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تحديد العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في معدل البطالة ومستوى المعيشة في محافظة الطفيلة 

  في المملكة األردنية الهاشمية
  

  *دوخي عبد الرحيم الحنيطي وبشير العبد الرزاق الزعبي
  

  صـلخم
استهدف البحث تحديد العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في معدل البطالة وأثرها في مستوى المعيشة في محافظة 

 9596أسرة من بين  1830ولتحقيق هذا الهدف تم أجراء الدراسة على عينة قوامها . الطفيلة من المملكة األردنية الهاشمية
وتم جمع البيانات . تجمع سكاني 29وية قصبة الطفيلة وبصيرا والحسا ضمن أسرة تم اختيارها بطريقة عشوائية من أل

وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي لتحليل . بطريقة المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض
جته بطريقة المكونات محددات البطالة وأثرها في مستوى المعيشة، من خالل أسلوب التحليل العاملي الذي تمت معال

الرئيسية لمجموعة عوامل لها األثر األكبر في تحديد األفراد العاطلين عن العمل من غير العاطلين وأثره في مستوى الحياة، 
من األسر هان غيرالتي يوجد فيها عاطلين عن العملعاألسر  يحدد خصائصللمخطط التنموي اإلقليمي في األردن أن ويمكن 

تضمنتها عشرة عوامل رئيسة كان لها معدل تفسير في المنطقة من خالل عدد من المتغيرات التي ال تعاني من البطالة 
، وعامل الحاجات األساسيةعلى اإلنفاق عامل : ، وقد أمكن تسمية هذه العوامل بـ%85.5للتباين في سبب الظاهرة بمعدل 

يعلى مستلزمات التعليم، وعامل الرفاهة المنزلية، وعامل اإلعالة األسرية، وعامل سراإلنفاق األالقروض التنموية، وعامل 
النفقات على المسكن، وعامل التكافل االجتماعي، وعامل المستوى التعليمي لرب األسرة، وعامل النفقات االجتماعية، 

وصيات التي يمكن أن يأخذ بها المخطط وقد خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والت. الشعور بالفقر المدقعوعامل 
  .التنموي في رسم استراتيجيات التنمية االجتماعية في المنطقة

  .التحليل العاملي، البطالة، مستوى المعيشة، الطفيلة، التنمية االجتماعية :ات الدالـةـالكلم

  

  المقدمـة
  

أساسياً لتحقيق الكفاءة في تعد البيئة المستقرة مطلباً 
اقتصاد المجتمعات وتحقيق التنمية المتكاملة فيها، ومن 

االقتصادية الرئيسة لموضوع االستقرار تحقيق  فاألهدا
فالبطالة .)195: 1995جوارتني وآخرون، (العمالة الكاملة 

من المشكالت الرئيسة التي يعاني منها المجتمع األردني،  دتع
دائرة اإلحصاءات العامة، (وخاصة المناطق الريفية والبادية 

هذه المشكلة عامة ال تقتصر  أن، وبالرغم من )72: 2006
مناطق الفي  نها أكثر شدةًفإعلى فئة معينة أو منطقة معينة، 

المستوى العام  أورية المناطق الحض يةمقارنة معوالريف النائية
لتعاقب نتيجةًف.)115، 1996وزارة التخطيط، (في األردن 

الجفاف واالستخدام الجائر للمراعي بسبب تطور سبل  سنوات
تدهور والمواصالت، وعدم االلتزام بتنظيم حقوق الرعي، 

أدى ذلك إلى تناقص - خاصة الغطاء النباتي الرعوي- موارد ال
 مناطق إقليم جنوبي األردن ، وأصبح سكانالعمل في الرعي

يعانون من مشكالت متعددة، كتدني مستوى المعيشة، ما غالباً 
مما يجعل هذه المشكلة ، وانتشار الفقر والبطالة بأنواعها المختلفة
 في محافظات األطراف، مشكلة تنموية تستحق الدراسة والتحليل

فضالً عن أن النقص في المعلومات الدقيقة عن األوضاع 
ا البطالة عد عائقاً في هماعية واالقتصادية التي من أهماالجت

  .وضع بنية اجتماعية واضحة المعالم
تعد البطالة من أهم المشكالت التي تواجه االقتصاد األردني 

شهد سوق العمل . منذ فترة الثمانينات وحتى وقتنا الحاضر
األردني خالل العقود األخيرة من القرن العشرين وبداية القرن 

لحادي والعشرين تذبذبا واضحا في معدالت البطالة، حيث كان ا
% 1.6فقد تراوح معدل البطالة بين . االرتفاع هو االتجاه العام

كحد أقصي في عامي % 18.6في حده األدنى و 1976في عام 
وكذلك أخذت معدالت البطالة تأخذ خانتين . 1993و 1992

(Two digits)  من عام وقد جاءت هذه التغيرات . 1990ابتداء

قسم االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية، الجامعة * 
األردنية، عمان، األردن؛ كلية االقتصاد، جامعة مؤتة، الكرك، 

، وتاريخ قبوله 5/12/2010تاريخ استالم البحث . األردن
25/11/2010. 
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في معدالت البطالة نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية 
- 1972ففي فترة . والسياسية على الساحة العربية والعالمية

كانت معدالت البطالة متواضعة ومتدنية جداً، األمر الذي  1981
ة الوافدة لسد دفع الحكومة األردنية إلى فتح الباب أمام العمال

ومنذ بداية الثمانينيات أخذت . الفجوة في سوق العمل األردني
معدالت البطالة باالرتفاع نتيجة لتباطؤ االقتصاد العالمي وتراجع 
الطلب الخارجي على العمالة المحلية، فظهرت ظاهرة العمالة 

وبخاصة من دول الخليج نتيجة ) الهجرة العكسية(العائدة 
دائرة اإلحصاءات (في فترة التسعينيات للظروف السياسية 
  ).العامة، سنوات متفرقة

  
  مشكلة الدراسة

ما هي أهم :تنطلق مشكلة الدراسة من التساؤل حول
المحددة للبطالة عند سكان االجتماعية واالقتصادية  العوامل

مجتمع محافظة الطفيلة؟، وهل يوجد عالقة بين البطالة 

  ؟حافظة الطفيلةومستوى المعيشة عند سكان مجتمع م

  
  أهداف البحث

االجتماعية  تهدف الدراسة إلى تحديد أهم العوامل
المحددة للبطالة ومستوى المعيشة عند سكان واالقتصادية 

  .مجتمع محافظة الطفيلة
  

  منهجية الدراسة
  التحليل الهيكلي لعينة الدراسة

  وصف المنطقة
، وتتبع منطقة 2كم89287.2تبلغ مساحة األردن اإلجمالية 

معان، والكرك، (الدراسة جغرافياً إلى إقليم جنوب األردن 
من إجمالي مساحة % 50.45 ، الذي يشكل)العقبةوالطفيلة، و

 2كم 2114جغرافياً  محافظة الطفيلةحيث تبلغ مساحة البالد، 
دائرة () 1أنظر الخريطة (من إقليم الجنوب، % 2.4بمعدل 

  .)2000اإلحصاءات العامة، 

  المواقع الجغرافية واإلدارية لمنطقة الدراسة): 1(الخريطة رقم
  

  أدوات الدراسة
  أساليب جمع البيانات

إلنجاز مراحل التحليل ولتحقيق أهداف الدراسة، استلزم 
القيام بتصميم صحيفة استبيان أولية خاصة لغايات جمع 
البيانات الالزمة من األسر المشمولة في عينة الدراسة 
بأسلوب المقابلة الشخصية في ضوء األهداف المتعلقة بمسح 
دل الواقع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي، وتقدير مع

البطالة في محافظة الطفيلة، وتم تطوير االستبيان البحثي 
األولي باالستعانة بخبراء متخصصين لهذا الغرض، من 
الناحية التصميمية والمعلومات الخاصة، ومن الناحية 

اإلجرائية، حتى أصبحت األسئلة التي تضمنتها واضحة 
 األسئلة التي تم اختبارها عنودقيقة، واإلجابات المختلفة 

أيضاً واضحة ومحددة ومختارة بعناية نتيجة لمراعاة التسلسل 
المنطقي في األسئلة بحيث يؤدي إلى توفير سهولة وبالتالي 
تقليل األخطاء اإلجرائية، ثم بعد ذلك عرضت على عدد من 
المحكمين وعدلت، وأعيد اختبارها من خالل إجراء مسح أولي 

لمسح الرئيس لبعض عناصر المجتمع قبل أن نقوم بتنفيذ ا
 Piecemealتم اختبار االستمارات مكتبياً وتدريجياً(للمجتمع، 

Testing وتم إجراء مسح االختبار القبلي ،Pretest Survey ،
-Pre)، وإجراء عملية تجريب Pilot Surveyوالمسح التجريبي 
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Rehearsals  حتى أخذت شكلها النهائي، ومن ثم تثبيتها، كما
جمع البيانات بأسلوب المقابلة وضع كتيب إرشادات خاص ب

الشخصية لكل استمارة، وآخر خاص بتدقيقها، وجمعت 
  .الصحيفة لمرة واحدة في نهاية المسح

  
  عينة الدراسة

  تحديد هدف، ومجتمع، وإطار العينة البحثية
التجمعات السكنية أو جميع القرى  منمجتمع البحث  تكون

في محافظة الطفيلة من إقليم الجنوب التي تقسم إلى وحدات 
، حيث تعرف الوحدة على Sampling Unitجغرافية  معاينة
في  تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية واقعة: أنها

ضمن إقليم الجنوب المنتمي إلى محافظة  المجتمع اإلحصائي
الوحدات التنموية جميعاً  الطفيلة، وتتفاوت أعداد السكان في

ضمن إقليم الجنوب تبعاً لعدد التجمعات السكانية المنتمي 
  .للوحدة التنموية الواحدة
كانت األسر التي  Analysis Unitأو العد أما وحدة التحليل
لقوائم  Frameوتم االعتماد على إطار  .*تقطن وحدة المعاينة

قبل دائرة  األسر من وحدات المعاينة الجاهزة والمعدة من
اإلحصاءات العامة األردنية لإلطار العام المستخدم في التعداد 

، الذي يقسم كل تجمع إلى 2004العام للسكان والمساكن لعام 
يتكون كل بلوك في المتوسط من حوالي ) وحدات عد(بلوكات 

مسكن، وقد استخدم نظام الخرائط وتقسيمات المناطق  100
، كما واحتوى على قوائم داخل التجمعات في هذه العملية

بأسماء األسر، داخل البلوكات، ومواقع منازلهم، والرموز 
على  االعتمادوالمساحات، والخرائط االستداللية، حيث تم 

تقسيم التجمعات إلى بلوكات تم رصد المباني، والمساكن، 
واألسر، والمؤسسات في كل بلوك من خالل إعداد قوائم تبين 

المأهولة منها بأسر ) مساكن في كل مبنىثم لل(تسلسال للمباني 
والمساكن غير المأهولة، كما تم ) وأسماء أرباب هذه األسر(

المعدة بواسطة تعداد ) السكتشات(على الخرائط  االعتماد
التي تبين الشوارع والمعالم الرئيسة وموقع كل مبنى  2004

في كل بلوك على هذه الخرائط، التي يمكن استخدامها 
هذا وتم تعديل . بها على وحدة العد وهي األسرة لالستدالل

نظراً لبعض التغيرات التي  Updated Frameوتطوير اإلطار 
نه تم استبعاد الوحدات الغريبة عن أكما ، حدثت في المنطقة

المجتمع المدروس التي ربما أن تظهر في العينة مثل الدوائر 
من  ، وغيرهااألسمنتالحكومية، ومساكن العاملين ومصانع 

  .)2أنظر الخريطة رقم (الوحدات الغريبة األخرى 
  

  األردن - حدود مناطق الدراس في إقليم الجنوب: )2(الخريطة رقم 
  

ومع كثرة متغيرات الدراسة، التي منها االجتماعية، 
والديموغرافية، واالقتصادية، إال أن المتغيرات االقتصادية 

من خالل  معدل البطالةكانت أكثرها أهمية، خاصة متغير 

 أجرتهالذي  2007االستعانة بمسح العمالة والبطالة لعام 
تضم جميع دائرة اإلحصاءات العامة، الذي يعطي عينة 

محافظات المملكة ومنها محافظة الدراسة، فقد بلغ مقدار 
الذي ) محافظة العينة(معامل التغيير النسبي في إقليم الجنوب 

يعبر عن الخطأ المعياري النسبي في قيمة معدل البطالة في 
، وهذه النتيجة مرضية على المستوى %50حده األعلى 

 اآلتيةوفقاً للمعادلة اإلحصائي، وبناءاً على التصور أعاله و

وهي شخص واحد، أو عدة أشخاص يعيشون معاً ويشتركون في: Householdاألسرة *
تأمين مستلزمات المعيشة وقد ترتبط بينهم صلة قرابة، أو ال تربطهم مثل تلك الصلة،

التي Familyويرأس األسرة عادة شخص منهم، وهذا المفهوم يختلف عن العائلة 
 .التبني تتكون من شخصين فأكثر تربطهم رابطة الدم ، أو الزواج ، أو
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  :ولكن
كانت  2007لعام  العمالة والبطالةنظراً ألن نتائج مسح  -1

على مستوى المحافظة، بينما نتائج هذه الدراسة على 
مستوى عدد من التجمعات، لذا يتطلب ذلك زيادة نسبة 

أعاله في حجم عينة هذه الدراسة عن النسب المذكورة 
  .لتكون ممثلة بالشكل الصحيح

للحصول على قيم قليلة ومقبولة للخطأ المعياري النسبي  -2
هذه النسب أقل من على مستوى العينة، بحيث تكون 

، 2007لعام  العمالة والبطالةالنسب المعطاة من مسح 
في كان البد من زيادة نسبة العينة عن النسب المعطاة 

  .أعاله
نظراً للتجانس في الخصائص االقتصادية بجميع الوحدات  -3

التنموية كونها تضم شرائح لها نفس األنماط والطبائع 
مصدر الدخل االجتماعية، وتعتمد أيضاً على نفس 

تربية الثروة الحيوانية أو الزراعية أو : الرئيسي، وهي
ن تم سحب نسبة إالعمل في وزارة الدفاع فال ضير 

  .موحدة من األسر من جميع الوحدات بالتساوي
أعاله تم ) 2(و) 1(بهدف تحقيق ما جاء في البندين  -4

 .أسرة 1830العينة إلى  مضاعفة
 
  العينة سحب

تم االعتماد في سحب عينة الدراسة على اإلطار العام 
، والمعدل من قبل دائرة 2004للسكان والمساكن لعام 

اإلحصاءات العامة، والمحدث باستمرار، وحسب اإلطار 
المذكور تم تقسيم التجمعات السكانية في المناطق النائية إلى 
 بلوكات عددها يتبع لحجم التجمع السكاني، وبلغ متوسط عدد

أسرة، وتم إعداد قوائم  58 حوالياألسر في البلوك الواحد 
على أسلوب العينة  وباالعتماد .حصر لتلك البلوكات

العشوائية البسيطة، والتعديالت السابقة عليها تم تحديد حجم 
تم سحبها بالطريقة العشوائية من ثم أسرة،  1830العينة بـ 

  .جميع بلوكات المناطق في اإلقليم
  

  عينة الدراسة أسلوب سحب
تم سحب عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية المتعددة 

إذ تم في المرحلة  ؛)المسحوبة على ثالث مراحل(المراحل 
األولى سحب عينة عشوائية لعدد األسر المطلوب في العينة، 

عينة بلوكات من التجمعات بالطريقة العشوائية  تثم سحب
  :يأتيالمنتظمة وذلك كما 

أعداد األسر تصاعدياً مقابل كل بلوك في  تم ترتيب .1
جميع البلوكات وحدات  اعتبرتوعليه  ،التجمع السكاني

 .أوليه للمعاينة في مختلف التجمعات
أخذ مجموع تراكمي ألعداد األسر لجميع البلوكات في كل  .2

حيث يشير الرقم النهائي إلى  ؛التجمعات السكانية
 .المجموع الكلي لألسر في كل التجمعات

م تقسيم المجموع التراكمي ألعداد األسر على عدد ت .3
وهي  ،العام للعينة اإلطارالبلوكات المطلوب سحبها من 

وتحديد رقم مبدئي، أو ) أسر في كل بلوك 10(بلوك  20
 .ما يسمى بفترة االنتظام

أضيف الرقم المبدئي تراكمياً حتى تم الوصول إلى  .4
إلى المجموع  المجموع التراكمي تقريباً وعلية تم الوصول

 .خطوه إضافة 20التراكمي تقريباً بعد 
 األرقاممقابل أقرب  4 الخطوةثم وضعت األرقام في  .5

المساوية لها في عمود المجمع التراكمي لألسر، وحددت 
البلوكات المقابلة لها بالبلوكات المسحوبة من العينة 

 .بلوك 20وعددها 
إلى رمز التجمع، والبلوك تم تحديد أسم التجمع،  باالستناد .6

 .وفي أي محافظة
  

ثم تم سحب عينة األسر المقررة من البلوك في المرحلة 
الثالثة وذلك وفقاً لطريقة العينة العشوائية المنتظمة حسب 

  :التسلسل التالي
تم استبعاد الوحدات، واألسر الغريبة عن المجتمع  -1

  .المدروس
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لي لجميع األسر في قائمة حصر تم إعطاء رقم تسلس -2
  .المباني، والمساكن، واألسر التابع لذلك البلوك

تم تقسيم عدد األسر الكلي في البلوك على عدد األسر  -3
المقرر سحبه فعلياً من ذلك البلوك، وذلك للحصول على 

  .ما يسمى بفترة االنتظام
تم اختيار نقطة بداية السحب من البلوك من خالل تحديد  -4

، )أو الحاسبة(ئي من جدول األرقام العشوائية رقم عشوا
قيمة هذا الرقم أقل من أو تساوي فترة  كانتحيث 
  .االنتظام

أعاله مع ) 3(مطابقة الرقم العشوائي المسحوب في البند  -5

األرقام المتسلسلة لألسر في قائمة الحصر، ومن ثم اختيار 
األسرة ذات الرقم المتسلسل المطابق للرقم العشوائي 

  .ل أسرة من أسر عينة البلوككأو
جمع قيمة فترة االنتظام إلى نقطة البداية واختيار األسرة  -6

ذات التسلسل المطابق لنتائج الجمع كثاني أسرة من أسر 
  .العينة

تكرار العملية في البند الخامس للحصول على باقي أسر  -7
 .العينة

  .تكرار ما جاء في البنود أعاله لسحب عينة بقية البلوكات -8

  )1(الجدول 
  ، وحجم العينة المسحوبالتجمعات السكانية للقرى في محافظة الطفيلة، وعدد السكان فيها

 التجمع

عدد السكان حسب
التعداد العام للسكان 

 2004والمساكن
 Populationالسكان 

عدد  إناث ذكور المجموع
 األسر

األهمية 
 النسبية

حجم العينة 
 Total Male Female )أسرة(

 910 %50.15 4812 12199 12822 25021 الطفيلة
 321 %17.69 1698 4335 4494 8829 العين البيضا
 165 %8.98 862 2240 2243 4483 العيص
 88 %4.84 464 1174 1239 2413 عيمه
 65 %3.71 356 933 919 1852 ارويم

 50 %2.82 271 672 737 1409 بدو الطفيلة
 41 %2.31 222 572 584 1156 عرفه
 30 %1.69 162 391 450 841 ابو بنا
 26 %1.44 138 349 368 717 عابل
 23 %1.27 122 321 311 632 صنفحه
 21 %1.19 114 280 312 592 ارحاب
 19 %1.08 104 257 281 538 شيظم
 15 %0.83 80 204 214 418 مجادل
 14 %0.80 77 201 201 402 صويميع
 10 %0.42 40 88 121 209 تلعة حسين
 5 %0.14 13 31 37 68 النمته
 5 %0.16 15 41 38 79 اضباعة
 4 %0.15 14 38 34 72 نوخة
 3 %0.03 3 9 8 17 عابور
 3 %0.13 12 32 30 62 ازحيقة
 3 %0.09 9 21 25 46 الصيرة

 2 %0.02 2 3 7 10 جسر الشهداء
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 التجمع

عدد السكان حسب
التعداد العام للسكان 

 2004والمساكن
 Populationالسكان 

عدد  إناث ذكور المجموع
 األسر

األهمية 
 النسبية

حجم العينة 
 Total Male Female )أسرة(

 2 %0.02 2 3 7 10 السلع
 1 %0.01 1 3 3 6 عفرا
 1 %0.01 1 2 4 6 البربيطة
 1 %0.01 1 1 4 5 اللعبان
 1 %0.00 1 1 2 2 الحرير
 1 %0.01 1 0 5 5 زبدة
 1830 %100 9596 24400 25500 49900 المجمع

  
  اإلحصائيةمنهجية الدراسة 

بالرغم من أن الدراسات الدولية وحسب تعريفات منظمة 
سنة فأكثر  16تستخدم سن العمل من  ILOالعمل الدولية 

، إال أن هذه الدراسة تبنت سن العمل للفئة )1997زكي، (
هذه الفئة العمرية هي  ألنسنة فأكثر،  15العمرية من 

المعتمدة في دراسات مسح العمالة والبطالة التي تُعد بشكل 
دائرة (دوري من قبل دائرة اإلحصاءات العامة األردنية 

، وذلك لتسهيل عملية المقارنة بين ) 2006اإلحصاءات العامة،
كما تبنت . منطقة الدراسة والمستوى العام في المملكة

احد الذي يسبق المقابلة، باعتبارها فترة الدراسة فترة اليوم الو
واليوم الواحد أو األسبوع الواحد، . Reference Periodإسناد 

وهذان  ،اللذان يسبقان المقابلة، بديالن مقبوالن لبعضهما
البديالن تم اعتمادهما من قبل منظمة العمل الدولية منذ عام 

شارة وتجدر اإل. ، في حين لم يحبذ اعتماد بدائل أخرى1983
إلى أن الفرق بين معدلي البطالة المحسوبين وفق هذين 
البديلين يتأثر بمعدل التغير في حالة نشاط األفراد في سن 
العمل، بين مشتغلين ومتعطلين، فيرتفع الفرق بين معدلي 

 يالبديهالبطالة إذا ارتفع معدل التغير في حالة النشاط، ومن 
مركز (اد يوم واحد أن يكون معدل التغير أعلى في فترة إسن

، وتم تصنيف السكان في سن )1997، اإلستراتيجيةالدراسات 
  :العمل حسب النشاط االقتصادي إلى

  
ويطلق عليهم القوى العاملة : النشيطون اقتصادياً -1

  :الذين يقسمون إلى قسمين هما
ويعرف المشتغل في هذه الدراسة بأنه : المشتغلون  -  أ

الذي زاول أو يزاول عمالً سنة فأكثر،  15الفرد الذي عمره 

في القطاع العام أو الخاص، ضمن فترة اإلسناد الزمني، 
أي  - وتشمل هذه الفئة المشتغل بأجر، والمشتغل جزئياً 

والمشتغل في  ،- Part-timeلبعض الوقت وبغير إرادته 
مصلحة خاصة يملكها، والمشتغل في مصلحة يملك جزءاً 

ة دون أجر، منها، والمشتغل في مصلحة تخص األسر
 ).Sen, 1975(والمشتغل في أي عمل آخر 

ويعرف المتعطل في هذه الدراسة بأنه : المتعطلون  - ب
سنة فأكثر، القادر على العمل لكنه  15الفرد الذي يبلغ عمره 

ال يزاول أي عمل، ويبحث عن عمل، ولم يكن متغيباً بصورة 
مؤقتة عن العمل، ولم يكن في وضع يسمح له باستالم العمل 

وراً، والذي سرح من عمله بشكل مؤقت وينتظر العودة ف
للعمل، وكذلك الذي ينتظر إلحاقه في وظيفة جديدة، والمستعد 

وتأسيساً على ذلك . لقبول العمل ضمن فترة اإلسناد الزمني
وحسب ما أوصت به منظمة  –يجمع االقتصاديون والخبراء 

اً، على وجود شرطين أساسيين يجتمعان مع - العمل الدولية
أن ) أ: لتعريف العاطل بحسب اإلحصاءات الرسمية، وهما

 .أن يبحث عن فرصة للعمل) يكون قادراً على العمل، ب
ويصبح تعريف البطالة أكثر تعقيداً إذا أخذت في االعتبار 

الثقافية والتراثية، التي تخص جدية مجموعة من العوامل 
ذا بفرصة العمل إ البحث عن عمل، وصدق الرغبة بالقبول

فرت، مما يجعل حساب البطالة مغالياً في تقدير عدد اتو
أو ربما ال ، )Clarkson and Meiners, 1977: 25-31(العاطلين 

تشمل إحصاءات البطالة جانباً مهماً من المتعطلين المحبطين 
الذين كفوا عن البحث عن فرصة للعمل بسبب إحباطهم 
وتشاؤمهم ويطلق عليهم مصطلح العمالة المحبطة 

Discouraged Workers . وخالل فترات الكساد االقتصادي قد
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رادتهم بغير إ Part Timeيعمل األفراد لفترات عمل قليلة 
ومثل هذه العمالة ذات  Full-Time Jobsوليس بكامل الوقت 

ال تندرج في معدل  Underemploymentالتشغيل الناقص 
والعمال الذين يعملون في أنشطة هامشية، غير . البطالة

مستقرة، وغير مضمونة، وذات دخول منخفضة جداً، وهم 
 ,Garside)غالباً من الفقراء ال يندرجون أيضاً تحت البطالة 

وفي بعض الدول الصناعية مثل الواليات المتحدة . (1980
 Civilianاألمريكية ينسب معدل البطالة إلى قوة العمل المدنية 

Labor Force  فقط، أي بعد استبعاد من يعملون في القوات
 :Wonnacott, Paul and Wonnacott, Ronald, 1986)المسلحة 

إلى إجمالي قوة العمل وفي بعض الدول ينسب المعدل . (145
  .بمن فيهم الذين يعملون في الجيش كما في دراستنا هذه

ومنهم الطلبة المنتظمون : غير النشيطين اقتصادياً -2
 اتمؤهل تعليمي، ورب في دراسة بقصد الحصول على

سنة فأكثر،  15األنثى التي يبلغ عمرها : "، وهيازلالمن
نتظمة في وغير المشتغلة، وال تبحث عن عمل، وغير م

، كما تشمل هذه "الدراسة، وتقوم باألعمال المنزلية لألسرة
سنة فأكثر، وقادر على  15الفئة كل شخص يبلغ من العمر

العمل وال يزاوله وال يبحث عنه وغير منتظم بالدراسة وغير 
متفرغ ألعمال المنزل وله دخل من عائدات األسهم أو 

تقاعدياً أو إعانات  السندات أو يملك عقارات أو يتقاضى راتباً
من مؤسسات عامة أو خاصة، والعجزة غير القادرين على 
العمل بسبب كبر السن أو أية إعاقة جسمية أو عقلية أو 
المرض، ونزالء السجون والمصحات العقلية والمستشفيات 

  ).12-9: 2006دائرة اإلحصاءات العامة، (
  

  نموذج الدراسة
امل لإلجابة على تساؤل تم االعتماد على طريقة التحليل الع

يمكن  الدراسة وتحقيق هدفها باعتباره من األساليب المناسبة التي
ص العوامل التي تفسر العالقات بين المتغيرات يتشخ من خاللها

داخل االستمارة البحثية التي جمعت من واقع مجتمع عينة 
  .في األردن ومن المتغيرات لمناطق محافظة الطفيلةالدراسة 

من تأثير وحدة القياس، تم أخذ القيم المعيارية وللتخلص 
التي تعتمد على االنحراف  Sokal and Rohlfباستخدام طريقة

  :تيةآلاالمعياري، حسب الصيغة 

dS
aaZ −

=  

  :حيث إن
ā :هو الوسط الحسابي 

Sd :هو االنحراف المعياري.  

بعدها تم إيجاد مصفوفة االرتباط بين المتغيرات 
المعيارية، ومن ثم وضع كميات الشيوع األولية المقدرة 

من الوحدات على القطر  بطريقة مربع االرتباط المتعدد بدالً
  .الرئيسي للمصفوفة

الخاص  SPSSوباستخدام البرامج الجاهزة من خالل نظام 
بالتحليل العاملي تم تحليل مصفوفة االرتباط المختزلة 

ا اعتماداً على مدى مساهمة واستخلصنا العوامل مرتبة تنازلي
 Eigenتفسير التباين الذي تم اختبارها على أساس القيم الذاتية 

Value وللوصول إلى . التي تكون أكبر من الواحد الصحيح
طريقة التدوير  إتباعأفضل تشبع للمتغيرات بالعوامل تم 

لكل العينة، وذلك لتحسين النتائج من أجل  Varimaxالمتعامد 
  .تفسير أسهل وأدق لهذه النتائجالوصول إلى 

  
  الدراسات السابقة
ظاهرة البطالة في سوق )  1998الحوراني،(ناقشت دراسة 

. العمل األردني من أجل تعرف خصائصها وأسباب حدوثها
واعتمدت الدراسة على تحليل ثالث محاور رئيسية يرتكز 

محور السكان، ومحور العمل، : البطالة وهي ععليها موضو
  .القتصاد الوطنيومحور ا

وخلصت الدراسة إلى أن البطالة في األردن تتركز في 
الفئة الفتية من قوى العمل، والتي تتمتع بالمؤهالت العلمية، 
وأكدت أن البطالة هي قضية موضوعية وناتجة عن أسباب 
موضوعية أبرزها أوضاع الركود االقتصادي، وانخفاض 

أهمها اإلنتاج حجم نشاط الفعاليات االقتصادية التي من 
الوطني واالستثمار األمر الذي أدى إلى انكماش معدل نمو 
الطلب على العمل وتفاقم الفجوة بين معدالت نمو عرض 

وحاولت . العمل الطبيعة وبين معدالت نمو الطلب على العمل
هذه الدراسة تفسير ظاهرة البطالة على أنها ناجمة عن عيوب 

درة على التكيف عند في النظام التعليمي، وعن عدم الق
الشباب األردنيين مع الظروف االقتصادية الجديدة، وعن 
  .مظاهر مسلكية في تفضيل األعمال والمهن الكتابية واإلدارية

بتحليل مشكلة البطالة في )  1997عبد الحليم،(وقام 
محافظة المفرق، للوقوف على حجمها ومسبباتها، ومن ثم 

. تساعد في تخفيف حدتهاوضع المقترحات التي من شأنها أن 
وقد انطلقت هذه الدراسة من افتراض رئيس مفاده بأن العمالة 
الوافدة تعتبر سبباً من أسباب البطالة المحلية، باإلضافة إلى 

  .عدم توفر فرص العمل الكافية
تناول الباحث تحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية 

للعمال  للعاطلين عن العمل مقارنة مع الخصائص نفسها
الوافدين في محافظة المفرق، وأتضح من خالل دراسة 
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المستويات العلمية للطرفين، أن هنالك منافسة حادة بين 
العمالة األردنية والعمالة الوافدة، وأن أعداد العمالة الوافدة 
وعلى مختلف مستويات التأهيل العلمي تفوق أعداد العمالة 

عرض فائض في األردنية، األمر الذي يؤدي إلى وجود 
وتبين .العمالة عامة انعكس في غير صالح العمالة األردنية

يقبلون  نمن العمال األردنيي 18.5%من خالل فئات األجر أن 
من  82.4%ديناراً شهرياً في حين يقبل  81العمل بأقل من 

ومن خالل دراسة . ديناراً 81العمال الوافدين العمل بأقل من 
سنة من ) 25-39(الفئة العمرية الفئات العمرية، تبين بأن 

العمالة الوافدة تشكل عائقاً كبيراً أمام العمالة األردنية، وقد 
تكون السبب الرئيسي لبطالة العمالة األردنية من نفس الفئة 

  .العمرية
وقد بينت الدراسة أسباب البطالة في محافظة المفرق من 

افسة وجهة نظر المتعطلين عن العمل، التي كان من أهمها من
من عينة الدراسة، وعدم توافر  30.4%العمالة الوافدة، بنسبة 
أما من وجهة نظر أرباب . 20.8%فرص العمل، بنسبة 

العمل، فمن أهم أسباب البطالة عدم قبول العمالة األردنية 
من عينة أرباب  23.8%لألعمال الصعبة والشاقة، بنسبة 

بالعمل من العمل، وأن العامل الوافد أكثر طاعة والتزام 
  .21.4%العامل األردني بنسبة 

على ) 1997(عملت دراسة مركز الدراسات اإلستراتيجية 
تحليل المتغيرات التي تتعلق بخصائص المتعطل األردني 
وسلوكه في مجال بحثه عن عمل، وبرغبته في االرتقاء 
بمهارته الشخصية، بهدف زيادة احتمال حصوله على عمل 

بال، وبطبيعة فرص التدريب أفضل واالحتفاظ به مستق
واستخدمت الدراسة التحليل اإلحصائي المتقدم ذا . والتأهيل

لتشخيص ) Multivariate Analysis(المتغيرات المتعددة 
 6000مسببات البطالة من خالل عينة الدراسة المكونة من 

أسره، وقد تبنت الدراسة فئة عمرية محددة للسكان في سن 
فترة اإلسناد الزمني  ت، واعتمدسنة) 64–15(العمل وهي 

)Reference Period (اليوم الواحد الذي يسبق المقابلة.  
وقد توصلت الدراسة إلى أن نسبة المتعطلين في األردن 

، وتبلغ نسبتهم إلى من هم في سن 7%إلى إجمالي السكان 
، كما تبلغ نسبة المتعطلين إلى من هم في 12%العمل حوالي 

أما نسبة . 16%د الطلبة والعجزة حوالي سن العمل بعد استبعا
إلى من هم في سن العمل والنشيطون اقتصاديا  نالمتعطلي
سنة، ) 19–15(، يقع معظمهم في الفئة العمرية 27%.5حوالي 

، ثم الفئة 53.75%حيث بلغ معدل البطالة في هذه الفئة حوالي 
سنة، ويبلغ معدل البطالة فيها ) 20-24(التي تليها من 

%42.94.  

وفي ما يخص الرضا عن العمل، وأسباب ترك العمل، 
فقد توصلت الدراسة إلى أن نسبة الراضين عن عملهم إلى 

) 20-24(سنة و) 15-19(درجة كبيرة في الفئات العمرية 
على التوالي، وتصل هذه النسبة إلى % 40و 35%حوالي 

سنة، إذ بلغت ) 35-39(أعلى مستوى لها في الفئة العمرية 
تقريبا، وتتناقص النسبة في الفئات العمرية األعلى، أما  %52

من حاالت ترك  37%فيما يتعلق بترك العمل، فقد تبين أن 
العمل تعزى ألسباب اقتصادية تخص المنشاة في حين أن 

  .من الحاالت تعزى ألسباب شخصية تخص العامل %47
 28أما من حيث المهن المفضلة، فقد كانت محصورة في 

كور، كان من أهمها قيادة السيارات، والوظائف مهنة للذ
المكتبية واإلدارية الحكومية، واألعمال الحرة، وواجبات 

مهنة، من  16أما اإلناث فقد كانت محصورة بـ . الحراسة
أهمها التدريس، والوظائف اإلدارية والمكتبية الحكومية، 
تي وأعمال التريكو والخياطة، تليها السكرتارية، أما المهنة ال
أما . لم يفضلها أحد فهي أعمال النظافة، والخدمة في المنازل

بالنسبة للتدريب المهني، فقد بلغت نسبة الذين يعتبروه مهماً 
سنة حوالي ) 15-24(للحصول على عمل في الفئة العمرية 

، وبلغت %61.7سنة ) 25-44(، وفي الفئة العمرية %61.2
  .53.6%الي سنة حو) 45-64(النسبة في الفئة العمرية 

أهم المعوقات التي تحول )  2003العتوم،(بينت دراسة 
بالعمل في القطاع الخاص، ووضحت  ندون التحاق األردنيي

األسباب التي تقف وراءها وسبل معالجتها والمقترحات التي 
تساعد على إزالة هذه المعوقات، من خالل دراسة ميدانية 

ل العمالة أجرتها على محافظة جرش لتبين مدى أثر إحال
الوافدة بعاملة أردنية على واقع مشكلة البطالة، وقد توصلت 
الدراسة إلى أن نسبة العمالة الوافدة المشتغلة لدى عينة 

مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص 60المكونة من ةالدراس
من إجمالي العمالة الكلية  35.2%في محافظة جرش قد بلغت 

هذه النسبة إلى أقل  ، مما يستدعي تقليصتفي هذه المؤسسا
من ذلك بكثير لتتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل في 
المحافظة، كما تبين من خالل الدراسة شيوع مفاهيم 
وتحليالت سلبية لدى أرباب العمل في مؤسسات القطاع 
الخاص نحو تشغيل العمالة المحلية التي تتصف حسب رأي 

ها األعمال عينة الدراسة باالتكالية، وبطء العمل وتفضلي
اإلدارية واإلشرافية، في حين تتصف العمالة الوافدة بااللتزام 

  .والطاعة وقبول شروط العمل الصعبة
كما تبين من خالل تحليل عينة الباحثين عن العمل تشابه 
التوزيع التعليمي بين الباحثين والعمالة الوافدة المشغلة لدى 

عن  من الباحثين 86%مؤسسات القطاع الخاص حيث أن 
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عمل من المستوى التعليمي ثانوية عامة فما دون، كما تبين 
أن نسبة العمالة الوافدة من نفس المستوى التعليمي قد بلغت 

  .اوهذا يشير إلى إمكانية اإلحالل بينهم %86.9
هدفت الدراسة التي أجراها مركز الدراسات اإلستراتيجية 

نية، تمهيداً إلى توفير بيانات عن القوى العاملة األرد) 2001(
لحساب معدالت البطالة في صفوف األردنيين على مستوى 

كما سعت إلى إلقاء الضوء على عدة موضوعات من , المملكة
ساعات العمل األسبوعية، واألجور، والرضا عن : أهمها

العمل، وأسباب ترك العمل، وفرص عمل المرأة وغيرها من 
بلغ معدل ووفقا لتقديرات هذه الدراسة فقد . الموضوعات

آالف أسرة أردنية  6000البطالة من خالل المسح الذي شمل 
، واعتمدت الدراسة لحساب هذا المعدل فترة 16.8%يحوال

األسبوع السابق للمقابلة كفترة مرجعية لمعيار العمل، وفترة 
الشهر السابق للمقابلة كفترة مرجعية لمعيار البحث عن 

واألسبوعين الالحقين  العمل، وفترة األسبوع السابق للمقابلة
وفي إطار تقديرات . لها كفترة مرجعية لمعيار اإلتاحة للعمل

معدالت البطالة حسب الجنس، توصلت الدراسة إلى أن معدل 
، وهو أعلى من نظيره 23.2%البطالة بين اإلناث يبلغ حوالي 

  .15.4%بين الذكور الذي يبلغ حوالي 
فئة العمر،  أما في إطار تقديرات معدالت البطالة حسب

سنة، سجلت أعلى معدل ) 15-24(فإن الفئة العمرية من 
) 35-44(، وسجلت الفئة العمرية 32.8%للبطالة حيث بلغت 

ومن حيث المستوى . 7.3%أقل معدل للبطالة، حيث بلغت 
التعليمي، فقد سجلت فئة الذين لم يكملوا التعليم الثانوي أعلى 

غ أقل معدل للبطالة ، فيما بل19.4%معدل، حيث بلغ حوالي 
  .10.5%في فئة البكالوريوس فأعلى، حوالي 

أما من حيث نتائج التقديرات حسب األقاليم، والمحافظات، 
فقد سجل إقليم الجنوب أعلى معدل للبطالة، حيث بلغ معدل 

، بينما بلغ في إقليم الوسط والشمال 21.4%البطالة فيه حوالي 
على التوالي، وكان أقل معدل للبطالة  18.1%و 15.8%حوالي 

  .23.3%، وأعلى معدل لها في البلقاء 13.6%في محافظة عمان 
لتلقي الضوء على ) 1991(جاءت دراسة طارق شموط و

البطالة وعالقتها بالقوى العاملة في القطاع الزراعي للفترة 
وجاءت نتائجها مؤكدة عزوف العمالة ). 1975-1990(

وكذلك . في القطاع الزراعي والخدمي األردنية عن العمل
بينت الدراسة أن تراجع معدالت النمو االقتصادي وأزمة 

  .الخليج ساهمت في بروز مشكلة البطالة في األردن
إلى افتقار األردن ) 1996(توصلت دراسة الطراونة و

  .إلى سياسة سكانية متكاملة للتعامل مع مشكلة البطالة
لى دراسة تباين أثر إ) 1995(هدفت دراسة خليفات و

وقد توصلت . القوى العاملة األردنية على النمو االقتصادي
إلى أن ظاهرة البطالة تظهر جليا في فئات الشباب والمستوى 

  .التعليمي ما دون الثانوية العامة
أن العمالة الوافدة لم تكن ) 1999(أظهرت دراسة كرايمة 

المهن مثل  ذات تأثير على البطالة بشكل مباشر إال في بعض
التشريع والمكتبية، وكذلك عدم جدوى عملية اإلحالل لبقية 

  .المهن غبر المدى القصير الختالف مستوياتهم التعليمية
بينت نتائج دراسات مسوح العمالة والبطالة في األردن أن 

% 20.9في المملكة و% 14.8معدل البطالة قد انخفض من 
حصاءات العامة، دائرة اإل( 2005في محافظة الطفيلة عام 

في محافظة الطفيلة % 17.5في المملكة و% 14، إلى )2005
، ثم إلى )2006دائرة اإلحصاءات العامة، ( 2006عام 
في محافظة % 18.2في المملكة ولكن ارتفع إلى % 13.1

، )2007دائرة اإلحصاءات العامة، ( 2007الطفيلة عام 
كة عام في الممل% 12.7متوالياً باالنخفاض حتى وصل إلى 

  ).2008دائرة اإلحصاءات العامة، ( 2008
  

  الحالة الدراسية
االجتماعية المؤثرة في حالة تحديد المتغيرات االقتصادية و

  البطالة
  عرض النتائج وتحليلها باستخدام لتحليل العاملي

سنقوم في هذا المبحث من دراستنا بدراسة وتحديد 
من  الطفيلةفي منطقة البطالة العوامل المؤثرة على ظاهرة 

من خالل إجراء أسلوب التحليل . المملكة األردنية الهاشمية
العاملي للمتغيرات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
في الظاهرة، والمتضمنة في صحيفة االستبيان المعدة لهذه 

 اجتماعياً متغيراً 230الدراسة، التي يبلغ عدد المتغيرات فيها
موغرفياً وثقافياً، وذلك من خالل طريقة واقتصادياً ودي

المكونات الرئيسة االعتيادية، الذي يقوم أساساً على معامالت 
االرتباط بين المتغيرات، أي أنه يعتمد في إظهار أهمية كل 
هذه المتغيرات على أساس عالقة هذا المتغير بالمتغيرات 

ولقد تم تحليل مصفوفة االرتباط الخاصة بكل . األخرى
، وكان عدد المبين في الدراسةعة حسب التقسيم مجمو

العوامل المختارة يقوم على أساس عدد القيم الذاتية األكبر من 
الواحد لكل مصفوفة ارتباط، وتكون هذه العوامل مرتبطة 

البطالة وعالقتها حسب أهمية تأثير كل عامل في ظاهرة 
ستوى بالمتغيرات التنموية االقتصادية واالجتماعية المحددة لم

  .ترتيبا تنازلياً محافظة الطفيلةفي  المعيشة
وتم اختيار معنوية العوامل باستخدام األسلوب المعروف 
 .الذي يتلخص باحتساب الخطأ القياسي لتحميالت كل عامل
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إن قيمة تحميل أي متغير ضمن ذلك العامل تكون معنوية إذا 
ات كانت أكبر أو تساوي هذه القيمة وإن معنوية هذه المتغير

ضمن العامل الواحد تدل على وجود عالقة بين المتغيرات 
  .كما تم تفسير كميات الشيوع

  
 تفسير نتائج المجموعة

  معامالت الشيوع
مقدار إسهام أو تفسير كل متغير  2تعطي نتائج الجدول 

في عوامل الدراسة أو السبب في ظاهرة الدراسة، وهي ما 
يطلق عليه درجة أو نسبة اشتراك أو تشيع المتغير في 
العوامل أو الظاهرة المدروسة وهو مربع معامل االرتباط 

ت للمتغير مع المكونا Square Multiple Correlationالمتعدد 
في تحليل  R2أو العوامل، ويماثل تقريباً مفهوم معامل التحديد 

االنحدار، حيث تقع قيمته بين الصفر في انعدام اإلسهام 
والواحد الصحيح في المشاركة الكاملة في تفسير سبب 

  .الظاهرة
وبصورة عامة نلحظ أن العوامل المشتركة تفسر نسبة 

% 71.7ة هي عالية من تباين المتغيرات حيث أن أقل نسب
القروض مناألسرة في منطقة الدراسةاستفادةلمتغير درجة 

، وكان أكثر المتغيرات الهاشمياألردني صندوقالتنموية لل
النفقات لألسرة مجموع مساهمة في تفسير العوامل متغير

، ثم متغير نفقات التعليم بمعدل %96.1بمعدل شيوع بلغ 
بمعدل شيوع ، يليه متغير متوسط حجم األسرة %95.7شيوع 

 مسكنالمستأجر، ثم متغير اإلنفاق على اإليجارلل%96.6بلغ 
، ومتغير اإلنفاق على %94.2بمعدل شيوع 

، فمتغير %93.3بمعدل شيوع  النقلواالتصاالتواالنترنت
، %92.4بمعدل  المدفوعةالنفقات علىاإلقساط

وجاءت ، %92.2بمعدل  منصندوقالتنميةوالتشغيلاألسرةفادةوإ
يرات حسب الترتيب ألهميتها في تفسير العوامل باقي المتغ

  .3كما في الجدول 
  )2(الجدول 

  توزيع معامالت نسبة الشيوع على متغيرات الدراسة حسب درجة األهمية في التفسير الكلي للمتغير داخل العوامل

  المتغير
Communalitiesن
 سبة الشيوع

 المتغير
Communalitiesنس
 بة الشيوع

  0.838  واإلنارةالوقوداإلنفاق على   0.961 النفقات على األسرةمجموع
  0.837 واألحذيةعلىالمالبساإلنفاق  0.957 نفقاتالتعليم

  0.8320 اإلناث في األسرةعدد 0.956 متوسط حجم األسرة
اإلنفاق على 

 مسكنالمستأجراإليجارلل
0.942 

علىالمأاألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجه
 كلوالمشرب

0.817 

اإلنفاق على 
 النقلواالتصاالتواالنترنت

0.933  
مساعدات وقروض من مناألسرةاستفادة

 الجيران واألصدقاء واألقارب
0.805  

  0.838 واإلنارةالوقوداإلنفاق على   0.926 الفردالسنويإنفاقمتوسط
 0.837 واألحذيةعلىالمالبساإلنفاق 0.924 المدفوعةالنفقات علىاإلقساط

منصندوقالتنميةوالتاألسرةاستفادة
 شغيل

 0.832 اإلناث في األسرةعدد  0.922

  0.920 مساحةالمسكن
علىالمأاألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجه

 كلوالمشرب
0.817 

 0.918 نفقاتالرعايةالصحية
مساعدات وقروض من مناألسرةاستفادة

 الجيران واألصدقاء واألقارب
0.805  

  0.803 ماهوالمبلغالشهريالذييكفيككيتعيشحياةعادية  0.884 الغذاءعلىاإلنفاق
 0.801 نوعالتدفئة 0.882 التدخيناإلنفاق على

اإلنفاق على 
 المنزليةاألثاثواألوانيواألجهزة

 0.796  الزراعياإلقراضمناألسرةاستفادة  0.882

 0.791 فقيرةأسرتكهلتعتبر 0.874 في األسرة عددالذكور
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  المتغير
Communalitiesن
 سبة الشيوع

 المتغير
Communalitiesنس
 بة الشيوع

 0.779 األسرةالحالةالتعليميةلرب 0.866 والترفيهنفقاتالثقافة
 0.775 األسرةعمررب  0.86 معدل اإلعالة

  0.772 منمنظماتغيرحكوميةاألسرةاستفادة  0.857 نفقاتهداياوواجبات
 0.718 عددالغرففيالبيتبدونالمرافقالصحية  0.852 ملكيةالمسكن

  0.717 منالصندوقالهاشمياألسرةاستفادة  0.849 علىالمسكناإلنفاق
  

درجة الدقة للعوامل في فرز  1تبين النتائج في الشكل 
عينة الدراسة إلى مشتغل ومتعطل وعليه تفسير سبب 
التعطيل عن العمل ضمن عوامله التنموية المختلفة، حيث 
تبين درجة التباين بين العينتين وتشتت فئة العاملين إلى 

العليا وتمركز فئة المتعطلين في الدرجات الدنيا  سالمقايي

والمتوسطة، وهذا الشكل بحد ذاته مؤشر على الوضع 
االقتصادي والمعيشي المتدني لفئة المتعطلين عن العمل في 

في فرز األسر بين  جمنطقة الدراسة، وعلى دقة النموذ
متعطلة وغير متعطلة، وتتفق هذه النتيجة مع النتائج 

  .عينة الدراسة وتؤكدها علمياً السابق لوصف
  

  
  ةالبطالة في محافظة الطفيل: عوامل ظاهرة الدراسةلمصفوفة تحميالت العوامل المدورة : )1( الشكل

  
  الجذور المميزة

بعد تحليل بيانات مصفوفة االرتباط الخاصة بمتغيرات 
عوامل أساسية مرتبة  10االستمارة البحثية، تمكنا من تمييز 

على مدى مساهمتها في تفسير التباين التي  اعتماداً تنازلياً
من إجمالي التباين، الذي تم % 85.6فسرت بمجموعها 

ر من الواحد األكبالمساوية واختباره على أساس القيمة الذاتية 
الصحيح، وأهملت العوامل التي تكون قيمتها الذاتية أصغر 

  .من الواحد وذلك الحتوائها على تباينات صغيرة
وتم تمييز المتغيرات المؤثرة في كل عامل من خالل 

المبينة  Varimaxمصفوفة تحميالت العوامل المدورة بطريقة 

راً متغي 33، حيث احتوت الدراسة على مجموع 3بالجدول 
  .في المنطقة البطالةلها األثر في ظاهرة 
الجذور الكامنة لمصفوفة  3والشكل  2يبين الجدول 

ومجموعها يساوي رتبة ) تباين المكونات(االرتباطات 
بقدر عدد المتغيرات حيث أن  33المصفوفة ويساوي 

المكون الرئيسي األول له أكبر جذر كامن أو تباين المكون 
من التباينات الكلية % 19.75 ويفسر 6.5ويساوي 

بينما استطاع أن يفسر . لمتغيرات ظاهرة البطالة في المنطقة
من التباين الكلي لمتغيرات % 17.38العامل الثاني لوحده 

% 37.12الدراسة، وعليه فسر العاملين األول والثاني معاً 
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من التباين الكلي في تفسير سبب البطالة وعالقته بمتغيرات 
واستطاع . تنموية ومن هيكل التباينات للمتغيراتالدراسة ال

من التباين الكلي، % 10.4العامل الثالث لوحده أن يفسر 
كما فسر %. 47.5بتباين تجميعي للعوامل الثالث األولى 

، %56.1بتباين تجميعي % 8.6العامل الرابع لوحده حوالي 
بتباين تجميعي حوالي % 6.9وفسر العامل الخامس حوالي 

هكذا لباقي العوامل حتى العامل العاشر كما هو ، و63%
  .3مبين في الجدول 

  )3(جدول ال
  محافظة الطفيلةفي البطالة : عوامل ظاهرة الدراسةعلى Varimaxتحميالت العوامل المدورة بطريقة الجذور الكامنة لمصفوفة 

  PCiالعامل أو المكون الرئيس للعامل 
Principal Component  

نسبة تفسير
  العامل التجميعي
PCi of Value% 

نسبة تفسير العامل
في التباين الكلي 
PCi of Value% 

الجذر المميز 
  للعامل

Eigen value  

عدد المتغيرات 
الداخلة في 
  العامل

 7 6.517 19.749 19.749  الحاجات األساسيةعلى اإلنفاق : العامل األول
 6 5.734 17.375 37.124  القروض التنموية: العامل الثاني
 3 3.433 10.404 47.528  يعلى مستلزمات التعليماإلنفاق األسر: العامل الثالث
 4 2.834 8.587 56.115  الرفاهة المنزلية :العامل الرابع
 4 2.271 6.882 62.998  اإلعالة األسرية: العامل الخامس
 3 1.836 5.565 68.563  النفقات على المسكن: العامل السادس
 2 1.767 5.354 73.917  التكافل االجتماعي :العامل السابع
 2 1.565 4.742 78.658  المستوى التعليمي لرب األسرة: العامل ثامن
 2 1.188 3.599 82.257  النفقات االجتماعية: العامل التاسع
 3 1.100 3.334 85.592  عامل الشعور بالفقر المدقع :العامل العاشر

  
نلحظ من بيانات الشكل أن قيم الجذور الكامنة تتناقص، 
إال أنه يوجد فارق كبير بين قيم الجذرين الكامنين الثاني 

  .من قيم الجذرين 2.3والثالث بفارق 

  البطالة في محافظة الطفيلةعوامل ظاهرة ل الجذور الكامنة للمكونات األساسيةمصفوفة : )2( الشكل
  

  تشبعات المتغيرات بعواملها
المتغيرات في المكونات التي تم  Loadingsتمثل تشبعات 

استخالصها أن التشبع هو عبارة عن معامل االرتباط البسيط 
  .بين المكون أو العامل مع المتغير

  الحاجات األساسيةعلى ق اإلنفا: العامل األول

هذا العامل من العوامل المهمة من حيث قيمة التباين  ديع
من التباين % 19.75إذ يفسر نحو  ؛الذي تم التفسير بواسطته

وقد في هذا العامل،  تمكونةمتغيرا 7 تمييزمن كن تمو.الكلي
اختيرت هذه المتغيرات بالعامل الحالي على أساس أكبر مقدار 
تشبع العامل بالمتغيرات، واعتبار التشبعات العاملية ذات داللة 
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، وعليه فإن المكون الرئيسي %40معنوية إذا زادت قيمتها على
معدل :، احتوى في مقدمته على متغيراتpc1للعامل األول 

، )لألسرة/شهر/دينار(جهزةالمنزلية اإلنفاق على األثاثواألوانيواأل
وبنسب تشبع باعتباره أقوى المتغيرات ارتباطاً بالعامل األول 

في  *%91.5من  المكون األساسي األولبلغتعالية وموجبة في 
العامل األول مما يعطي أهمية كبيرة لهذه المتغيرات في العامل، 
كما أن جميع المتغيرات كانت نسب الشيوع لها أكثر من 

وفي المرتبة الثاني جاء متغير معدل ، 88.2%
بمعدل تشبع في العامل  )لألسرة/شهر/دينار(اإلنفاقعلىالغذاء

، وفي المرحلة الثالث كان متغير %90.9األول 
، %85.3بمعدل تشبع في العامل  )دينار(متوسطإنفاقالفردالسنوي

وفي المراتب من الرابع وحتى السابع تشبعت في العامل 
، )شهر/دينار(مجموعالنفقات األسرية  :المتغيرات

، )لألسرة/شهر/دينار(ماهوالمبلغالشهريالذييكفيككيتعيشحياةعادية 
اإلنفاق علىالنقلواالتصاالتواالنترنت ، معدل نوعالتدفئة

إلى % 83.4، بمعدالت شيوع تراوحت بين )لألسرة/شهر/دينار(

61.3.%  
وهذه النتائج التي ترتبط مع بعضها البعض تشكل المكون 
األساسي للعامل األول وهذا يعني أن معدل البطالة في األسرة 

يتناسب عكسياً مع القيم الموجبة ) 2=، أو مشتغل 1=متعطل(
فارتفاع البطالة يحرم األسرة أو يقلل من معدالت اإلنفاق 

تدفئة (دفئة نوعالتعلى الحاجات األساسية عندها، ووجود 
بمعامل  )1=، حطب2=، كاز3=، غاز4=، كهرباء5=مركزية

تشبع أو ارتباط سالب مع القيم األخرى في العامل يدل على 
أن استخدام وسائل التدفئة ذات التكاليف المرتفعة والصحية 
تتناسب عكسياً مع انخفاض مستوى االستهالك وطردياً مع 

  .لارتفاعه وكون الفرد غير متعطل عن العم
وهذه النتيجة تشير إلى خطر البطالة على رفاهية األسر 

األساسية في محافظة الطفيلة  توحتى في مجال الحاجا
وحرمانهم اجتماعياً، مما يترتب عليها مشاكل اجتماعية 

  .مرتبطة بالفقر وتوفير سبل العيش الكريم

  )4( جدولال
  الحاجات األساسية بالمتغيرات المكونة لهعلى مقدار تشبع وشيوع عامل اإلنفاق 

مقدار التشبع أو التحميل   المتغيرات الداخلة في العامل  العدد
  (%)في العامل 

 0.915 )لألسرة/شهر/دينار(اإلنفاق على األثاثواألوانيواألجهزةالمنزلية معدل   1
 0.909 )لألسرة/شهر/دينار(اإلنفاقعلىالغذاءمعدل   2
  0.898 )دينار(متوسطإنفاقالفردالسنوي  3
 0.853 )شهر/دينار(مجموعالنفقات األسرية   4
  0.834 )لألسرة/شهر/دينار(كيتعيشحياةعادية األسرة المبلغالشهريالذييكفي  5
 0.671-  )1=، حطب2=، كاز3=، غاز4=، كهرباء5=تدفئة مركزية(نوعالتدفئة   6
 613. )لألسرة/شهر/دينار(النقلواالتصاالتواالنترنت على اإلنفاقمعدل   7

  
  القروض التنمويةعامل : العامل الثاني

هذا العامل ثاني العوامل أهمية من حيث تفسيره للتباين،  ديع
ه من وأمكن تمييز. من التباين الكلي% 17.4إذ يفسر نحو

متغيرات تؤثر في هذا العامل، وقد اختيرت هذه  6خالل
المتغيرات بالعامل الحالي على أساس أكبر مقدار لتشبع العامل 

، Pc2لثاني بالمتغيرات، وعليه فإن المكون الرئيس للعامل ا
 مناألسرةاحتوى في مقدمته على متغيرات استفادة

، وبنسب تشبع عالية )نعم، ال( صندوقالتنميةوالتشغيلقروض
ثم جاء في المرحلة الثانية من حيث األهمية ، %92- بلغت 

بمعدل تشبع في ) لألسرة/شهر/دينار( نفقاتالرعايةالصحيةمتغير 
بة الثالثة جاء متغير ، وفي المرت%82.5المكون الرئيسي الثاني 

، ثم متغير %79.5بمعدل تشبع ) فرد(اإلناث في األسرة عدد
، وفي المرتبة %69.9متوسط حجم األسرة بمعدل تشبع 

 منظماتغيرحكوميةخدمات مناألسرةاستفادةالخامسة متغير مدى 
األخيرة جاء متغير  ، وفي المرتبة%68.3- بمعدل تشبع بلغ 

بمعدل ) نعم، ال( الزراعيقراضخدمات اإلمناألسرةاستفادةمدى 
  %.61.8- تشبع سالب في المكن بلغ 

 مناألسرةاستفادةويعني وجود متغيري مدى 
والمنظمات غير الحكومية  صندوقالتنميةوالتشغيلقروض

بعالقة سالبة مع المتغيرات  الزراعيوخدمات اإلقراض
األخرى في العامل أن األسر التي يكون حجمها كبيراً وعدد 

من سبب التباين في المتغير يفسره العامل% 91.5أن % 91.5المقصود بالتشبع *
  .عوامل أخرى أو حد الخطأ% 8.5و
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اإلناث فيها أكثر أقل قدرة على اإلفادة من هذه الخدمات 
  .التنموية، ويسهم هذا في زيادة البطالة داخل األسرة

هذه النتيجة تؤكد على ضرورة توفير القروض التنموية 

لما لها من أثر مباشر في معيشة  من هذه المصادر التنموية
األسر والخروج من مشكلة البطالة، ويوصى بأن يتم االهتمام 

  .باألسر ذات الحجم الكبير وبإقراض اإلناث بالدرجة األولى
  )5( جدولال

  بالمتغيرات المكونة له القروض التنمويةمقدار تشبع عامل 
  (%)مقدار التشبع   رات الداخلة في العاملالمتغي  عدد المتغيرات

 0.920- )نعم، ال( صندوقالتنميةوالتشغيلقروض منمدى إفادةاألسرة  1
 0.825 )لألسرة/شهر/دينار( نفقاتالرعايةالصحية  2
 0.795 )فرد(اإلناث في األسرة عدد  3
 0.699 متوسط حجم األسرة  4
 0.683- منظماتغيرحكوميةخدمات مناألسرةإفادةمدى   5
 0.618- )نعم، ال( الزراعيخدمات اإلقراضمناألسرةإفادةمدى   6

  
  يعلى مستلزمات التعليماإلنفاق األسر: العامل الثالث

لظاهرة، في امن إجمالي التباين % 10.4فسر هذا العامل 
واحتل المرتبة الثالثة من حيث األهمية في ترتيب العوامل، 

  .متغيرات معنوية 3ووضع في نطاق 
، إلى أهم المتغيرات في المكون 6 الجدولنتائج شير تو

 التعليممتغير معدل اإلنفاق على: ، وهيPc3الرئيسي الثالث 
واألحذية علىالمالبسفي العامل، ومعدل اإلنفاق% 93.7بتشبع 

في العامل، ومعدل اإلنفاق % 70.1شبع بت
بتشبع ) شهر/دينار(المتعلقة بالقروض  المدفوعةعلىاألقساط

  .في العامل% 69.6
ووجود هذه النتائج بعالقة طردية في العامل تشير إلى أن 

زيادة عدد العاطلين عن العمل في األسرة سيكون على حساب 
كد نتائج الدراسة معدل اإلنفاق على هذه البنود، وهذه النتيجة تؤ

ونتيجة العامل األول، وتؤكد الوضع التنموي والمعيشي الصعب 
لألسر التي تعاني من البطالة بين أفرادها في منطقة الدراسة 
خاصة في مجال اإلنفاق على التعليم وما يترتب عليه من رسوم 
ومستلزمات تكميلية كالمالبس، مما يعني ضرورة االهتمام فيها 

ج التنموية واالجتماعية إليها ومساعدة األسر التي وتوجيه البرام
تعاني من البطالة من خالل اإلسهام في دفع رسوم تعليم أوالدهم 
خاصة الرسوم الجامعية، وإال سيتم مستقبالً العزوف عن إتمام 
التعليم الجامعي خاصة لإلناث إذا كان على حساب نفقات 

  .المعيشة الضرورية األكثر أهمية مثل الطعام
  )6(جدول ال

  المكونة له يعلى مستلزمات التعليممقدار تشبع عامل اإلنفاق األسر
  (%)مقدار التشبع   المتغيرات الداخلة في العامل  عدد المتغيرات

 0.937 )لألسرة/دينار( التعليممعدل اإلنفاق على  1
 0.701 )لألسرة/دينار(واألحذية علىالمالبسمعدل اإلنفاق  2
 0.696 )شهر/دينار( المتعلقة بالقروض المدفوعةمعدل اإلنفاق علىاألقساط  3

  
  الرفاهة المنزلية: العامل الرابع

من التباين الكلي لظاهرة % 8.6حوالييفسر هذا العامل 
بين العوامل األخرى، واحتل المرتبة الرابعة  من الدراسة

من حيث األهمية، ووقع في نطاقه أربعة متغيرات تعكس 
، واختيرت الدراسةفي منطقة  ةلمنزلياوضع الرفاهة

المتغيرات الداخلة في هذا العامل على أساس أكبر مقدار 
تشبع العامل بالمتغيرات ذات الداللة المعنوية، وعليه فإن 

احتوى على المتغيرات التي لها ،pc4يس الرابع المكون الرئ
، %91بتشبع بلغ  الثقافةوالترفيهبمعدل اإلنفاق على عالقة

 مساحةالمسكنو، )لألسرة/دينار( علىالمسكنومعدل اإلنفاق
، %69.8بمعدل تشبع بلغ  )2م(
بمعدل تشبع بلغ ) غرفة( عددالغرففيالبيتبدونالمرافقالصحيةو

54.5%.  
ات بعالقة طردية معاً في العامل ووجود هذه المتغير

الرابع يفسر على أن حالة األسر التي يوجد فيها عاطلين عن 
العمل، أقل مستوى من األسر المشتغلة في المنطقة من حيث 

وأن زيادة . مستوى الرفاه في المسكن الذي يقطنون فيه
مساحة المسكن تزيد من عدد الغرف فيه مما يترتب عليه 
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  .بارتفاع اإلنفاق على الثقافة والترفيهنفاق على مستلزمات المنزل، وله عالقة ارتفاع في معدل األ
  )7( جدولال
  بالمتغيرات المكونة له الرفاهمقدار تشبع عامل 

  (%)مقدار التشبع  المتغيرات الداخلة في العامل عدد المتغيرات
 0.910 )دينار( الثقافةوالترفيهمعدل اإلنفاق على  1
 0.698 )لألسرة/دينار( علىالمسكنمعدل اإلنفاق  2
  0.630 )2م( مساحةالمسكن  3
 0.545 )غرفة( عددالغرففيالبيتبدونالمرافقالصحية  4

  
  اإلعالة األسرية: العامل الخامس

معدل يقيس هذا العامل أهم المتغيرات التي تؤثر في 
من التباين الكلي، وضم % 6.9حوالي ، ويفسراألسريةاإلعالة 

، أن 8ويتضح من الجدول . متغيرات أساسية 4في نطاقه 
قد احتوى على أهم متغيرات  Pc5المكون الرئيس الخامس 

أنها مشكلة أصالً التي شعر سكان المنطقة اإلعالة األسريةو
بوجود البطالة في األسر، وقد تشبع في هذا العامل 

في  عددالذكور، و%85.7معدل اإلعالة بمعدل : المتغيرات

، %65.5، متوسط حجم األسرة %80.9األسرة بمعدل 
 علىالمأكلوالمشرباألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجهو

47.7.%  
بعالقة طردية تعني أنها  ووجود هذه المتغيرات معاً

متوسط حجم األسر ومعدل اإلعالة كلما كان ف، تتضافر معاً
كبيرين، زاد المبلغ المطلوب لإلنفاق على المأكل والمشرب، 
وكلما كانت األسرة تعاني من البطالة بين أفرادها تفاقمت هذه 

  .المشكلة أكثر
  )8( جدولال

  بالمتغيرات المكونة له اإلعالة األسريةمقدار تشبع عامل 
  (%)مقدار التشبع  العاملالمتغيرات الداخلة في  عدد المتغيرات

 0.857 معدل اإلعالة  1
 0.809 في األسرة عددالذكور  2
  0.655 متوسط حجم األسرة  3
 0.477 علىالمأكلوالمشرباألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجه  4

  
  النفقات على المسكن: العامل السادس

التباين الكلي للظاهرة  من% 5.6حوالي فسر هذا العامل
ويتضح من .قيد الدراسة، وتضمن ثالثة متغيرات معنوية

في العامل احتوى  Pc6، أن المكون الرئيس السادس 9الجدول 
حيث  اإلسكان اإلنفاق علىعلى أهم المتغيرات المؤثرة في 

بمعدل  لمسكنالمستأجراإلنفاق على اإليجارل: تشبع في العامل

، واإلنفاق على %80.8-بمعدل  ملكيةالمسكن، و94%
  %.60.2واإلنارة بمعدل الوقود

وهذه النتيجة تعني أن عدم وجود مسكن ملك يعني اللجوء 
إلى المساكن المستأجرة، مما يشكل عبء على األسر، كما أن 
تكاليف نفقات اإلنارة والوقود له أثر مباشر على وضع األسر 

  .المتعطلة عن العمل
  )9(جدول ال

  بالمتغيرات المكونة له النفقات على المسكنمقدار تشبع عامل 
  (%)مقدار التشبع  المتغيرات الداخلة في العامل عدد المتغيرات

 0.940 لمسكنالمستأجراإلنفاق على اإليجارل  1
  0.808- ملكيةالمسكن  2
 0.602 واإلنارةالوقوداإلنفاق على   3
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  التكافل االجتماعي والفقر: العامل السابع
من التباين الكلي، وتضمن % 5.4فسر هذا العامل 

، تتعلق PC7، في المكون الرئيسي السابع ينمعنوي ينمتغير
مساعدات وقروض األقارب واألصدقاء مناألسرةإفادةبمدى 

  %.53.3بتشبع  فقيرة، واعتبار األسرة%88بتشبع بلغ 

وهذه النتيجة تعني أن مشاركة المجتمع المحلي في الحد 
من العوز المادي من خالل التكافل االجتماعي عند األسر 
التي يوجد فيها عاطلين عن العمل له دور في حماية هذه 

  .األسر خاصة الفقيرة منها

  )10(جدول ال
  بالمتغيرات المكونة له التكافل االجتماعي والفقرمقدار تشبع عامل 

  (%)مقدار التشبع   المتغيرات الداخلة في العامل  عدد المتغيرات
  0.880  مساعدات وقروض األقارب واألصدقاءمناألسرةإفادةمدى   1
  0.533 فقيرةأسرتكهلتعتبر  2

  
  المستوى التعليمي لرب األسرة :العامل الثامن

من التباين الكلي % 4.7ستطاع هذا العامل أن يفسر ا
 متغيرينPC8للظاهرة قيد الدراسة، وتضمن مكونه الرئيسي 

المستوى  :، وهيينتعلقنبالمستوى التعليمي لرب األسرةمعنوي
 مناألسرةإفادة، ومدى %78.9األسرة بتشبع بلغ لربالتعليمي 

في % 63.7بمعدل تشبع بلغ  الهاشميني األردالصندوقخدمات
  .العامل

وهذه النتيجة تعني أن رب األسر المتعلم أقدر على اإلفادة 
من خدمات الصندوق األردني الهاشمي، وأن المستوى التعليمي 
  .المرتفع غالباً من صفات أرباب األسر غير العاطلين عن العمل

  )11( جدولال
  بالمتغيرات المكونة له المستوى التعليمي لرب األسرةمقدار تشبع عامل 

  (%)مقدار التشبع   المتغيرات الداخلة في العامل  عدد المتغيرات
 0.789 األسرةلربالمستوى التعليمي   1
  0.637 )نعم، ال( الهاشمياألردني الصندوقخدمات مناألسرةإفادةمدى   2

  
  النفقات االجتماعية :العامل التاسع

من التباين الكلي % 3.6ستطاع هذا العامل أن يفسر ا
 متغيرينPC9للظاهرة قيد الدراسة، وتضمن مكونه الرئيس 

 :، وهيينيتعلقانبالعالقات االجتماعية مع المجتمع المحيطمعنوي
، ومعدل %84بتشبع بلغ  هداياوواجباتمعدل اإلنفاق علىال

  %.53.7بتشبع بلغ  التدخيناإلنفاق على
على وحجمه األثر اإليجابي الناتج عن العمل إن للدخل 

المشاركة مع المجتمع المحلي في تقديم الهدايا والتحويالت، 
زاد اإلنفاق على الناتج عن العمل فكلما ارتفع حجم الدخل 

  .مع الذي يعيش فيهوالهدايا وبالتالي زاد االتصال مع المجت
  )12(جدول ال

  بالمتغيرات المكونة له النفقات االجتماعيةمقدار تشبع عامل 
  (%)مقدار التشبع   المتغيرات الداخلة في العامل عدد المتغيرات

 0.840  )شهر/دينار( هداياوواجباتمعدل اإلنفاق علىال  1
 0.537  )شهر/دينار(التدخينمعدل اإلنفاق على  2

  
  الشعور بالفقر المدقع :العامل العاشر

وفي المرحلة األخيرة دخل عامل الشعور بالفقر المدقع 
من التباين % 3.3استطاع أن يفسر بمتغيراته الثالثة حيث 

الكلي للظاهرة قيد الدراسة، وتضمن مكونه الرئيسي 
PC10علىالمأكلوااألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجه:المتغيرات

األسرة بتشبع سالب بلغ عمررب، و%61.8بتشبع بلغ  لمشرب

  %.52.5بتشبع بلغ  علىالمسكن، واإلنفاق-56.4%
وتعني وجود هذه المتغيرات في المكون الرئيسي العاشر 

 علىالمأكلوالمشرباألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجهأن 
فع كلما كانت األسرة ال تعاني من بطالة ويقل والمسكن يرت
، وأن زيادة عمر رب التي تعاني من البطالةعند األسر 

األسرة يرتبط في عدم القدرة على العمل واإلنفاق على هذه 
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  .البنود
ومنه توصي الدراسة باالهتمام باألسر التي يعيلها كبار 

االجتماعية، السنن، والمحافظة عليها من خالل برامج الحماية 

وذلك بتوفير برنامج أو نظام يعمل على الدخل التكميلي 
  .لألسر المحتاجة التي يرأسها كبار السن

  )13(جدول ال
  بالمتغيرات المكونة له الشعور بالفقر المدقعمقدار تشبع عامل 

  (%) مقدار التشبع  المتغيرات الداخلة في العامل  عدد المتغيرات
  6180. )دينار( علىالمأكلوالمشرباألسرةلإلنفاقالمبلغالشهريالذيتحتاجه  1
 0.564- األسرةعمررب  2
 0.525  )دينار( علىالمسكنمعدل اإلنفاق  3

  
  االستنتاجات والتوصيات

العوامل التي استطاعت أن تفسر  4تبين النتائج في الشكل 
من أثر البطالة على مستوى المعيشة في محافظة % 85.6

الحاجات على اإلنفاق الطفيلة، وقد بينت عوامل الدراسة أن 
غالباً ما يكون منخفضاً عند األسر التي يزيد فيها  األساسية

معدل البطالة خاصة في مجال اإلنفاق على الوقود المنزلي 
إلى أساليب وطرق  التي تعاني من البطالة للتدفئةولجوء األسر

كما تبين أن لإلنفاق على تدفئة أقل صحية مقارنة مع غيرها، 
ستلزمات التعليم وأقساطه وما يترتب عليه من رسوم وم

تكميلية كالمالبس األثر الكبير في تدني مستوى المعيشة عند 
األسر التي تعاني من البطالة، وهذا يشير إلى أن زيادة عدد 
العاطلين عن العمل في األسرة سيكون على حساب معدل 
اإلنفاق على بنود الحياة األساسية األخرى، هذا وبينت دراسة 

التعليمي في األسر  أن انخفاض المستوى) 1995(خليفات 
سيرفع من معدالت البطالة في األسرة ويزيد من معاناتها، 
وعليه توصي الدراسة بضرورة االهتمام بهذه الطبقة من 
المجتمع وتوجيه البرامج التنموية واالجتماعية إليها ومساعدة 
األسر التي تعاني من البطالة من خالل اإلسمهام في دفع 

الرسوم الجامعية، وإال سيتم رسوم تعليم أوالدهم خاصة 
مستقبالً العزوف عن إتمام التعليم الجامعي خاصة لإلناث إذا 
كان على حساب نفقات المعيشة الضرورية األكثر أهمية مثل 

ويمكن أن يكون للقروض التنموية األثر االيجابي في . الطعام
الحد من البطالة في المنطقة، إال أن كبر سن رب األسرة 

اإلناث فيها يقلل من القدرة على اإلفادة من هذه وزيادة عدد 
الخدمات التنموية، ويساهم هذا في زيادة البطالة بين أفراد 

هذه النتيجة تؤكد على ضرورة توفير القروض . األسرة
التنموية من هذه المصادر التنموية لما لها من أثر مباشر في 

سة معيشة األسر والخروج من مشكلة البطالة، وتوصي الدرا
بأن يتم االهتمام باألسر ذات الحجم الكبير وبإقراض اإلناث 

فقد تبين أنه كلما كانمتوسط حجم األسر . بالدرجة األولى

ومعدل اإلعالة كبيرين، زاد المبلغ المطلوب لإلنفاق على 
وإن عدم وجود مسكن ملك لألسر التي . المأكل والمشرب

لمستأجرة، مما تعاني من البطالة يعني اللجوء إلى المساكن ا
يشكل عبء على األسر، كما أن تكاليف نفقات اإلنارة 
. والوقود له أثر مباشر على وضع األسر المتعطلة عن العمل

ومنه تؤكد هذه الدراسة على مشاريع السكن العفيف للمكرمة 
الملكية السامية التي تلعب دوراً كبيراً في حماية األسرة، كما 

البنوك التجارية من خالل توصي الدراسة بضرورة تعاون 
المشاركة مع الدولة في الحفاظ على حماية هذه الطبقة من 

  .المواطنين من خالل القروض الميسرة لهذه المشاريع
ومن األمور المهمة أن المجتمع األردني خاصة في القرى 
والمناطق النائية يعد مجتمع متماسك ضمن التكافل االجتماعي 

ي الحد من العوز المادي من فمشاركة المجتمع المحلي ف
خالل التكافل االجتماعي عند األسر التي يوجد فيها عاطلين 
عن العمل له دور كبير في حماية هذه األسر من خطر الفقر، 
وعدم العزلة االجتماعية في مجتمع الطفيلة مجتمع متماسك 
تربطهم عالقات اجتماعية يتواصلوا مع بعضهم البعض في 

فالناس اليمكن أن من خالل تقديم الهدايا،  المناسبات المختلفة
يعيشوا بمعزل عن بعضهم البعض فهم كائنات اجتماعية 
ويخضعون لتأثير المجتمع الصغير المحيط بهم أو المجتمع 
الكبير الذي ينتمون إليه ويعيشون في إطاره ويحتاجون 
للتعايش مع قيمه وتقاليده، ولذلك يعملون على تكييف أنماطهم 

  .يحقق حداً أدنى من التوافق االجتماعي على نحوكية االستهال
ومن االستنتاجات لهذه الدراسة أن السياسة التي يجب أن 

وظاهرة الفقر في المناطق  حدةالتخفيف من تتبع من أجل 
 وانخفاضالبطالة  حدتالنائية يستمد من محاولة التخفيف من 

األجور التي يقبل بها الفقراء دون غيرهم أو أصحاب 
لحيازات الزراعية الصغيرة وغير االقتصادية أحياناً، وذلك ا

الزراعي والمهني التعاوني  اإلقراضبتفعيل سياسة 
واإلرشادي التنموي لصالح األسر في المنطقة وخاصة األفقر 
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حاالً، الذي ينعكس على الحالة االجتماعية عند األسر للعيش 
تفق مع هذه النتيجة ت دون انعزالية واالندماج بالمجتمع

اتكبر سن كما أن لمتغير. )1991(استنتاجات دراسة شموط 
رب األسرة وكبر حجم األسر واإلعالة وعدد اإلناث فيها 

األثر الكبير في تمييز  وعدد األقساط المترتبة على التعليم
، وتؤكد هذه النتيجة على التي تعاني من البطالة األسر الفقيرة

عتبر مستوى األهمية وا. )1996(توصيات دراسة الطراونة 
حيث تزداد  البطالةالنسبية لإلنفاق على المسكن من محددات 

مع العاطلين مقارنة  العاطلين عن العملهذه النسبة عند غير 

كما كان لمتوسط عدد العاملين في األسرة األثر . عن العمل

وأيضاً فإن لنوع . يرةفي تحديد األسر الفقيرة من غير الفق
في المنزل األثر في تمييز األسر حيث  التدفئة المستخدمة
استخدام وسيلة إلى  التي تعاني من البطالة تميل األسر الفقيرة

  .وسيلة التدفئة المركزيةالحطب ثم النفط بينما لم تستخدم 
أوصت الدراسة بضرورة أن يأخذ المخطط التنموي و

بهذه العوامل في التخطيط لتنمية المجتمع المحلي في مناطق 
الجنوب في األردن للحد من ظاهرة البطالة فيها، كما إقليم 

أوصت بتنمية المشاركة المحلية في تخطيط وإعداد وتنفيذ 
برامج التنمية المحلية لضمان استقرار التنمية لتلبية حاجات 

  .المجتمع
  اتوزيع عوامل ظاهرة الدراسة على متغيراته: 4الشكل 

  
  
  

  شكر وتقدير
أن تشكل هذه الدراسة إضافة معرفية جديدة، نأملب
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والبطالة في األردن، تسهم في توضيح واقع التنمية 
ويتقدم فريق البحث بخالص الشكر والتقدير إلى السادة 
مؤسسة عبد الحميد شومان لدعمها هذا البحث ولحرصها 

لمناطق النائية من المملكة على تسليط الضوء على ا
محاولة تشخيص المشكالت التنموية ووضع الحلول 

  .المناسبة لها
  
  

  
  عـجاالمر

  
، األخطاء 2000 ،أحمد، عدنان شهاب، والعالق، مهدي محسن

غير العينية في التعدادات والمسوح وطرق معالجتها، المعهد 
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Determing the Socio- economic Factors Affecting the Rate of Unemployment and the Standard 

of Living in Tafileh Municipality in the Hashemite Kingdom of Jordan 

 

Doukhi A. Hunaiti and Basheer A. Zubi* 

 

ABSTRACT 
The research aimed at determing the economic and social factors, affecting the rate of unemployment and its 
impact on quality of life in the municipality of Tafileh in the Hashemite Kingdom of Jordan. To achieve this 
objective, the study was conducted on a sample of 1830 households out of 9596 families that were randomly 
selected from the districts of Tafileh, Bseareh and Hesa in the 29 agglomeration. Data were collected through a 
personal interview using a questionnaire prepared for this purpose. Statistical Analysis analyzing the determinants 
of unemployment and its impact on the standard of living, through a method of factor analysis that has been 
processed showed principle components of a combination of factors which had the greatest impact on identifying 
individuals unemployed from employed and its impact on quality of life, which can outline the regional 
development in Jordan that identify characteristics of the families of unemployed from the unemployed in the 
region through a number of variables included in the ten principle factors which had a rate of variation in the 
interpretation of the cause of the phenomenon at a rate of 85.5%. It has been possible to call these factors: the 
factor of workers spending on basic needs, the factor of developmental loans and working household expenditure 
on teaching materials, and worker well-being of household, the factor of family support workers, the factor of 
worker expenditures on housing, and a factor of social solidarity, and working level of education head of 
household, and a factor of social expenditures, and workers sense of abject poverty. 
A set of conclusions and recommendations has emerged, which can be taken by a planned development in the 
formulation of strategies for social development in the region. 
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