 

  .الخيرية والجهات األخرى ذات العالقة في المنطقة
دعم التعليم في المجتمع الريفي من خالل تقديم  .5

مساعدات نقدية وعينية عن كل طفل يجلس على مقاعد 
مع توفير مقاعد جامعية مخصص للذين ينهون الدراسة، 

الثانوية العامة وتقديم الدعم المادي لهم خاصة لألسر التي 
 . ترأسها النساء

تحديد الفجوة بين عرض العمل والطلب علية، مع  .6

تحديد الجاهزية للعمل عن عارضيه من ابناء المجتمع الريفي، 
م خاصة في وتعزيز قدراتهم من خالل توفير التدريب المهني له
 .المجاالت المهنية النادرة وقليلة العرض في الريف

رفع معدالت انتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة  .7
التي يملكها أو يستأجرها الفقراء من خالل برامج تنموية 
منظمة، وذلك بتفعيل خدمات اإلرشاد الزراعي وتقديم سبل 

وض التكنولوجيا الحديثة، والخدمات المساندة لها من قر
تنموية وحتى الخدمات التسويقية التعاونية لتقليل الهوامش 

 .التسويقية وتحقيق ربح أعلى للمزارعين
تقليل معدالت المخاطرة عند صغار المزارعين من  .8

خالل تقديم التأمين الزراعي لتشجيعهم على اإلنتاج 
 .واالعتماد على الذات

تشجيع ودعم وإرشاد وتنظيم الجمعيات التعاونية  .9
تلفة بغرض اإلنتاج أو البيع للمزارعين الصغار بما المخ

يعود عليهم بالنفع نظراً لتقيل تكاليف اإلنتاج والتكاليف 
 . ةالتسويقية المختلف

توسيع نطاق خدمات اإلرشاد الزراعي وتطوير أدائية  .10
وإعادة هيكلته ليخدم كافة المزارعين بما فيهم صغار 

 المعدمين من كال المزارعين والمزارعات النساء والفقراء
الجنسين وتيسير سبل وصولهم لخدمات التنمية الريفية، وذلك 
من خالل إدخال أسلوب المشاركة الشعبية في التخطيط والتنفيذ 

 .للبرامج التنموية واإلرشادية، وتطوير أداء المدارس الحقلية 
رفع مستويات الشفافية في منح القروض التنموية  .11

سائل ومراقبة الواسطة والخدمات اإلرشادية، والم
والمحسوبية التي تحد من العدالة وتيسير وصول المستهدفين 

 .من الفقراء لها
العمل على اعادة برنامج التأهيل المهني وبتعليمات 

التي تتكون من فرد واحد أو جديدة، من خالل دعم األسر 
ولكن رب األسر أو غيره من اعضاء األسرة غير أكثر 

  . من األطفالقادرين على العمل أو
  

  المراجع
  المراجع العربية

الحالق، سعيد، والطعامنه، محمد، والشيخ، فؤاد نجيب، 
ظاهرة الفقر في ). 2009 (.والخزاعلة، عبد العزيز

تأليف محمد العجلوني . الواقع وإمكانية الحل: ربدمحافظة إ
الفقر والبطالة واحتياجات سوق ، )المحرر(وأنور البطيخي 
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، 1 . المؤتمر الرابع للبحث العلمي في األردنوقائع: العمل
  104-31ص ص . الجمعية األردنية للبحث العلمي: عمان

قياس خط الفقر النسبي في المناطق ، )2004(الحنيطي، دوخي 
ب األردن، المجلة العلمية، كلية النائية من إلقليم جنو

، القاهرة، 3، رقم 55 جامعة القاهرة، مجلد -الزراعة
  . 244-131، ص ص ص جمهورية مصر العربية

العالقة بين مستوى الفقر والرضا ). 2006. (الحنيطي، دوخي
عن التجمع السكني والمساكن في ريف إقليم جنوب 

، ص ص )3(3 المجلة األردنية للعلوم الزراعية،. األردن
311-333. 

الحنيطي، دوخي والمجالي، قبالن والطيب، سعود، والعثمان، 
تمييز األسر الفقيرة من ). 2004. (حسين وجرار، أمجد

. غير الفقيرة في المناطق النائية التابعة إلقليم جنوب األردن
  44-9، ص ص1مجلة التنمية والسياسة االقتصادية، 

خط الفقر من منظور األسر قياس ). 2006. (دوخي ؛ الحنيطي
المجلة األردنية للعلوم . دراسة تحليلية: الريفية في األردن

  .426-415، ص ص )2(4الزراعية، 
أثر مستوى التعليم على حالة ). 2006. (الحنيطي، دوخي

األسر من الفقر في المناطق النائية دراسة ميدانية إلقليم 
  .14-1ص ص )57(2المجلة العلمية، . جنوب األردن
العالقة بين المؤشرات ). 2008. (الحنيطي، دوخي

. الديموغرافية وحالة األسرة من الفقر في الريف األردني
، )59( 2 جامعة القاهرة ، -المجلة العلمية، كلية الزراعة

  .9-1ص ص 
عدالة توزيع الدخل ). 2005. (الحنيطي، دوخي عبد الرحيم

دراسة ميدانية : واإلنفاق بين األسر الفقير وغير الفقيرة 
مجلة جامعة الملك . للمناطق النائية من إقليم جنوب األردن

-161، ص ص )17( 2، )2( العلوم الزراعية -سعود
205.  

العالقة بين مستوى الفقر والرضا ، ) أ2006(الحنيطي، دوخي 
عن التجمع السكني والمساكن في ريف إقليم جنوب 

 ، 3، رقم3 المجلة األردنية للعلوم الزراعية، مجلد األردن،
  .331-311، ص ص األردن

قياس خط الفقر من ). 2006. (الحنيطي، دوخي عبد الرحيم
المجلة . دراسة تحليلية،: سر الريفية في األردنمنظور األ

  .426-415، ص ص األردنية للعلوم الزراعية
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Determinants of Poverty in Rural Areas of Jordan and its Relationship 

with the Gender of Household head:  A Field Study of the National Aid 
Fund beneficiaries in the District of the southern Jordan Valley 

 

Doukhi Abdul Rahim Hunaiti1, Faiz Abdel-Qader Al-Majali2, and  Wafaa Mustafa Tarawneh3 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed at identifying the demographic, social and economic, determinants of poverty from the 
viewpoint of the poor families in the southern Jordan Valley. To achieve these goals; a stratified and 
systematically-random sample was drawn with 250 families benefiting the National Aid Fund. This sample 
consists of 112 male head families and 138 male heads families.  Data were gathered by a closed 
questionnaire and the interview. Methods of descriptive statistics, Chi-Square Analysis and the 
independent t test were used. 
The study found out that despite the decreasing rate of poverty in Jordan between 2006 and 2008, the rate 
of poverty in Jordan in geranial and in the southern Jordan Valley in particular increases. The study 
revealed that the phenomenon of poverty is much evident in the households headed by women. Also, it 
was found out that there certain properties attributed to families headed by women 

Keywords: poverty, rural Jordan, determinants of poverty, the causes of poverty.  
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