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  صـملخَّ 

ر  ة لظاھرة الفق تناولت ھذه الدراسة موضوع األبعاد الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعي
ر األردن،في  الوسط التنمويِّ  إقليمفي  وم  الفق ر في  ،هوقياس ھادفة إلى توضيح مفھ وأسباب الفق

ن  األردن، ة ع يمولمح ويِّ  إقل ط التنم ي  الوس ة  .األردنف ائص الديموغرافي ل الخص وتحلي
م . الوسط إقليمفي واالجتماعية واالقتصادية للسكان   اليب اإلحصائية لفھ ق بعض األس م تطبي وت

ات الفقر في إلظھار مدى تفاوت مستوي ؛العالقة االرتباطية بين متوسط الدخل وبعض المتغيرات
اليب .منطقة الدراسة ذه األس تقلة : ومن ھ رات المس ر المتغي اس أث دد لقي ياالنحدار المتع اين  ف تب

تويات نيف مس ى تص دف إل ذي يھ ودي ال ل العنق لوب التحلي ابع، وأس ر الت ة  المتغي ية منطق أقض
د  .إلى فئات متفاوتة داخل المنطقة المدروسة الدراسة ىوق ر حج توصلت الدراسة إل  األسرم كب

ة  وبة الكلي اع الخص ن ارتف اجم ع ى الن ط إل ي المتوس ي تصل ف رة ) ٦.٢(الت الل الفت ود خ مول
دخل ارتفاع معدل اإل اإلنجابية للمرأة، كما كشفت عن دني مستوى ال ة الدراسة  وت عالة في منطق

ة  ى انخفاض المستوى  األسرلدى غالبي دخل، إضافة إل ة مصادر ال دني األجر ومحدودي بفعل ت
ةا اطق الريفي ي المن ة وبخاصة ف بة األمي اع نس ي وارتف لوب  .لتعليم ق أس ن خالل تطبي ين م وتب

ة  ة إحصائية قوي تقلة ذات دالل رات مس االنحدار المتعدد على المنطقة المدروسة وجود ثالثة متغي
ة  د مستوى ثق رات ھي (a ≤ 0.05)عن ذه المتغي ة المسكن الحجم السكاني( وھ ل (، وملكي مقاب

ين سكان  .)سيارة(جھيزات المسكن وت ،)عمل ات ب ودي وجود خمس طبق ل العنق وأوضح التحلي
يم ط إقل ي ،الوس دا: وھ ع ج ي المرتف توى المعيش نمط ذو المس ي  ،ال توى المعيش نمظ ذو المس وال

نمط ذو  ،والنمط ذو المستوى المعيشي الفقير ،والنمط ذو المستوى المعيشي المتوسط ،المرتفع وال
داالمستوى المعيشي  إن الباحث يوصي  .الفقير ج ا البحث ف ي توصل إليھ ائج الت وفي ضوء النت

ة الدراسة من ھذه الظاھرة  تحدّ باعتماد خطة  ذ استراتيجية  ،في منطق ذه الخطة تنفي وتتضمن ھ
  . ولتبني خطط التنمية ،للسيطرة على الخصوبة البشرية



 "......لظاھرة الفقر في غرافية واالقتصادية واالجتماعية األبعاد الديمو"ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ة جامعة النجاح لألبحاث مجل

 
Abstract 

This paper investigates the demographic, economic and social 
dimensions of poverty phenomenon in the developmental Central Region 
of Jordan. It aims to identify the concept, the means of measurement and 
the reasons behind poverty in Jordan. Additionally, it gives an overview 
of the developmental Central Region in Jordan; provides an analysis for 
demographic, economic and social characteristics for people living in 
Central Region; identifies the most important variables that effect 
poverty among families and the relative significance of each variable; 
analyzes the spatial disparity for the phenomenon of poverty and then for 
the development level in the studied area; and finally suggests certain 
strategies to eradicate this phenomenon in Central Region. Some 
statistical methods were applied to understand the correlation between 
the income average and some variables so as to show the different levels 
of poverty in the studied area. These methods include: the multiple 
regression analysis to measure the impact of independent variables on the 
dependent variable, and the cluster analysis method which classifies the 
levels of poverty into different groups within the studied area. The main 
findings of this study are: the large size of families is due to the high 
fertility rate with an average of (6.2) child per woman during the period 
of giving birth. The study reveals that there is a high ratio of dependence 
and low level of income for most families because of low wages, limited 
income, low educational level, and high rates of illiteracy especially in 
rural areas. Implementing multiple regression analysis on studied area 
demonstrates that there are independent variables which have strong 
statistical indication at confidence level (a≤0.05). These variables are: 
population size, house ownership (instead of work) and house facilities 
(car). Cluster analysis shows that there are five levels of living in Central 
Region: very high, high, medium, low, poor, very poor. On the light of 
the findings, the researcher recommends adopting a plan to alleviate the 
problem of poverty in the studied area. This plan includes a strategy to 
control woman’s fertility and adopting developmental plans. 
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  مقدمة الدراسة ومنھجھا

  مقدمة

ُ ت ى إلحدالفقر بأنھا عبارة عن حالة عجز  ف ظاھرةعرَّ ـ ى فئات المجتمع عن تلبية الحد األدن
ذاء :من ،ساسيةمن االحتياجات األ بس ،والمسكن ،الغ يم ،والمل ة الصحية ،والتعل ي  ،والرعاي الت

   .تكفل لھا الحياة الكريمة

يمموزعة على  ،قاليم تنمويةمية إلى ثالثة أية الھاشاألردنكة الممل مُ قسَّ تُ  وب  إقل الشمال والجن
ر المحافظات  هُ نَّ أإذ  ،الوسط أھم ھذه األقاليم إقليمويعد  .والوسط ةاألردنيضم أكب ز  .ي يمويتمي  إقل

ركما  الوسط بثقل الحجم السكاني اني من مشكلة الفق ي تع ة الت ، إذ ويعد من بين الوحدات اإلداري
ام  اً عدد يضم هَ نّ أ  م٢٠٠٢من جيوب الفقر تتركز في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء في الع

  .)١(انظر الشكل رقم  .مرتفعة نحائھاأت نسبة الفقر في كثير من لوما زا

ير  اتوتش كانھا الدراس ي لس توى المعيش اوت المس ن تف اني م ة تع ة الدراس ى أن منطق  ،إل
اأنحوكذلك تدني نوعية الحياة في كثير من  ة ال تسمح  ،ائھ و السكان في بيئ اع معدالت نم وارتف

ة  ،في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء وال سيَّما ،من السكان المزيدباستيعاب  كما تعاني منطق
   .ومن تدني المستوى الصحي والتعليمي لسكانھا ،ي ظاھرة البطالةالدراسة من تفشِّ 

، األسرانخفاض الدخل لدى غالبية  : مثل ،وضاع بعض النتائج السلبيةويترتب على ھذه األ
   .وانخفاض المستوى الصحي في منطقة الدراسة

ام  الجھات المعنية والمسؤولة استطاعت والجدير ذكره أنَّ  ) ٢٠(أن تحصر  م ٢٠٠٢في ع
ي  ة ف ً  األردنمنطق ا ا جيوب ن اعتبارھ ا  يمك ر بينم ات للفق ذي أجري لنفق ركشف المسح ال ة األس

ام  ا لع اك  عن أنَّ  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ودخلھ ؤرة ) ٢٢(ھن م المحافظات ب ر داخل معظ اءً للفق ى  بن عل
ات في التقييم الجديد لمناطق جيوب الفقر في المملكة و ى بيان د عل ر السابق المعتم  م٢٠٠٢التقري

اطق العشرين )  ١٠( يالحظ خروج  ً امناطق من أصل المن ابقا اطق ھي ،لمحددة س ذه المن  : وھ
ليل ينية ،الض ال ،زرقواأل ،والحس رين ،وأم الجم زة ،وبي مية ،والجي رحان ،والھاش ر  ،والس ودي

   .والشونة الجنوبية ،عال
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  .موقع منطقة الدراسة :)١(شكل 

ين أن  ا تب اك كم ً ) ١٢( ھن ا د أصبحت جيوب دة ق ة جدي ر منطق ر للفق ي تقري ذه  ،٢٠٠٦ف وھ
ةو ،نجةكفرو ،الديسةو ،الموجبو ،غور المزرعة :المناطق ھي ةو ،الخالدي  ،بصيراو ،القطران

 من) ١٠(في حين بقيت  .البادية الشمالية الغربيةو ،برماو ،عرجانو ،األغوار الشماليةو ،بلعماو
ام  مناطقَ  )٢٠٠٢بؤر ( مناطق جيوب الفقر السابقة ذه  ،م٢٠٠٦لجيوب الفقر حسب بيانات ع وھ

ي اطق ھ د :المن ةو ،الرويش ور الصافيو ،وادي عرب ماليةو ،ويرةالقو ،غ ة الش او ،البادي  ،حوش
ً  إقليمأقضية في ) ٨(وعدت  .أم الرصاصو ،الجفرو ،دير الكھف، والمريغةو ا ر  الوسط جيوب للفق

ام  وحات ع ب مس ً  ،)م٢٠٠٢(حس ا ت جميع اصما خرج ة أم الرص دا منطق ديرات  ع ب تق حس
ا يوضح الجد قضيةاألت نسبة الفقر مرتفعة في تلك لورغم ذلك ما زا ،٢٠٠٦ م كم  .)١( ول رق

  )٢(انظر الشكل رقم 
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دول  ر :  )١(ج ة الفق ر بموجب دراس وب الفق ة جي ارج قائم ي أصبحت خ اطق الت  م٢٠٠٦المن
  .الوسط إقليمفي %) ٢٥( على معيار نسبة فقر تزيد على اعتماداً 

  المنطقة المحافظة
  نسبة الفقر

بحسب تقدير الفقر المعتمد 
  م٢٠٠٢على بيانات 

قر المعتمد بحسب تقدير الف
  م٢٠٠٦على بيانات 

  %٢٣.٧  %٣٢  الجيزة  عمان 
  %٢٦.٢  %٢٦.٢  م الرصاصأ

  %١٨  %٢٧.٦  دير عال  البلقاء 
  %٢٢.٣  %٢٧.١  الشونة الجنوبية

  %٢٣.٤  %٥٢.٢  الضليل  الزرقاء 
  %٩.٢  %٤٢.٣  بيرين
  %١٣.٤  %٤٠.٣  زرقاأل

  %١٣.١  %٢٩.٠  الھاشمية

   .)٢٠٠٦( ،)٢٠٠٢(ن الدولي وزارة التخطيط والتعاو: المصدر

ر بأ نتكم ة موضوع الفق ه أھمي ر عين ام كبي ى باھتم ة حظ تويات العالمي ف المس ى مختل ل
ً األردنكما تولي الحكومة  ،والوطنية يةقليمواإل ً  ية ھذا الموضوع اھتماما اطٍ مَ لِ  ؛خاصا  ا له من ارتب

وطنيِّ  اد ال ام  .باالقتص ذ ع ي ١٩٨٧فمن ر ف اھرة الفق ت ظ ى  ردن،األم تفاقم ع عل ت تتس ومازال
كان ن الس ط م دخل المتوس ريحة ذوي ال اب ش ع . حس ي المجتم ة ف م الغالبي رَّ  ؛يِّ األردنوھ اء ج

يِّ اال رقم القياس اليف المعيشة  رتفاع الذي طرأ على ال ةاألردنلمجمل تك د  ي ديرات أوق شارت التق
رد الواحد  ٥٥٦ لىإديناراً ليصل  ١٦٤بمقدار  األردنالى ارتفاع خط الفقر المطلق في  ديناراً للف

  .٢٠٠٢ ديناراً في عام ٣٩٢مقارنة مع  ٢٠٠٦سنوياً في عام 
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  توزع بؤر الفقر في إقليم الوسط  :)٢(شكل 
  

  الدراسات السابقة

ر  اھيم الفق اول مف ا من تن ر فمنھ ي خصت ظاھرة الفق د من الدراسات الت د أجريت العدي لق
ھا و ث أجرى وطرق قياس ام حي كل ع ي األردن بش ر ف اھرة الفق ل ظ ت تحلي حسن أخرى تناول

در، ارس حي الح وف وان )٢٠٠٥( ص ة بعن ر " دراس ة والفق ي البطال رية ف وبة البش ر الخص أث
ي األردن ر ف ؤر الفق ن ب ة م ة عين ة  "دراس ر والبطال ؤر الفق ة موضوع ب ذه الدراس ت ھ تناول

ي األردن،  ة ف وبة المرتفع ا بالخص ار وارتباطھ ي انتش وبة ف تخالص دور الخص ى اس ة إل ھادف
ة  ي المنطق ر ف اھرة الفق اني لظ اين المك ل التب ؤر، وتحلي ذه الب ي ھ ة ف ر والبطال اھرتي الفق ظ
ين  ة ب ة قوي ة ارتباطي اك عالق ادي أن ھن اط األح ل االرتب الل تحلي ن خ ين م ة، و تب المدروس

اط  ل االرتب ة معام ت قيم ر، إذ بلغ وبة والفق وذج ، ك)٠.٨٢(الخص ير لنم ل التفس غ معام ا بل م
 ).٠.٠٥(، وكانت العالقة ذات داللة إحصائية على مستوى ثقة )٠.٦٧٣( (R2)االنحدار 
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ندس  و الس ة، و أب و خرم رى أب وان، )٢٠٠٣(وأج ة بعن رق " دراس ه وط ر مفھوم الفق
ى. "قياسه ه، وتوصلت إل أن  استعرض الباحثان فيھا مفھوم الفقر وأسبابه وكيفية قياسه ومعالجت

التغير الذي يطرأ على دخل األسرة عبر الزمن يبدأ منخفضاً وينمو إلى ذروته حتى سن التقاعد، 
 .ومن ثم يعود لينخفض بعد ھذا السن

رت ا أج دولي، وزارة  كم اون ال يط والتع وان، )٢٠٠٢(التخط ة بعن يم " دراس ة تقي دراس
اذ  تناولت الدراسة التوجھات الحكومية لمتابعة. "الفقر في األردن ظاھرة الفقر في األردن، واتخ

اإلجراءات المناسبة لمعالجتھا، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الفقر انخفضت في األردن خالل 
 .بصورة ملحوظة) ٢٠٠٢-١٩٩٧(الفترة 

تينالصقور  وأجرى ام دراس ى ع وان ، )١٩٩٣( األول ة بعن ر"دراس ع : دراسة الفق الواق
ائص ى . "والخص ر عل ذا التقري د ھ ام اعتم ر لع دين والفق ة والعائ ة والبطال ح العمال ات مس بيان

غ . الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ١٩٩١ أظھرت الدراسة أن حجم الفقر المدقع بل
غ ) ٪٦.٦(ما نسبته  ق بل ر المطل ة مع وجود ) ٪٢١.٣(وأن حجم الفق من مجموع األسر األردني

حت بعض خصائص األسر الفقيرة من حيث حجمھا تفاوت في ھذا بين محافظات المملكة، وأوض
رة عن غيرھا ين األسر الفقي ا . ونسبة اإلعالة واإلعاقة والبطالة ب ا، كم ة لھ ة التعليمي ذلك الحال ك

  . أوضحت التفاوت الكبير جداً بين متوسط دخل األسر الفقيرة

ذه الدراس "بؤر الفقر في األردن" :، بعنوان)١٩٨٩( والثانية عام ة اعتمدت ھ ى عين ة عل
وبينت . ألف أسرة أردنية موزعة على محافظات المملكة ريفھا وحضرھا) ٣٢(إحصائية شملت 

الدراسة تفاوت خطوط الفقر المطلقة ونسب األسر الفقيرة على مستوى محافظات وحضر وريف 
ز . المملكة وكذلك على مستوى التجمعات السكانية رة تمي ى وجود خصائص كثي د توصلت إل وق

م األسر  الفقيرة المدقعة والمطلقة عن غيرھا في المجتمع األردني، وأوضحت الدراسة أن من أھ
ة  ر حجم أسرھا وإعاق أسباب الفقر من وجھة نظر األسر الفقيرة ھي عدم توفر فرص عمل وكب

 .وشيخوخة رب األسرة أو وفاته، كما أوصت الدراسة بعدة مقترحات لمحاربة الفقر

ر في األردن" اسة بعنواندر، )١٩٩٢(الخطيب،  وأجرى ام الباحث . "واقع ظاھرة الفق ق
ي ا يل ى م متوسط خط : بتعديل لخطوط الفقر الوطنية نتيجة ارتفاع األسعار، وخلصت دراسته إل

ام  اق لع ل لإلنف ق القاب دقع والمطل ر الم غ ) ١٩٩١(الفق اراً و) ٧٠.٧٦(بل اراً ) ١٤٣.٨٧(دين دين
  .وھو متفاوت حسب المحافظات شھرياً لألسرة األردنية على التوالي،

بح  ة ص را دراس وان). ١٩٩٢(وأخي ي : "بعن ردي ف دخل الف اين ال اني لتب ل المك التحلي
ل . "األردن ي األردن، وتوص ره ف ردي وعناص دخل الف ائص ال ا خص ث فيھ تعرض الباح اس

 .الباحث إلى أن ھناك تبايناً ملحوظاً في قيمة الدخل الذي يحصل عليه األفراد في األردن
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  راسات السابقةا يميز ھذه الدراسة عن الدم

ذه الدراسة قضية  .١ الج ھ ا تع عالجت الدراسات السابقة قضية الفقر في إطارھا الشمولي، بينم
يم الوسط  ر في إقل اين اإلقليمي لظاھرة الفق الفقر بالتركيز على اإلطار اإلقليمي وتحليل التب

  .  التنموي

 .مكاني لظاھرة الفقر، وبالتالي لمستوى التنميةتؤكد ھذه الدراسة على أھمية التباين ال .٢

ى  .٣ ات بغرض الحصول عل تستند ھذه الدراسة إلى أساليب إحصائية متقدمة في معالجة البيان
 .نتائج دقيقة

  
  مشكلة الدراسة

ة ة والديموغرافي ائص االجتماعي ى الخص لبية عل ات س ن انعكاس ر م اھرة الفق ا لظ  لم
ة للسكان ولما يترتب ع واالقتصادية  لى ذلك من انعكاسات سلبية على األوضاع السياسية واألمني

ر في إقليم الوسط التنموي في األردن فإنه يصبح من الضروري إجر اطق الفق ل شامل لمن اء تحلي
    . ، والعوامل التي أدت لھافيھا، ومعرفة أبعادھا

  :اإلجابة عن التساؤالت التالية ومن ھنا تتمثل مشكلة ھذه الدراسة في

ى ما ھ .١ ي أدت إل ا العوامل الت ا ؟ وم ا ھي أبعادھ ي طبيعة مشكلة الفقر في إقليم الوسط ؟ وم
 ظھور مشكلة الفقر في منطقة الدراسة ؟

 األلوية ؟ / ما مدى تباين مشكلة الفقر في منطقة الدراسة على مستوى األقضية  .٢

ة ما أثر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية في دخل األسر ا .٣ رة في منطق لفقي
 الدراسة ؟

  ما ھي الوسائل الواجب اتباعھا لتخفيف خطر ھذه المشكلة وِحدَّتھا ؟  .٤
  

  أھداف الدراسة

  يأتيتھدف ھذه الدراسة إلى تحقيق ما 

ويِّ  إقليمولمحة عن  األردن،وأسباب الفقر في  ،وقياسه الفقرتوضيح مفھوم  .١ في  الوسط التنم
   . األردن

 .الوسط إقليمفي للسكان غرافية واالجتماعية واالقتصادية تحليل الخصائص الديمو .٢

ر .٣ ر لألس اھرة الفق ى ظ ا عل ي تأثيرھ ة ف ر أھمي رات األكث د المتغي ع  ،تحدي ة إم راز األھمي ب
 .النسبية لكل متغير من متغيرات الدراسة

 .لمستوى التنمية في المنطقة المدروسة ومن ثـمَّ  ،تحليل التباين المكاني لظاھرة الفقر .٤
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  .الوسط إقليممن ظاھرة الفقر في  للحدِّ  ؛ تراح استراتيجيات معينة في ضوء نتائج الدراسةاق .٥

  الدراسة ومبرراتھا أھمية

ويِّ  .١ ةً من الخطاب التنم ا فصوالً ھام بابھا ونتائجھ ي أس ر تشكل ف وتفرض  ،إنَّ ظاھرة الفق
 .ة الھاشميةياألردنبظاللھا آثاراً سلبيةً على مسار التقدم واإلنماء في المملكة 

ول  ،بحجمھا الواسع ،إنَّ ھذه الظاھرة .٢ اد الحل ى إيج وطني عل درة االقتصاد ال تـُعدُّ أكبر من ق
ا ريعة لھ ة  ،الس باب الحقيقي ي األس ث ف اص للبح ام والخ اعين الع ود القط ى جھ اج إل وتحت

 .ووقف انتشارھا ،لوجودھا، ووضع السياسات طويلة المدى ؛ للتخفيف منھا

ة أصبح ھناك حاجة .٣ وسكان  ،ملحة للتوعية بظاھرة الفقر باعتبارھا خطراً يھدد البشرية عام
   .البلدان النامية على وجه الخصوصِ 

  
  منھجية الدراسة

ة  اعتمدت ھذه الدراسة على نتائج رة اإلحصاءات العام مسح العمالة والبطالة الذي نفذته دائ
ام  ي أواخر ع ات ودخل و .م٢٠٠٨ف ه د األسرمسح نفق ذي نفذت ي ال ة ف رة اإلحصاءات العام ائ

ً  ،م٢٠٠٦أواخر عام  رة من  األسرمسح نفقات ودخل منھجية  أنَّ  علما قامت على تغطية عينة كبي
وفق أسس علمية بأسلوب تعميم  األسريتم اختيار  إذموزعة على جميع محافظات المملكة،  األسر

ق ھ. العينات العشوائية الطبقية العنقودية متعددة المراحل ى مستوى ولتحقي ائج عل ل النت دف تمثي
ى  ة) ٨٩(القضاء فقد تم تقسيم المملكة إل تقلةو ،طبق ة مس ر كل قضاء طبق تثناء أقضية  ،اعتب باس

ة  دن الرئيس رات الم ن المتغي ة م ى مجموع اد عل ة باالعتم ن طبق ر م ى أكث يمھا إل م تقس ي ت الت
ذه األقضية االقتصادية واالجتماعية لألسر ضمن ھذه األقضية، ومن ثم تصنيف كل  قضاء من ھ

نخفض، ( :ضمن أربعة مستويات نخفض، ومستوى م اٍل، ومتوسط م ) مستوى عالٍ ومتوسط ع
ة ادة التجانس داخل كل طبق ع، ولزي ع شرائح المجتم يالً لجمي ر تمث ة أكث ا بھدف جعل العين ؛ مم

  .يجاباً على تصميم العينةينعكس إ

لوب د صممت بأس ة فق ة والبطال ة مسح العمال ا منھجي ة أم ة العنقودي ة الطبقي وھي  ،المعاين
ى مس ة عل فممثل ة والحضر والري يمواإل ،توى المملك ي  .والمحافظات قل ة الكل م العين غ حج وبل

ھذه الوحدات على المحافظات وعلى الحضر والريف والمدن  عتْ وزِّ و ،وحدة معاينة) ١٣٣٦٠(
والتباين داخل  ،فيھا األسرفراد وعدد األ: من حيث ،منھا الكبرى في كل محافظة حسب وزن كلٍّ 

   .كل طبقة

  ية في إعداد ھذه الدراسةتوقد اتبع الباحث الخطوات اآل

ة ب .١ ات الخاص رز البيان ط  إقليمف ة  -الوس ة الدراس ة  -منطق داف الدراس ق أھ ي تحق والت
 .الشاملة للمملكة األسرومتغيراتھا من مسح نفقات ودخل 
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ى .٢ ة إل رات الدراس نيف متغي ابع  : تص ر ت دخلمتغي ل ال تقلة ،يمث رات مس مل  ،ومتغي وتش
  .مجموعة المتغيرات االقتصادية االجتماعية، ومجموعة المتغيرات الديموغرافية

استخالص متغيرات الدراسة من االستمارات الثالث التي شملتھا مسوحات النفقات ودخول  .٣
راد ومصادر الدخل ألف ،ةاألسروخصائص أفراد  ،استمارة خصائص المسكن :وھي ،األسر
ر لع األس ى الس اق عل تمارة اإلنف غ، واس ة والتب وارد الغذائي ى الم اق عل تمارة اإلنف ة، واس

 .األخرى والخدمات

 :وإظھار مدى تفاوت الظاھرة منھا ،من أجل معالجة البيانات ؛استخدام أساليب إحصائية .٤

يطة  .أ  ائية البس اليب اإلحص ل ،األس بية :مث ات النس ى  التوزيع افة إل كال باإلض األش
  .رسوم البيانيةوال

دد   .ب  ين  (Multiple Regression)أسلوب االنحدار المتع ة ب دار العالق ذي يحدد مق ال
 .وعدد من المتغيرات المستقلة ،وھو الدخل ،المتغير التابع

ة الذيالتحليل العنقودي   .ج  ات تنموي ز  ،يھدف إلى تصنيف التجمعات السكانية في فئ تتمي
ةإقليمبخصائص معينة، واشتقاق أنماط  لوب .ي ذان األس وم ھ تقاق  انويق ى أساس اش عل
دل  الوسط إقليمأقضية مصفوفة مربع المسافة العامة بين  افة من خالل حساب مع المس

وبين متوسطات المتغيرات لباقي مناطق  قليمبين متوسطات المتغيرات ألحد أقضية اإل
 .الدراسة

  
  فرضيات الدراسة

رات  ر بعض المتغي اس أث ة قي ذه الدراس اول ھ ة واالقتصادية تح ة واالجتماعي الديموغرافي
ا التنموي م وضع على دخل األسر في إقليم الوسط، ودراسة تباين تلك اآلثار في مناطقھ ذا ت ة ولھ

  :الفرضيات التالية

ة : الفرضية األولى د مستوى الدالل ة احصائية عن روق ذات دالل ين (a≤0.05) ال توجد ف ب
يم  ي إقل رة ف ر الفقي ول األس طات دخ رات متوس زى للمتغي ي األردن تع وي ف ط التنم الوس

   .)متوسط حجم األسرة، والتركيب النوعي للسكان، والتركيب العمري للسكان(الديموغرافية 

ة : الفرضية الثانية د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ين (a≤0.05) ال توجد ف ب
ة متوسطات دخول األسر الفقيرة في إقليم الوسط التنموي في األ رات االجتماعي ردن تعزى للمتغي

ادية  اط االقتصادي (واالقتص ة النش ة وحال دل البطال ة، ومع ة الزواجي يم، والحال خصائص التعل
ارھم  ن أعم تغلين مم ل المش اديا، ودخ طين اقتص ر النش كان غي كان، والس أكثر،  ١٥للس نة ف س

  ). وخصائص المسكن
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  الفقر وقياسهوم ھمف

ة ،راءبالرغم من اختالف أحوال الفق دول المختلف  إال أنَّ  ،وذلك حسب مستوى المعيشة في ال
رد  ى مستوى الف تعريف الفقر عادة ما يرتبط بتحديد الحاجات التي يجب إشباعھا بدرجة كافية عل

ة أمسواء  ،ةاألسرأو  ا أكانت مادي ا؛وھي ال ،غيرھ ة وغيرھ د ُع حاجات األساسية الغذائي  فَ رِّ فق
ى  درة عل ه عدم الق اة األساسية تحصيل الحد األالفقر بأن ات الحي ى من متطلب م المتحدة(دن  ،األم

   .)م١٩٩٠

تى كال ش ر بأش د الفق ا ،يوج ن بينھ ة لضمان  :م اج الكافي وارد اإلنت دخل وم ى ال ار إل االفتق
وء الصحة ة، وس وء التغذي وع وس تدامة، والج يش المس ائل الع تاللو وس ات  ،االع دل الوفي ومع

راض، والتش ن األم ة ع ز  ،ردالناجم ة، والتميي ر المأمون ات غي ب، والبيئ ر المناس كن غي والس
م  ان، ويتس ً  –واإلقصاء االجتماعي ا رار -أيض ي صنع الق اركة ف دم المش ة  ،بع اة المدني ي الحي وف

  ).١٣٢: م٢٠٠٢؛ صالح، ٤٩: م١٩٩٥األمم المتحدة، (واالجتماعية والثقافية 

تمرار انت ى اس ؤدي إل ي ت باب الت وجز األس ن أن ن ي ويمك ر ف ار الفق ا ي األردنش  أتيفيم
الح، ( تروماو، ٣٦٧-٣٦٦: م٢٠٠٢ص دولي، ١٠-٨: م١٩٩٩؛ ديس ك ال -٣٨: م٢٠٠٤؛ البن

١٧٧( :  

 ذھا في ضعف التركيز على الجوانب االجتماعية بالقدر الكافي في خطط ال تنمية التي تم تنفي
و اقتصادي متواضعة، وتحقياألردن ة الم ،ق معدالت نم اط التنمي دة وعجز أنم اط (عتم أنم

 .عن معالجة الفقر) ع واالستھالكياإلنتاج والتوز

  األردننخفاض معدالت الخصوبة الكلية في إبطء.  

 عدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. 

 األردنجنبية إلى وصعوبة جلب االستثمارات األ ،حليضعف معدالت االستثمار الم. 

 ام اق الع ل اإلنف يھم فش ة إل وافز المقدم ة الح راء، وقل ى الفق وصعوبة إصالح  ،للوصول إل
 .المؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة إليھم

  ِّتواضع خدمات الصحة والتغذية ومياه الشرب والصرف الصحي. 

  َّاألردنلفقراء في ھة إلى اضعف مشروعات اإلنتاج الموج.  

  ِّالبيتھم والخصخصة في تخفيض  فشل برامج اإلصالح الھيكلي اني غ ذين يع راء ال عدد الفق
زمن  ة الم وء التغذي ن س او، (م ى  ).٥: م١٩٩٨ف ر عل اس الفق ي لقي ق العمل د التطبي ويعتم

ى النحو اآل ه عل ن خالل ر م تقاق مؤشرات الفق ن اش ذي يمك ر ال ة (ي تحساب خط الفق لجن
  .(The World Bank 2003, p.20) ،)٩-٤: م٢٠٠٤مناقشة محور واقع الفقر والبطالة، 
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 ر بة الفق ذا المؤشر : مؤشر نس ً  –ويسمى ھ راد  - أيضا داد األف ل تع  Headcount)معام
Index) ِّوھو عبارة عن ناتج قسمة عدد السكان الفقراء على عدد السكان الكلي ،.  

  ر ذه الفجوة : (Poverty Gap)مؤشر فجوة الفق تم حساب ھ ة من بوصفھا وي بة مئوي نس
ا تھالك إجم ة الس ة اإلجمالي د ليِّ القيم كان عن ً الس اويا تھالكھم مس توى اس ون مس لخط  ما يك

 .الفقر

  ر دة الفق اره يساوي الوسط : (Poverty Severity Index)مؤشر ش ابه باعتب تم حس وي
راء  ين الفق اوت ب دى التف ذا المؤشر م يس ھ ر، ويق ات فجوات الفق وع مربع ابي لمجم الحس

 .أنفسھم

  جيني"معامل "(Gini Index) : دخول  اً مؤشريستخدم بوصفِه ع ال لقياس التفاوت في توزي
راء ،ما بين جميع السكان ر فق راء وغي دوليُّ . فق د البنك ال ر بتقسيمه  ويعتم أسلوب خط الفق
راء ،فقراء: المجتمع إلى فئتين ذي يُ  ،وغير فق ر ال د خط الفق ك بتحدي رَّ وذل اليُّ  فُ ع ه إجم  بأن

ذا األسلوب تكلفة السلع المطلوبة لسد االحتياجات االستھالكية ا ق ھ ية، ويتطلب تطبي ألساس
اق  وحات إنف ات مس ربيان ي األس تخداماً فھ يوعاً واس ر ش ر األكث ا خطوط الفق ا، أم ة ودخلھ

 ).٢٠٨: م٢٠٠٣؛ الميتمي، ٨٩-٨٢: ٢٠٠٣باتر، (

  دقع ر الم ط الفق لع : (Abject Poverty Line)خ لة الس ة س الي تكلف ه إجم ّرف بأن ويع
 ).ةاألسر(ستھالكية األساسية الغذائية للفرد المطلوبة لسد االحتياجات اال

  ق ر المطل لة السلع : (Absolute Poverty Line)خط الفق ة س الي تكلف ه إجم ويعّرف بأن
 ).ةاألسر(المطلوبة لسد االحتياجات االستھالكية األساسية الغذائية وغير الغذائية للفرد 

  بي ر النس ه ب: (Relative Poverty Line)خط الفق ر عن ي ويعبّ دخل ف بة متوسط ال نس
  .الدولة

  
  األردنفي  التنمويِّ  الوسط إقليم لمحة عن

ا األردنالوسط التنموي في  إقليميضم  اء ومادب اء والبلق ان والزرق  اربع محافظات وھي عم
ذا اإل ي ھ ز ف يمويترك مة ٣.٧١٢.١٧٠نحو  قل ام  ،نس ات للع تأثر إذ  .م٢٠٠٦حسب مسح نفق تس

ا  ،نسمة ٩٣٢.٢١٤بينما يتركز في محافظة الزرقاء  ،نسمة ٢.٠٦٤.٥١٠ بـِ  العاصمة عمان تليھ
غ مساحة  .نسمة ١٣٨.٤١٢محافظة مأدبا  وأخيراً  ،نسمة ٥٧٧.٠٣٤محافظة البلقاء  ا تبل يمكم  إقل

بته ٢كم ١٤٣٩٩الوسط  ة%) ١٦.٢( أي ما نس ز  .من مساحة المملك يمويتمي اع  إقل الوسط بارتف
   .٢ل كملك ٢٥٧.٨كثافته السكانية التي بلغت 

ة عشر قضاءً ففي محافظة العاصمة  ؛ولواء قضاءً  أربعة وثالثينالوسط  إقليمويضم  /  ثالث
واء ي ،ل ان( :وھ ا ،عم مة ،ومارك ة ،والقويس ير ،والجامع حاب ،ووادي الس زة ،وس وأم  ،والجي

اعور ،والرجم الشامي ،والموقر ،الرصاص اتين ،ون اء  )وحسبان ،وأم البس ا في محافظة البلق أم
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ةوزي ،والعارضة ،قصبة السلط( :وھي ،ثمانية أقضيةاك فھن ا، والشونة الجنوبي را ويرق ، ، وعي
ا ،ودير عال اء ستة أقضيةوالفحيص  ،وماحص ،وعين الباش ا تضم محافظة الزرق  :وھي ،كم

اء( رين ،قصبة الزرق مية ،والرصيفة ،واألزرق ،والضليل ،وبي راً و) والھاش ة  أخي تضم محافظ
ا  بعة مأدب ي ،أقضيةس ا( :وھ ة ،قصبة مأدب اعين ،وجرين ان ،والفيصلية ،وم ريض ،وذيب  ،والع
  .)ومليح

  
  الوسط  إقليم في والسكن  خصائص السكان

  الخصائص الديموغرافية  :أوالً 

 ةاألسرحجم  .١

ا ازداد األسر ة دوراً كبيراً في تحديد األعباء الملقاة على عاتق ربِّ األسريلعب حجم  ة، فكلم
راد  اءة ازداألسرعدد أف ات ؛ادت األعب ة النفق اع في قيم ك من ارتف ه ذل ا يتطلب كانت أسواء  ،لم

غ متوسط حجم . التعليم أم ،الصحة أم ،م الكساءأ ،الغذاء :على  يِّ األردنمجتمع الة في األسرويبل
ات ودخل بيوذلك حسب  ،فرداً ) ٦.١( نحو رة اإل األسرانات مسح نفق ه دائ ذي أجرت حصاءات ال

دل  .م٢٠٠٦العامة لعام  ذا المع يمفي محافظات وقد تباين ھ ا  إذ احتلت محافظة ،الوسط إقل مأدب
م محافظة  ،اً فرد) ٦.١(يليھا محافظة العاصمة  ،اً فرد) ٦.٢(ولى بمتوسط حجم أسرة المرتبة األ ث

   .)٣(انظر الشكل رقم  .اً فرد) ٥.٧(محافظة الزرقاء  وأخيراً  ،اً فرد) ٥.٩(البلقاء 

ي دل ب ذا المع اين ھ ا تب يمأقضية محافظات ن كم د أ ،الوسط إقل ً األ هُ نَّإذ نج ا ر ارتفاع ي  كث ف
انالقضاء  ة عم ي محافط امي ف ا  ،رجم الش ة مأدب ي محافظ ) ٧.٤(بمتوسط وقضاء العريض ف
رد) ٧.٢(أفراد و والي اً ف ى الت ا يكون األ .عل ً بينم ر انخفاضا ير وماحص قضاء وادي الس في كث

ان ة عم ي محافظ رداً ) ٥.١(بمتوسط  والفحيص ف رداً ) ٥(و ف والي ف ى الت زوَ و ،عل ن أن نع  يمك
م  ط حج اع متوس رارتف لاألس ى عوام دة ة إل ا ،ع ي :أھمھ توى التعليم اض المس اع  ،انخف وارتف

اتمعدالت الخصوبة البشرية ال دد الزوجات  ،مصحوب بانخفاض معدالت الوفي ى تع إضافة إل
ً أ    .حيانا

ر المن األسروعند ربط حجم  ؤر الفق يمشرة في تبب ات الوسط  إقل ه مسح نفق ذي كشف عن ال
ر ام األس م يالحظ ) م٢٠٠٦(ة لع اع متوسط حج رارتف ي  األس بة ف ا نس ع فيھ ي ترتف األقضية الت
ا ةاألسرمتوسط حجم  بلغ%) ٥٢.٢(فبيرين التي تتجاوز نسبة الفقر فيھا  ؛الفقر رداً ) ٦.٢( فيھ  .ف

راد وأ) ٦.٧(بية لرصاص والشونة الجنوة في أم ااألسركما بلغ متوسط حجم  ى ) ٦.٦(ف راد عل أف
   .التوالي
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ة األسرفي المناطق الريفية يتجاوز متوسط حجم  األسرحجم متوسط  أنَّ  والجدير بالمالحظة
اطق الحضرية ي المن م  ،ف ط حج غ متوس رإذ بل ة األس اطق الريفي ي المن راد) ٦.٣(ة ف ا  ،أف بينم

رية  اطق الحض ي المن لت ف راد) ٥.٥(وص م  ،أف ع العل كان %) ٨٨(أن م ن س يمم ط  إقل الوس
   .من السكان%) ١٢(بينما يقطن في المناطق الريفية  ،يتركزون في المناطق الحضرية

 التركيب النوعي .٢

م  ب يتس وعيالتركي كان  الن يماإللس ى اإل قل ذكور عل دل ال اع مع اثبارتف كل ؛ إن بة ذ تش نس
اث اإل نسبة بينما تشكل ،)%٥١.٥(الذكور  ا  .٢٠٠٦حصاءات إحسب  )%٤٨.٥(ن اوت كم تتف

ات  ث األردنالمحافظ ن حي ا م ا بينھ ة فيم بي بة نس مة نس ابھا بقس ن حس ي يمك كان الت وع للس ة الن
ً على نسبة اإلناث الذكور     .)١٠٠(في  مضروبا

اءً  ك صنفت  وبن ى ذل ة وعل يماإلأقضية ألوي بة  حسب قل ينس وع ف ام  الن ى ) م٢٠٠٦(ع إل
  :يةتاآلالفئات 

 وقر من محافظة  :وتشمل): فأكثر ١٠٥(والتي تبلغ  ،نسبة النوع المرتفعة ذات األقضية الم
الً  ،العاصمة ن وك احص :م ر عال ،والفحيص ،م ن محاف ،ودي ا م ين الباش اءوع ة البلق  ،ظ

   .زرق من محافظة الزرقاءواأل،وماعين من محافظة مأدبا

  األقضية ً بيا طة نس وع المتوس بة الن ين  ،ذات نس ا ب راوح م ي تت مل ،)١٠٥-٩٥(والت  :وتش
اعور ،وماركا ،والجيزة ،قصبة عمان رجم الشامي ،والقويسمة ،ون وأم  ،ووادي السير ،وال

مة ة العاص ن محافظ اص م الً  ،الرص ن وك بة الز :م اءرقص يفة ،ق مية ،والرص  ،والھاش
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وجرينة  ،محافظة البلقاء والشونة الجنوبية وقصبة السلط من ،والضليل من محافظة الزرقاء
   .والمليح من محافظة مأدبا والعريض

 وع الم بة الن ً األقضية ذات نس بيا ن  ،نخضة نس ل م مل ،)٩٥(أق ن  :وتش ان والفيصلية م ذيب
ا والعارضة  ،وحسبان وسحاب والجامعة من محافظة العاصمة ،محافظة مأدبا را ويرق وعي

   .وبيرين من محافظة الزرقاء ،وزي من محافظة البلقاء

وعيِّ تحليل التركيب  نَّ إ دير  الن عللسكان يساعدنا في تق ة في المجتم وى العامل ذ ؛ إحجم الق
َّ تتدن يـ ة ف وى العامل ود ى نسبة مشاركة النساء في الق ة الدراسة ويع دني المستويات  منطق ى ت إل

ي تحول دون  د الت ادات والتفالي التعليمية لدى اإلناث ولتمسك معظم القاطنين في تلك المناطق بالع
  .ؤدي إلى حرمان الدولة من الطاقات البشرية النسويةمما ي ؛عمالة المرأة

  ريلتركيب العمْ ا .٣

ً  ١٥(ذ تشكل فئة األعمار التي تقل عن إ ؛بالفتوة قليماإلري لسكان التركيب العمْ  يتسم ا ) عام
-١٥(عمار التي تتراوح ما بين بينما تشكل فئة األ ،)%٣٦.٦(ما يقرب من خمسي السكان بنسبة 

٦٤  ً َّ وتتدن ،%)٥٩.٧(ف السكان بنسبة أكثر من نص) عاما ى ـ انظر  .%)٣.٧(ى نسبة المسنين إل
  .)٤(الشكل رقم 

د ي  وق ة ف ات العمري بة الفئ راً  األردنشھدت نس ذ منتصف التسعيني تغي َّ من ة  اتـ ى بداي وحت
َّ لفياأل ة(ة الثانية ـ الم ،معھد الموارد العالمي وارد الع ر م إذ انخفضت نسبة  ،)م١٩٩٥/م١٩٩٤تقري

ا ي األطف ن  األردنل ف ام %) ٤٢.٥(م ى ) م١٩٩٥(ع ام %) ٣٧.٧(إل ن إ) م٢٠٠٥(ع اليِّ م  جم
ى %) ٥٤.٧(وفي الوقت ذاته ارتفعت نسبة السكان في سن العمل من  .عدد السكان %) ٥٨.٦(إل

ويعزى ھذا التغير إلى انخفاض معدالت  .%)٣.٧(الى %) ٢.٨(من  سنيننسبة الم ازدادتبينما 
َّ الخصوبة منذ التسعيني بتھا إضافة إلى انتقال فئة األ ،ات حتى الوقت الحاضرـ ي كانت نس طفال الت

ة  ،لماضي إلى الفئة العمرية الثانيةمرتفعة في ا ك الفئ اع نسبة تل ى ارتف ، صالح(فانعكس ذلك عل
٢٠٠٢(.   

اوت ة و تتف ا بي األقضيةاأللوي ا من حيث التركيب العمري لسكان فيم اك  المحافظة؛نھ فھن
ا أنَّ  فمثالً  ،محافظاتھاعن المتوسط العام لنسب الفئات العمرية في تبتعد أقضية  الً  يتضح لن من  ك

اعور أ ير ون ة ووادي الس ية الجامع اتينقض مة وأم البس ة العاص ي محافظ ة  ،ف وزي والعارض
اء ة البلق ي محافظ يص ف احص والفح رعال وم ا ودي را ويرق اء واألزرق  ،وعي بة الزرق وقص

اءي محافظة الزفوالھاشمية  ا في محافظة مأ ،رق اعين وقصبة مأدب اوم د عن  ،دب المتوسط تبتع
بة األ ة، إذ انخفضت نس ات العمري ام للفئ الالع باب ،طف بة الش ت نس اء  ،وارتفع ي قض ا ف وأقلھ

ك  .%)٢٦.٦(إلى  ١٥نسبة من ھم دون سن  إذ تصل ،الجامعة في محافظة عمان ىويعزى ذل  إل
ا ،ضيةاألقة في ھذه األسراتباع سياسة تنظيم  ا في قضاء  .وارتفاع المستوى العلمي لقاطنيھ فأقلھ

ان ي محافظة عم ة ف م دون سن  ،الجامع بة من ھ ى ١٥إذ تصل نس ي  ،%)٢٦.٦( إل ا ف وأعالھ
  .)%٤٧.٢(و%) ٤٨.٦(قضاء بيرين والضليل في محافظة الزرقاء بنسبة
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بة األ د أن نس ل نج ي المقاب ي بعض وف ة ف زال مرتفع ال ال ت وق المتوسط  ،قضيةاألطف وتف
ي  بتھم ف ام لنس اتھم والع يممحافظ و الحال ،الوسط إقل ا ھ ي كم زة وأم الرصاص  ف سحاب والجي

ان ة عم ي محافظ امي ف رجم الش اء ،وال ة البلق ي محافظ لط ف بة الس رين ،وقص ليل  وبي والض
ً  ١٥قاء التي تجاوزت نسبة من ھم دون سن والرصيفة في محافظة الزر ا ا وأعالھ ،%)٤٠( عام

بة  اء بنس ة الزرق ي محافظ ليل ف رين والض اء بي ي قض بة  .%)٤٧.٢(و%) ٤٨.٦(ف دنى نس وتت
ً  ٦٤ -١٥(الشباب ممن تتراوح أعمارھم ما بين  ا األقضية في ) عاما ع فيھ ي ترتف ذكر الت الفة ال س

ع في طفالنسبة األ ا ترتف ه فإنھ ا نسبة األ األقضية ، وفي الوقت ذات دنى فيھ ي تت االت ل ،لطف  :مث
ا ة قض اعين  ،%)٦٧.٨(ء الجامع ا  ،%)٦٦.٤(وم بة مأدب اتين  ،%)٦٤.٨(وقص وأم البس

   .%)٦٤.١(ووادي السير ،%)٦٤.٣(

ى العمل ريِّ تحليل التركيب العْم نَّ إ ادرين عل دير نسبة الق دما  ،للسكان يساعدنا في تق وعن
الً  املين فع ا  نطرح نسبة الع ى العمل فإنن ادرين عل ى نسبة  نحصلمن نسبة الق ي عل ة الت البطال

ة في  جماليِّ من إ%) ١٤.٨(بنحو ) م٢٠٠٥(عام  رتْ قدِّ  وى العامل ويمكن أن نحسب  .األردنالق
الين  دد المع مة ع ة بقس ة المحتمل بة اإلعال ن(نس ال والمس ين ) نياألطف ين المحتمل دد المعيل ى ع عل

ً ) العمل ن علىيالقادر(   .)١٠٠(في  مضروبا

اءً  ك ص وبن ى ذل يمنفت أقضية عل ي ا إقل ن إ األردنلوسط ف ة م بة اإلعال اليِّ حسب نس  جم
  :يةتإلى الفئات اآل) م٢٠٠٦(القادرين على العمل في عام 

ة .١ ة المرتفع غ  ،األقضية ذات نسبة اإلعال ي تبل أكثر% ١٠٠(والت رين  :وتشمل ،)ف قضاء بي
  .والضليل في محافظة الزرقاء

بة اإلاألقضية  .٢ ة المذات نس ً  توسطةعال بيا راوح ،نس ي تت ين  والت ا ب وتشمل %) ٩٩ -٧٠(م
ة  ي محافظ بان ف امي وحس رجم الش وقر وال اص والم زة وأم الرص حاب والجي ية س أقض
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 ٢٠١٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيدرارس ف

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة ة و ،العاص ونة الجنوبي لط والش بة الس اء وقص ة البلق ي محافظ ا ف ين الباش بة  ،ع وقص
اء ي محافظة الرزق اء واألزرق والرصيفة ف ي و ،الزرق يح ف ان والعريض ومل ة وذيب جرين

   .محافظة مأدبا

ً  األقضية ذات نسبة اإلعالة المنخفضة .٣ ين  ،نسبيا ا ب راوح م  :وتشمل ،%)٦٩ -٤٠(والتي تت
اتين في محافظة  اعور وأم البس ة ووادي السير ون قصبة عمان وماركا والقويسمة والجامع

اء ،العاصمة  ،والعارضة وزي وعيرا ويرقا ودير عال وماحص والفحيص في محافظة البلق
  .وقصبة مأدبا وماعين والفيصلية في محافظة مأدبا ،الرزقاء والھاشمية في محافظة

  
  الخصائص االجتماعية واالقتصادية  :ثانياً 

 الخصائص التعليمية .١

ه أ ي حصل علي ل علم ى مؤھ ة أعل د بالخصائص التعليمي كانية ويقص ات الس راد التجمع ف
ة توى  ؛المدروس ين مس ي تحس توى التعليمي ف ه المس ذي يلعب دور ال ك لل ة االقتصادي األسروذل

ان د دراسة  .واالجتماعي في أغلب األحي راد وعن ع األف أكثر) ١٥(توزي اً  ،سنة ف ين حالي الملتحق
اح رد بنج ا الف ي أنھاھ ة الت ة التعليمي بة ،حسب المرحل اع نس وحظ ارتف ة  ل ى درج الحاصلين عل

يم األساسي ي محافظة العاصمة  ،التعل بتھم ف ي محافظة ال ،%)٤٨.٢(نحو إذ بلغت نس اء وف بلق
اء )%٥٠.٧( ا  ،%)٤٨.٤( وفي محافظة الزرق د أن يكون  .%)٣٩.٥(وفي محافظة مادب وال ب

ة، إذ تؤكِّ ردي في المنطق ى لھذا انعكاس كبير على مستوى الدخل الف رة عل ة كثي د دراسات علمي
     .العالقة الطردية بين الدخل والمستوى التعليمي للفرد

ى  كما تنخفض نسبة الحاصلين على شھادات الوريوس(الدبلوم والجامعية األول ويجدر  ،)بك
ة الشھادات راً من حمل يَّما ،التنويه إلى أن كثي ا وال س ا منھ اطق  ،العلي ى من اجرون إل ا يھ اً م غالب

ة في  مُ ھِ عمل تناسب مؤھالتھم العلمية، وتُسيتوافر فيھا فرص  ھذه الھجرة في إبطاء حركة التنمي
  .اقتصادية تماعية أمأكانت تنمية اجسواء  ،بؤر الفقر

ة من  واء وتتباين خصائص السكان التعليمي ى آخر / ل ة،األردنالمحافظات في قضاء إل إذ ي
ة األ ة المرحل ى درج لون عل اوز الحاص ية يتج ا%) ٧٢.٣(ساس ي مادب ريض ف اء الع ي قض  ،ف

ة%) ٦٥(و ونة الجنوبي ي الش ي %) ٥٩.١(و ،ف اميالف ي %) ٥٨.٦(و%)٥٨.٨(و ،رجم الش ف
ة محافظة العاصمة كما تعد  .رينة على التواليالضليل وج ا حمل من أكثر المناطق التي يتوافر فيھ

   .الشھادة الجامعية األولى

  وحالة النشاط االقتصادي للسكانالبطالة معدل  .٢

كان النش ة الس ً يتشكل فئ ن  طين اقتصاديا ارھم أمم أكثر نحو ١٥عم نة ف ن %) ٣٩.٩( س م
الي سكان %) ٣٩.٤(بينما تشكل نسبة  ،م٢٠٠٨عام الوسط  إقليمسكان  جماليِّ إ  .األردنمن إجم

ً يتشكل فئة السكان غير النش في حين د شھدت السوق  .%)٦٠.٢( طين اقتصاديا ة في األردنوق ي
ة األ طة اآلون ة األنش ى ممارس ادرين عل الراغبين والق ة ب ل مقارن رص العم ي ف ة ف رة قل خي
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اءة الً إ ،االقتصادية بكف تغلين فع بة المش ً يمن النش ذ بلغت نس اليِّ إمن ) ٣٤.٨( طين اقتصاديا  جم
ارھم  اوز أعم ذين تتج كان ال نة) ١٥(الس ين  ،س بة المتعطل ه بلغت نس ي الوقت ذات  ،%)٥.١(وف

   .)٥(انظر الشكل   .)م٢٠٠٨حصاءات العامة لعام اإل رةدائ(%) ١٢.٧(وبذلك بلغ معدل البطالة 

  

  

  

  

  

  

  

ي وتتف ادي ف اط االقتص ة النش ً  ردناألاوت حال ا ة تبع ات الحضرية والريفي وع البيئ ذ إ ؛لتن
ً يتشكل نسبة السكان النش ة  طين اقتصاديا ات الحضرية والريفي %) ٣٨.٦(و %) ٣٩.٥(في البيئ

والي ى الت كان  ،عل بة الس كل نس ا تش ر النشبينم اطق %) ٦١.٤(و%) ٦٠.٥(طين يغي ي المن ف
د دراسة نسب ا .الحضرية والريفية على التوالي ات أن نسبة ويالحظ عن ذه البيئ ين في ھ لمتعطل

رية اطق الحض ي المن ا ف ت عنھ ة ارتفع اطق الريفي ي المن ين ف ى إ ،المتعطل ي األول ت ف ذ بلغ
ترات ،%)٤.٥(وفي الثانية %) ٥.٨( ى عدم وجود اس ذا إل اطق يويعزى ھ ة المن املة لتنمي جية ش

 ً ً  الريفية اقتصاديا ً  واجتماعيا ادة النمو السكا وسياسيا ةلمواجھة زي ة فرص العمل من جھ  ،ني وقل
ة  .ومحدودية الموارد الطبيعية من جھة أخرى ى معدالت البطال ذا الوضع عل د انعكس ھ ذ إ ،وق

م  .في المناطق الحضرية) %١١.٣( تبينما بلغ%) ١٥.١(بلغت في المناطق الريفية  الجدول رق
)٢(.   

  .٢٠٠٨لعام  (%)لة التوزع النسبي لحالة النشاط االقتصادي للقوى العام:  )٢(جدول 

  المحافظة
طين يغير النش  النشيطون اقتصاديا

  اقتصاديا
  معدل البطالة

  متعطل  مشتغل
 ٨.٣ ٦٠.٥ ٣.٣ ٣٦.٣  العاصمة
  ١٤.٤ ٦٠.٤ ٥.٧ ٣٣.٩  البلقاء
  ١٣ ٥٩.٥ ٥.٣ ٣٥.٢  الزرقاء
  ١٥.١ ٦٠.٣ ٦ ٣٣.٨  مأدبا

  ١٢.٧  ٦٠.٢  ٥.١  ٣٤.٨  المتوسط

  .م٢٠٠٨ ،تشرين ثانيدائرة اإلحصاءات العامة،  ،لةالعمالة والبطامسح : المصدر

مشتغل 
87%

متعطل 
13%

التوزيع النسبي لحالة النشاط اإلقتصادي لسكان إقليم الوسط ) 5( الشكل 

مشتغل

متعطل
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 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثفي حالة النشاالوسط  إقليممحافظات كما تتباين  ذكور واإلن  ،ط االقتصادي بين صفوف ال
ر النشإ بة غي ً يذ بلغت نس اديا ل %) ٤٥.٨( طين اقتص ذكور مقاب ين صفوف ال ين %) ٨٥.٥(ب ب
اثاإل تغلين  .ن بة المش ه نس كل في ذي تش ت ال ي الوق ذكور%) ٧٠.٥(وف ين ال ى  ،ب نخفض إل ت
ـَمَّ  ،بين اإلناث%) ١١.٤( ة  ومن ث دل البطال غ مع ذكور و%) ١٤(بل ين ال ين ا%) ٢٢(ب اثإلب  .ن

ى أن ا ك إل ي ويعزى ذل رأة ف ين الم ة لتمك ي  األردنلفرص المتاح اركة ف درب والمش تعلم والت لل
   .لت ضعيفةمام ما زامية إلى األنالنشاطات التي من شأنھا أن تدفع مسيرة الت

اه ً  ومما يسترعي االنتب ا اك تفاوت ً  أن ھن ين  واضحا يممحافظات ب ة من حي الوسط إقل ث حال
كان؛ اط االقتصادي للس د ق النش ات تبتع اك محافظ ام لنسب الم يالً لفھن ن المتوسط الع تغلين شع

اء ،مادبا( محافظات  :مثل ،قليماإلوالمتعطلين في  اء ،والزرق نسبة  ا والتي انخفضت فيھ) والبلق
وى  ،وارتفعت نسبة المتعطلين ،المشتغلين ين عرض الق وازن ب وھذا يعكس وجود اختالل في الت

   .يةاألردنلة والطلب عليھا في سوق العمل العام

د أن م ل نج ي المقاب ات وف ي بعض المحافظ ة ف دل البطال ة األردنع دل ي ن مع ى م ان أعل ك
ُ ق يالذالبطالة العام  ةية األردنالقوى العاملة  ليِّ جمامن إ%) ١٢(بنحو  رَ دِّ ـ اءً  ،في المملك ى  وبن عل

ك ص ُ ذل يممحافظات اإل تْ ـَ فـِّ نـ ام  قل ة لع دل البطال ى) م٢٠٠٨(حسب مع ات اآل إل ةتالفئ انظر : (ي
    ).٦(الشكل 

  محافظة العاصمةك ،%)١٠(المحافظات ذات معدل البطالة أقل من.   

  البلقاء والرزقاء وتشمل%) ١٥ -١٠(المحافظات ذات معدل البطالة من.   

  دباأكمحافظة م) فاكثر% ١٥(المحافظات ذات معدل البطالة أكبر من.   

  

  

    

  

  

  

  

  

  غير النشيطين اقتصادياً السكان  .٣

العاصمة
16%

البلقاء
الزرقاء28%

26%

مأدبا
30%

معدالت البطالة في إقليم الوسط ) 6(الشكل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ة جامعة النجاح لألبحاث مجل

ً يتشكل فئة السكان غير النش ارھم أ نْ ِممَّ  طين اقتصاديا أكثر نحو) ١٥(عم %) ٦٠.٢( سنة ف
رو المنازل المرتبة ـِّ مدب احتلَّ  عدة طاعاتويتوزع ھؤالء السكان على ق .قليمسكان اإل جماليِّ من إ

ة يلي ،)%٥٤.٦(األولى بنسبة  ة الثاني ة بالمرتب املين  ،%)٢٨.٩(بنسبة ه قطاع الطلب ر الع م غي ث
ن لھ بة  ممم راً  ،%)٨.٦(دخل بنس اجز وأخي بة والع م  .%)٦.٢(ن بنس دول رق كل )٣(الج  والش

)٧(.  

ً التوزع النسبي لحالة السكان غيرال:  )٣(جدول    .٢٠٠٨لعام  (%) نشيطين اقتصاديا
ِّ مدب  الطلبة  المحافظة   أخرى  عاجز  له دخل رو منازلـ
 ٢.٥ ٥.٢ ٩.٢ ٥٥.٩  ٢٧.٢  العاصمة
 ١.١ ٧.٢ ٧.٤ ٥١.٣ ٣٢.٩  البلقاء
 ١.٢ ٥.٥ ٨.٥ ٥٩.٦ ٢٥.٣  الزرقاء
 ١.٩ ٦.٧ ٩.٤ ٥١.٧ ٣٠.٣  مأدبا

 ١.٧ ٦.٢ ٨.٦ ٥٤.٦ ٢٨.٩  المتوسط

  .م٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة،  ،لبطالةمسح العمالة وا: المصدر

ره  دير ذك ةاألردنالمحافظات  نَّ أوالج ا من حيث السكان ي ا بينھ اين فيم ر النش تتب طين يغي
ً اقتصادي اث ا ذكور واإلن ين صفوف ال ة األاحتذ إ ،ب ذكور المرتب ة ال ر ل قطاع الطلب ي غي ى ف ول

ً يالنش نازل المرتبة األولى بين قطاع رو المـِّ دببينما احتل قطاع م ،%)٤٨.٥(بنسبة  طين اقتصاديا
  .% ) ٧٨.١(ناث بنسبة اإل

  

  

  

  

  

  

  

 

  سنة فأكثر ١٥عمارھم أدخل المشتغلين ممن  .٤

ذين  الوسط إقليمفي  ييناألردنللسكان الشھري من العمل لفئات الدخل  النسبيتوزع اليشير ال
ى أن سنة فأكثر ) ١٥(أعمارھم  بةإل ذين  السكان نس مال ل دخلھ ً  ١٠٠ نع يق ار شھريا  تشكل دين

ار )١٩٩ -١٠٠(نسبة الذين يتراوح دخلھم من  تبلغبينما  ،قليممن سكان اإل %)٠.٩( ً  اً دين  شھريا
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 ٢٠٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيدرارس ف

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل و ،%)٢٠( بة تش ذين نس راوحال م يت ن  دخلھ اراً ) ٢٩٩ -٢٠٠(م ً  دين ھريا و ش  ،%)٥١( نح
د نسبة الذين تنخفض و م الشھرييزي ارٍ  )٣٠٠(عن  دخلھ ى  دين م  ،%)٢٨.١(نحوإل الجدول رق
  .)٨(والشكل  )٤(

ام  )ياألردنبالدينار ( يون حسب فئات الدخل الشھري من العملاألردنالمشتغلون :  )٤(جدول  لع
٢٠٠٨.  
  فأكثر  ٣٠٠  ٢٩٩ -٢٠٠  ١٩٩-١٠٠  ١٠٠<   المنطقة

 ٢٨.١ ٤٠.٦ ١٩.٥  ١.٨  العاصمة 
 ٣٠.٣ ٤٧.٤ ٢١.٣ ٠.٩  البلقاء 

 ٢٧.٤ ٤٧.١ ٢٤.٥ ١  الزرقاء 
 ١٦.٧ ٦٨.٧ ١٤.٤ *  مأدبا

  ٢٨.١  ٥١  ٢٠ ٠.٩  المتوسط

  .٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة،  ،مسح العمالة والبطالة: المصدر

  

  

  

  

            

  

  

  

  

ين صفوف  من حيث مستوى الدخل تتباين يةاألردنالمحافظات  نأ) ٤(يالحظ في الجدول  ب
ذكور واإل اثال عذ إ ،ن ذين  ترتف بة ال دنس م يزي ارٍ  ٣٠٠( عن دخلھ نخفضو .)%٣٢( )دين بة  ت نس

نخفضمقابل الوفي  .بين صفوف الذكور%) ٢.٢(إلى ) دينار ١٠٠(ن ع دخلھم قليالذين  نسبة  ت
دالذين  م يزي ار ٣٠٠(عن  دخلھ ى ) دين عو%) ٣٠.٦(إل ذين ين ترتف لسبة ال م ق  ١٠٠(ن ع دخلھ
  .ناثبين صفوف اإل) %٤(إلى ) دينار

 ً ا اك تفاوت ظ أن ھن ح ويالح ً واض ين  ا كان ب ات اس يمإلمحافظ دخل قل ات ال ي فئ اك  ؛ف فھن
ل ،قليماإلتغلين والمتعطلين في شعن المتوسط العام لنسب الم يالً لمحافظات تبتعد ق محافظات  :مث

الشكل (8) متوسطات الدخول السنوية لألسر في إقليم الوسط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ة جامعة النجاح لألبحاث مجل

ً  ٣٠٠(ن ع دخلھم يزيدفيھا نسبة الذين  ترتفعالتي ) العاصمة والبلقاء( ويعزى ذلك  .)دينار شھريا
تث ى جذب االس افظتين عل اتين المح درة ھ وفر فرص عمل للسكانإلى ق ي ت ة الت  ،مارات التنموي

        .تناسب احتياجاتھم االستھالكية مصادر دخلضافة إلى باإل

ا  قليماإلوفي المقابل نجد أن ھناك محافظات  ىكانت نسبة الدخل فيھ دخل  أدن من متوسط ال
اء :مثل ،قليمفي اإل ذين  إذ ،محافظة الرزق نخفض نسبة ال لت بھم عن  يق ذا  ،)ارٍ دين ٢٠٠(رات وھ

    .يعكس وجود ضعف في القدرة الشرائية للمواطنين وشدة الحاجة والفاقة
  

  خصائص السكن: ثالثاً 

  ملكية المسكن .١

هأظھرت  ذي أجرت ائج المسح ال رة اإل نت ة لمحافظات دائ يمحصاءات العام ام الوسط  إقل ع
ا، في حين يمتلكون المساكن التي يقيم قليممحافظات اإلن سكان م%) ٧٩.٤( أنَّ م ٢٠٠٦ ون فيھ

اكن) ٪١٥.١(أن  ذه المس تأجرون لھ ل  ،مس كنھم دون مقاب ون مس ذين يقطن بة ال ت نس ا بلغ كم
ى .%)٥.١( ام إل ير األرق اب ) ٪٢٣( أنَّ  وتش ن أرب اق  األسرم ولھم لإلنف ن دخ زءاً م دفعون ج ي

واء  وتتفاوت نسب اإلنفاق على اإليجار من .على اإليجار ى آخر /ل ا  إذ نجد أنَّ  ،قضاء إل أعالھ
ان يتركز في  م  ،%)٣٥.٣(قضاء العاصمة عم ا أقصبة مث ا و ،%)٣٣.٣(دب ، %)٣١.٩(مارك

اء ،قضاء العارضة في وأدناھا يتركز، %)٣١.٦(وقصبة الزرقاء  ك  ،في محافظة البلق ي يمتل الت
اكنھم ع السكان مس ا جمي اعين ، وقضاء أم الرصاص وأفيھ رين وم ا وبي را ويرق اتين وعي م البس

  .)%٢.١( ةبنسب

اوت  كن وتتف ة المس ي  ملكي ً  األردنف ا رية والر تبع ات الحض وع البيئ ةلتن ُ ذ تإ ،يفي ل شكِّ ـ
ة  اكن المملوك ة المس ات الحضرية والريفي ي البيئ والي%) ٨٧.٢(و%) ٦٣.٤(ف ى الت ا  ،عل بينم

بة  كل نس تأجرة تش اكن المس ى %) ٦.٧(و%) ٢٨(المس ة عل رية والريفي اطق الحض ي المن ف
   .التوالي

وع  قليماإلمن حيث نوع المساكن حيث تنتشر في  قليماإل في مبانيال تفاوتتو المساكن من ن
بة  بة  ،)%٥٨.٦(دار بنس اء بنس ة البلق ي محافظ ا ف ا  ،)%٧٥.٧(أعالھ ة مأدب م محافظ ث

 ،%)٥١.٧(أعالھا محافظة العاصمة  ،)%٤٠.١(يليه المساكن من نوع شقة بنسبة  ،%)٦٦.٧(
ى  ،%)٤٥.٣( ثم محافظة الزرقاء ل إل ا %) ١.٣(بينما تنخفض نسبة الذين يسكنون في فل أعالھ
ى قسمين حسب المساحةويمكن أن نقسِّ  .%)٢.٨(محافظة العاصمة   :م مساكن منطقة الدراسة إل

دة كبيروقسم  ،ويةقسم صغير المساحة يعيش فيه أسر نو دْ  .المساحة يعيش فيھا أسر ممت ُ ق وق  رَ دِّ ـ
ي ا اكن ف احة المس ط مس يمإلمتوس مة  ،)٢م ١٢٤( قل ة العاص ي محافظ ا ف طأعالھ  بمتوس

طو ،)٢م١٣٤( اء بمتوس ة الزرق ي محافظ ا ف ا .)٢م١٠١( أدناھ ي  كم اكن ف احة المس اين مس تتب
وادي السير بمتوسط لواء الجامعة و لواءثم  ،)٢م١٧٨(الجيزة بمتوسط  لواءفأعالھا في  :األقاليم

  .على التوالي) ٢م١٥٠و ٢م ١٦٧.٨(



 ٢٠٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيدرارس ف

 ٢٠١٠، )٧(٢٤، مجلد )اإلنسانيةالعلوم (ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسكنتجھيزات  .٢

ة  بالدخل، إذ نجد أنَّ  األسريرتبط مدى توفير األجھزة المنزلية لدى  اين تاألقضية / االلوي تب
ـَمَّ  ن ث دخل، وم تويات ال ي مس كن  ف زات المس توى تجھي ي مس اين ف ي أن تتب ن الطبيع ه م فإن

  .الضرورية واألساسية

الة والثالجة األسرغالبية تمتلك و زة الغس زة ب في المناطق المدروسة أجھ متوسط عدد أجھ
ل ) ١٦.٦(و) ١٦.٣( رد  ١٠٠لك واليف ى الت بة  إال أنَّ  .عل يارة األنس ون الس ذين يمتلك راد ال ف

م قضاء  ،)١٦.٨(أعالھا في قضاء الجامعة بمتوسط  ،فرد ١٠٠لكل  )٧.٣(الخاصة تصل إلى  ث
رد ١٠٠لكل ) ١٥(وادي السير بمتوسط  بة ، و)٢.٣(ا في قضاء الضليل بمتوسط وأدناھ ،ف نس

دنَّ  وتر تت ون الكمبي ذين يمتلك ى ال ل ) ٤.٢(ى إل رد ١٠٠لك دخل  ؛ف بة ذوي ال اع نس بب ارتف بس
ة بمتوسط  ،المحدود ا يوجد في قضاء الجامع ، )١٠.٤(ووادي السير بمتوسط  ،)١٢.٦(فأعالھ

رعال بمتوسط ي قضاء دي ا ف وأقضية الضليل والعريض وأم الرصاص بمتوسط ) ٠.٧( وأدناھ
  .على التوالي) ١.٦) (١.٤) (١.٣(

ي  اكن ف زات المس اوت تجھي ً  األردنوتتف ا ةلت تبع ات الحضرية والريفي وع البيئ كل إ ،ن ذ تش
وترنسبة  ة  المساكن التي تمتلك جھاز كمبي ات الحضرية والريفي لكل  )٣(و ) ٦.٧(نحو في البيئ
  .على التواليفرد  ١٠٠

  محددات الفقر في المنطقة المدروسة

رة  األسرمتوسطات دخول لتحليل التباين بين  يالفقي ة  ف يمأقضية  /ألوي استخدم الوسط  إقل
دد  دار المتع لوب االنح ر  (Multiple Regression)أس ين المتغي ة ب دار العالق دد مق ذي يح ال

  :يةتمن المتغيرات المستقلة اآل وھو الفقر، وعددٍ  ،التابع

 .ةاألسرمتوسط حجم   .أ 

 .الفئات العمرية  .ب 

 .التركيب النوعي  .ج 

 ).، متعلميّ أمِّ (التعليمية الحالة   .د 

 ).لم يسبق له الزواج، متزوج(الحالة الزواجية   .ه 

 ).دون مقابل ،، مقابل عململك، استئجار(ملكية المسكن   .و 

  ).غسالة، ثالجة، سيارة(تجھيزات المسكن   .ز 
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ابع ب نتائج فرضيات الدراسة المتعلقة ر الت رات المستقلة للدراسة مع المتغي اين المتغي تحليل تب
  :األردنالوسط التنموي في  إقليمفي ) لدخل الشھري لألسرمتوسط ا(

ة: الفرضية األولى د مستوى الدالل ة احصائية عن روق ذات دالل ين   (a≤0.05)ال توجد ف ب
ول  طات دخ رمتوس ي  األس رة ف يمالفقي ي  إقل وي ف ط التنم رات  األردنالوس زى للمتغي تع

  ) والتركيب العمري للسكان ،سكانوالتركيب النوعي لل ،ةاألسرمتوسط حجم (الديموغرافية 

ُ اتضح من التحليل الذي است ين لفحص  مَ خدِ ـ ة إحصائية ب روق ذات دالل ا إذا كانت توجد ف م
المستقلة المستخدمة في الدراسة  الديموغرافية الفقيرة بالنسبة للمتغيرات األسرمتوسطات دخول 

بينما  ،(a≤0.05)توى ثقة ة عند مسداللة إحصائية قوي اذ ة فقط كاناألسرمتوسط حجم  متغير أنَّ 
   .والتركيب النوعيّ  ،الفئات العمرية :لم تظھر ھناك فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات

ر ،ومعامل التفسير ،المعنوية اإلحصائية) ٥(ويظھر الجدول رقم  ذا المتغي مستقل من ال لھ
ة  الً دا الفقيرة األسرتباين دخول  ات ذات دالل ى وجود فروق ذلك عل ين متوسط دخل ب إحصائية ب

اع الحجم  األقضية /األلوية  إذ تميزت ،ةاألسرمتوسط حجم وة األسر ة بارتف دخول المتدني ذات ال
   .وتعدد الزوجات ،والتقاليد ،والعادات ،بسبب تدني المستوى التعليميّ  ؛السكانيّ 

ة الدراسة أما متغيري التركيب النوعي والعمري لم يظھرا أثراً في تفاوت الدخول في منط ق
وزارات ويعود السبب في في عدم اظھار التركيب النوعي أثرا في تفاوت الدخل ألن  العديد من ال

ملموسا في مجال مجابھة التمييز الجندري ضد المرأة من خالل  والمؤسسات المدنية حققت تقدما
إجراء الدراسات حول أوضاع النساء  تأسيسھا لوحدات تم ب ي تھ اعي الت وع االجتم كالن  في تل

رار اك  المؤسسات والطرق الكفيلة بإيصالھن إلى أماكن صنع الق ا ان ھن ً كم دى  حرصا واضحاً ل
ى تضمين السياسات رامج واالستراتيجيات عل ة والب ة جزءاً  السياسات الوطني رامج الوطني والب

دعوة نحو ا  خاصا يتناول الحقوق الخاصة بالمرأة، وال ى اعتبارھ اواة مع الرجل عل ضمان المس
  .يتمتع بھا الرجل مواطن يتمتع بكافة االمتيازات التي

ينطوي على تغير في اتجاھات االدخار واالستھالك  بدورهكما أن متغير التركيب العمري 
ة وحجم  وبالتالي له تأثير مباشر ى معدالت اإلعال أثيره عل رد ومن خالل ت على متوسط دخل الف

وة العمل و السكان في ق أثير نم ارن ت دما نق ي يظھر فعن و السكان الكل أثير نم  سن العمل مع ت
  .بوضوح األثر الكبير للھيكل العمري للسكان على النمو االقتصادي

ة : الفرضية الثانية د مستوى الدالل ين ) > a ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عن ب
راتعزى للم األردنالوسط التنموي في  إقليمالفقيرة في  األسرمتوسطات دخول  ة تغي ت االجتماعي

 .)، وتجھيزات المسكنوملكية المسكن ،والحالة الزواجية ،خصائص التعليم(واالقتصادية 

ة إحصائية  روق ذات دالل ا إذا كانت توجد ف كما اتضح من التحليل الذي استـُخِدَم لفحص م
ول  طات دخ ين متوس رب رات  األس بة للمتغي رة بالنس ةالفقي ادية واالجتماعي تقلة  االقتص المس

ة المسكن مستخدمة في الدراسة أنَّ ال ري ملكي ل عمل(متغي زات المسكن  ،)مقاب يارة(وتجھي ) س
ة  توى ثق د مس ة عن ة إحصائية قوي ا ذا دالل ة ). ٠.٠٥(كان روق ذات دالل اك ف ر ھن م تظھ ا ل بينم

   .والحالة الزواجية ،والتركيب النوعيّ  ،المستوى التعليميّ : إحصائية لمتغيرات
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ر المستقل من  ،ومعامل التفسير ،المعنوية اإلحصائية) ٥(ويظھر الجدول رقم  ذا المتغي لھ
ين متوسط دخل  األسرتباين دخول  ة إحصائية ب ات ذات دالل ى وجود فروق ذلك عل الفقيرة داالً ب

ر كن ة األس ة المس ري ملكي ل(ومتغي ل عم كن  ،)مقاب زات المس يارة(وتجھي ر   .)س دى متغي إذ أب
ي راً واضحاً ف ة المسكن أث اوت دخول  ملكي رتف يٍّ  ،األس اٍه عكس ي  ،باتج زت األقضية الت إذ تمي

اكنھم الكين لمس بة الم اع نس دخول بارتف ا ال نخفض فيھ دخول  ،ت اليم ذات ال زت األق ا تمي بينم
وعلى العكس من ذلك تميزت معظم األقضية ذات الدخول  .المتوسطة بملكية المساكن مقابل عمل
ة ) ملكية سيارة(أما متغير تجھيزات المسكن  .المرتفعة بارتفاع المساكن المستأجرة القوى العامل ب
ة إذ تميزت  ،قليمأقضية اإل /ألوية  على مستوى األسرفقد أبدى كذلك أثراً في تفاوت دخول  األلوي

  . بانخفاض نسبة التجھيزات المنزلية األقضية ذات الدخول المتدنية/

أثراً في تفاوت دخول االسر ) اج، متزوجلم يسبق له الزو(لم يظھر متغير الحالة الزواجية و
  . وذلك لذات السبب الذي سبق االشارة له آنفاً في التركيب النوعي

ة  ك لقل ة الدراسة وذل دخول في منطق اين ال راً في تب يم أث ر مستوى التعل م يظھر متغي كما ل
دم مما أدى إلى تدني دخول المتعلفرص العمل في منطقة الدراسة وارتفاع عدد الخريجين  مين فع

دني دخل المواءمة بين نظام العرض والطلب في سوق العمل ھو السبب األول في ت ا ان ال ، كم
ة وانخفاض  ع معدالت البطال عدم مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل يرف

  . الدخول

اين متوسطات دخول :  )٥(جدول  تقلة في  األسرملخص لتحليل تب رات المس يحسب المتغي  مإقل
  .ياألردنالوسط التنموي 

  المتغير
مصدر 
  التباين

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 المعنوية

  ة األسرحجم 

 ٦٧٨.٥١٩  ٦٧٨.٥١٩ ١  االنحدار 
١٢٣.٠٠

٥  
٠٠٠ (a) 

مقدار الخط 
  الكلي 

٥.٥١٦  ١٧٦.٥١٨ ٣٢  

    ٨٥٥.٠٣٨ ٣٣  المجموع 

كن  ة المس ملكي
  )عمل مقابل(

  ٣٦٢.١٨٤  ٧٢٤.٣٦٨ ٢  االنحدار 

٠٠٠ ٨٥.٩٢٤ (b) 
مقدار الخط 

  الكلي 
٤.٢١٥  ١٣٠.٦٧٠ ٣١  

    ٨٥٥.٠٣٨ ٣٣  المجموع

زات  تجھي
كن  المس

  ) السيارة(

  ٢٤٩.٧٣١  ٧٤٩.١٩٣  ٣  االنحدار 

٠٠٠  ٧٠.٧٨٣ (c) 
مقدار الخط 

  الكلي 
٣.٥٢٨  ١٠٥.٨٤٤ ٣٠  

    ٨٥٥.٠٣٨ ٣٣  المجموع
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أثراً في تفاوت دخول االسر ) ، متزوجلم يسبق له الزواج(متغير الحالة الزواجية  ولم يظھر
  . وذلك لذات السبب الذي سبق االشارة له آنفاً في التركيب النوعي

ة  ك لقل ة الدراسة وذل دخول في منطق اين ال راً في تب يم أث ر مستوى التعل م يظھر متغي كما ل
دم فرص العمل في منطقة الدراسة وارتفاع عد د الخريجين مما أدى إلى تدني دخول المتعلمين فع

ا ان  دخل، كم دني ال المواءمة بين نظام العرض والطلب في سوق العمل ھو السبب األول في ت
ة وانخفاض  ع معدالت البطال عدم مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل يرف

  . الدخول

  باستخدام التحليل العنقودي األردنلوسط التنموي في ا إقليمقضية أل/ أللوية التصنيف المكاني 

ودي  ل العنق م استخدام أسلوب التحلي ة  لتصنيف (Cluster Analysis)ت األقضية  /األلوي
  .)٦(كما يظھر في الجدول رقم  ،لھا طبقات خمسوقد أمكن تصنيف  ،الوسط إقليمفي 

  .الطبقات التي أظھرھا التحليل العنقودي: )٦(جدول 
  الطبقة الخامسة   الطبقة الرابعة  الطبقة الثالثة  الطبقة الثانية األولىالطبقة 
  م الرصاص أ  سحاب  السلط  القويسمة  عمان
  الموقر   الجيزة  عين الباشا  وادي السير  ماركا

  رجم الشامي ال  ناعور  بيرين  الفحيص  الزرقاء
  م البساتينأ  الشونة الجنوبية  دباأم  الرصيفة  
  بانحس  دير عال    الجامعة  
  العارضة   الضليل      
  زي  الھاشمية      
  عيرا ويرقا         
  األزرق         
  ماعين         
  الفيصلية         
  ذيبان         
  العريض         
  مليح        
  جرينة         

ى تصنيف ة إل درجات العاملي ة  يھدف التحليل العنقودي الذي يعتمد على ال األقضية  /األلوي
ابه كل في منطقة الدراسة إلى مجموعات  يكون التباين بينھا أكبر ما يمكن، وفي الوقت نفسه يتش

د مستوى  .تجمع سكاني في خصائصه زي عن ل التميي د إجراء التحلي م ) ٥(وبع تصنيف خمس ت
  .)٩( الشكل رقمطبقات كما يظھر في 
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م  دول رق ن الج توى  أنَّ ) ٦(ويالحظ م نمط المعيشي ذي المس ى ال ي إل ى تنتم ة األول الطبق
ة تنتمي  األقضية /األلوية  كما أنَّ  ،األقضية /األلوية  مقارنة مع بقية داً ج المرتفع ة الثاني في الطبق

ى األقضية تنتمي و ،الوسط إقليمألقضية  بالنسبةالمرتفع إلى النمط المعيشي  ة إل ة الثالث في الطبق
راً  ،فقيرالالطبقة الرابعة إلى النمط المعيشي  أقضيةوتنتمي  ،متوسطالنمط المعيشي ال تنتمي  وأخي

  .الوسط إقليمفي  الفقيرة جداً  األقضيةإلى  الخامسةالطبقة 

 )الطبقة األولى( جداً  المعيشي المرتفعالنمط ذو المستوى  .١

نمطُ  ذا ال مل ھ ن الً ـك ويش مة عَ  :م ا ،انمَّالعاص رى ،ومارك اء الكب ز ھتو .والزرق ذه تمي
ةالحاصلين على الشھا في نسبة األفراد بارتفاعٍ  األقضية ذه  ،دة الجامعي األقضية ويعيش سكان ھ

    .الوسط األخرى إقليمرفاھية مقبولة مقارنة مع تجمعات ب

م  ال وھ ن األطف ل م دد أق ديھم ع ال ٥-٤(ل وب )أطف ن الط دة م ة جي ي أبني ون ف ، ويقيم
أمين صحي ديھم ت دخل، ول  ،واإلسمنت، ويملكون عمالً تجارياً، ولديھم أكثر من مصدر واحد لل

دوصِ  يم االت جي ين التعل توياته ة مع المؤسسات، ويجمعون في تحصيلھم العلمي ب لجامعي بمس
    .المناطقكما ترتفع نسبة المساكن المستاجرة في ھذه  ،المختلفة

 )الطبقة الثانية(معيشي المرتفع النمط ذو المستوى ال .٢

ذه   .والفحيص ،وادي السيرو ،والقويسمة ،والرصيفة ،الجامعة: ويشمل ز ھ قضية األوتتمي
ذه ،الشھادات الجامعيةفي عدد األفراد الحاصلين على  نسبيٍّ  بارتفاعٍ  ة  كما تتميز بعض ھ  /األلوي

اع المستوى التعليمي ؛الصغيرة األسربحجم األقضية  ي ،بسبب ارتف اع سياسة تنظ  ،م النسلواتب
أدوات منزلية  ويمتلكون ،ومساحة منازلھم الواسعة ،قاليم بارتفاع دخولھمكما يتميز سكان ھذه األ

   .حديثة

  )الطبقة الثالثة(المتوسط المعيشي النمط ذو المستوى  .٣

ا ،دباأوم ،السلط: ويشمل رين ،وعين الباش نخفضو  .وبي ذه ي ة  في ھ عدد األقضية  /األلوي
ز بعض . ترتفع نسبة األفراد األميينو األفراد الحاصلين على الشھادة الثانوية والجامعية ا تتمي كم

أن معظم سكانھا ھذه التجمعات  ابھمب ون لحس راد و ،يعمل ين أف املين ب اع نسبة الع  .ةاألسربارتف
ام ضم ھذا المستوى يو ر في ع ؤر الفق ه إ ،م٢٠٠٦بيرين الذي خرج من ب ر في ذ بلغت نسبة الفق
ام %) ٩.٢( ام  .م٢٠٠٦في ع دور  ،%)٤٢.٣( م٢٠٠٢في حين بلغت في ع ى ال ود إل ذا يع وھ

  .التنموية في ھذه األقاليمالحكومي في زيادة المشاريع 

  )الرابعةالطبقة (الفقير النمط ذو المستوى المعيشي  .٤

ة  ،وسحاب ،الجيزة: ويشمل ر عال ،والضليل ،والشونة الجنوبي اعور ،اشميةوالھ ،ودي  .ون
ام وفق إ ،بأنھا كانت من بؤر الفقراألقضية / األلوية  وتتميز ھذه وخرجت  ،م٢٠٠٢حصاءات ع
لمشاريع التنموية التي ويعود ذلك إلى ا ؛بقيت معدالت الفقر فيھا مرتفعةن لكو ،م٢٠٠٦منھا عام 
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ً  نَ سَّ ا حَ مَّ مِ  ؛وجھتھا الحكومة إلى ھذه األقاليم ذه األ وتتميز .من مستواھا المعيشي نسبيا اليم بھ : ـِ ق
   .األسروارتفاع حجم  ،المستوى التعليميِّ تدنـِّي و ،ي الدخولتدنِّ 

  )الخامسةالطبقة ( الفقير جداً يشي النمط ذو المستوى المع .٥

مل را: ويش اميالو ،اقوير ،عي ان ،رجم الش وقر ،وذيب بان ،يوزَ  ،والم ريض ،وحس م وأ ،والع
اص ليةالو ،الرص اعين ،واألزرق ،فيص ة ،وم اتينأو ،وجرين ة ،م البس يح ،والعارض  .والمل

ز ذهوتتمي اطق معظم ھ ا المن ؤرٌ  بأنھ رل ب ق إ ،لفق ام وف اءات ع ا .م٢٠٠٦حص ى إض دنِّ فة إل ي ت
راوح  ،قاليم نسبة الحاصلين الثانوية العامةإذ ينخفض في ھذه األ ،الدخول والمستوى التعليميِّ  ويت

يم األ ة والتعل يِّ سكانھا بين األمي ا تت .ساس ذه التجمعات ب صفكم اع حجم ھ  :بسبب ؛ةاألسرارتف
بةا كم .وتعدد الزوجات ،والتقاليد ،والعادات ،ي المستوى التعليميـِّ تدن  تنخفض في ھذه األقاليم نس

ر إ ،كبيرةٍ  ات مساحاتٍ ووتعد مساكنھم ذ ،البيوت المستأجرة ا تفتق ةإال أنھ زات المنزلي ى التجھي  .ل
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  .التسلسل الھرمي للتحليل العنقودي :)٩(شكل 

  
  خاتمـة

ام أل إجراء استعراض ع ذه الدراسة ب تم ھ د أن نخت ي توصلت لعل من المفي ائج الت رز النت ب
  :إليھا، إضافة إلى اقتراح التوصيات التي تنبثق عن النتائج فيما يلي

  

 
                                Rescaled 
Distance Cluster Combine 
 
        C A S E         0         5        10     
15        20        25 
  Label            Num  +---------+---------+---
------+---------+---------+ 
 
  jraineh           29    
  ma3een            30    
  um rasas           8    
  azraq             25    
  faiselieh         31    
  al3areed          33    
  husban            13    
  zay               16       
  muwaqer            9       
  thiban            32       
  mleeh             34       
  um elbasatin      12       
  3ardeh            15       
  rejm shamy        10          
  eeyra             17          
  jaizeh             7          
  shuneh            18          
  dlail             24          
  deir ala          19      
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  النتائج

يمبعاد الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية لظاھرة الفقر في األكشفت دراسة  الوسط  إقل
ر حجم  األردنالتنموي في  ي تصل األسرعن كب اع معدالت الخصوبة الت اجم عن ارتف في  الن
كما كشفت عن تدني مستوى الدخل لدى . مولود خالل الفترة اإلنجابية للمرأة) ٥.٢(المتوسط إلى 

ة  رغالبي توى  األس اض المس ى انخف افة إل دخل، إض ادر ال ة مص ور ومحدودي دني األج ل ت بفع
   .قليمأقضية اإل/ ألوية التعليمي وارتفاع نسبة األمية وبخاصة في المناطق الريفية من 

ين اتضح م ة إحصائية ب روق ذات دالل ا إذا كانت توجد ف ن التحليل الذي استـُخِدَم لفحص م
ة  األسرمتوسطات دخول  الفقيرة بالنسبة للمتغيرات المستقلة المستخدمة في الدراسة أنَّ ھناك ثالث

ة  توى ثق د مس ة عن ائية قوي ة إحص تقلة ذات دالل رات مس ي ،)٠.٠٥(متغي رات ھ ذه المتغي : وھ
ة المسكن  ،انيالحجم السك( ل عمل(وملكي زات المسكن  ،)مقاب يارة(وتجھي م تظھر )). س ا ل بينم

رات ائية لمتغي ة إحص روق ذات دالل اك ف ة: ھن ات العمري يّ  ،الفئ توى التعليم ب  ،والمس والتركي
   .النوعيّ 

ي رى وھ تقلة األخ رات المس ا المتغي ة : أم ة العمري ً  ٦٤-١٥(الفئ ا كن، )عام ة الس ، وملكي
  ).٠.٠٥(زل، فإنھا لم تظھر أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة وتجھيزات المن

ل  إقليماألقضية في / لوية وقد أمكن تصنيف خمس طبقات لأل الوسط باستخدام أسلوب التحلي
ودي  ى (Cluster Analysis)العنق ة األول ي الطبق ي وھ ي ذي  الت نمط المعيش ى ال ي إل تنتم

ة المستوى المرتفع جداً مقارنة مع  ة األلوي ةو ،األقضية/ بقي ة الثاني ي الطبق نمط  الت ى ال تنتمي إل
ع بالنسبة ألقضية  يمالمعيشي المرتف ةو ،الوسط إقل ة الثالث ي تنتمي الطبق نمط المعيشي  الت ى ال إل

رالتي تنتمي الطبقة الرابعة و ،المتوسط نمط المعيشي الفقي ى ال ة الخامسة  ،إل راً الطبق ي  وأخي الت
  الوسط إقليمية الفقيرة جداً في إلى األقضتنتمي 

ه،  ر وتوجيھ وفي ضوء النتائج سالفة الذكر يتبين لنا مدى أھمية الخصوبة كعامل محدد للفق
رة نفسھا اطق الفقي ر داخل المن ى مستويات الفق ة التعرف إل اتين . إضافة إلى أھمي وال شك أن ھ

ذا الحقيقتين اللتين توصلت الدراسة إليھما بالنسبة لمحددات الفق أنھما أن يؤخ توياته من ش ر ومس
   . األردنالوسط التنموي في  إقليمبعين االعتبار عند التخطيط لحل مشكلة الفقر في 

  
  التوصيات

اد خطةل إليھا الوفي ضوء النتائج التي توصَّ  إن الباحث يوصي باعتم للتخفيف من  بحث ف
ترا ،مشكلة الفقر في منطقة الدراسة ذ اس ى الخصوبة وتتضمن ھذه الخطة تنفي تيجية للسيطرة عل

   .)م٢٠٠٥ ،حيدر ،صالح(ولتبني خطط التنمية  ،البشرية
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 سمينقمن  يِّ األردنالوسط  إقليمفي  استراتيجية مقترحة لمكافحة الفقر

ى ة األول تراتيجية األ :الخط تمل االس ى وتش ى عل كان ول ة بالس روعات خاص رامج ومش ب
ةوالصح كان نَّ إذ إ ،ة اإلنجابي ف الس أنه أنْ  والصحيَّ  يَّ التثقي ن ش ھمَ  م دالت  يس اض مع ي انخف ف
ة من المناسب أن نشير ھنا إلى أنَّ  ولعلَّ  .الخصوبة ة ثقافي ى تنمي اج إل د  ،الثقافة السكانية تحت تعتم

ق  ،ةاألسرواألفراد باألخطار التي يمكن أن تحدث في غياب تنظيم  األسرعلى توعية  والتي تتعل
ات  األسرھذه  وما يترتب على ذلك من عجزِ  ،وتضخمھا األسرزدياد أحجام با وفير المتطلب عن ت

ية ال االالمعيش ة ألفرادھ بة :زم ة المناس وفير التغذي م ،كت كن المالئ يم ،والس ة  ،والتعل والرعاي
  .من تحسين أوضاعھا األسرليه ھذه وما تحتاج إ ،الصحية

ى توسُّ اج إل كانية تحت ة الس إن الثقاف ك ف ى ذل افة إل ي التعل عٍ إض اديميِّ ف  ،يِّ ـِ نـْ ھوالمِ  يم األك
ة وتوعيةٍ  روءة ،من خالل وسائل اإلعالم المختلف ة والمسموعة والمق ة  ،المرئي ق بكيفي ي تتعل الت

    .وكيفية تحقيق مستويات معيشية أفضل ،مواجھة معدالت النمو المرتفعة للسكان

اد من ھتمامن اال عطاء المزيدِ يتطلب إ زيادة الوعي اإلنجابيِّ  نَّ وال شك أ م بالتوعية واإلرش
ة :خالل ة  ،و دور الحضانة ،مراكز األمومة والطفول ات تنظيم وحماي والمجلس  ،ةاألسروجمعي

ات ،األعلى للسكان ة النساء العربي ابيُّ  .وجمعي الوعي اإلنج ةً  ف ة يتطلب معرف  ،بالصحة اإلنجابي
بحيث  ،لقدرة على تنظيم الحملوعدم ا ،المتزايد بأخطار التكاثر الطبيعيِّ  وفي الوقت ذاته معرفةً 

ً  نَّ إ ال إ ،اإلنجاب على صحة النساء في سنِّ  ذلك ينعكس سلبيا ى احتم وَّ وعل د مش اد موالي ھة أو يج
   .قةمعوَّ 

ة ة الثاني ً خططتتضمن  :الخط رل ا ار الفق ن آث دف التخفيف م ة بھ اركة  ،لتنمي ز المش وتحفي
ً شطة وأعمال دماج المجتمعات المستھدفة بأنوالعمل على إ ،الشعبية ى  ،لم تمارسھا سابقا إضافة إل

امِّ  القطاعين الخاصِّ العمل على تشجيع  ر وتحسين المعيشة والع ة الفق ى مقاوم راء عل لَّ  .للفق  ولع
دِّ  من المناسب أن نشيرَ  رح للح ر إلى النموذج المقت ى عناصر أساسية  ،من الفق ذي يشتمل عل وال

ات  ي عالق بعض ف ھا ال ع بعض ل م بة تتضافر وتتفاع ول المناس اد الحل ي إيج ھم ف ة، وتس متبادل
  :ييمكن أن نجمل ھذه العناصر فيما يأتو. لمشكلة الفقر

  التخفيف من آثار الفقر  :أوالً 

  يةتجراءات اآلويتم ذلك بتنفيذ اإل

وفير  .١ روضالت رة  ق رةلأل الميس ر الفقي ة ؛س ن إلقام د م اريع ال المزي غيرة المش ُ مالص ة رَّ دِ ـ
  .للدخل

راءإعادة دراسة  .٢ رامج دعم الفق تفدين من ب دعم لصيبحيث  ،أوضاع المس ى مستحقيه  ال إل
  .سر الفقيرةيصال المساعدات لألوإ

  .تمارسھا سابقا بلدماج المجتمعات المستھدفة بأنشطة وأعمال إ .٣
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ا .٤ ا وتنميتھ ة النھوض بالمناطق الريفية التي ينتشر فيھا الفقر بتطويرھ املة ومتكامل ة ش . تنمي
ت ى لذا فإن االس ة قطاعات أخرى إل ى تنمي وم عل ة الريف يجب أن تق دة لتنمي راتيجية الجدي

ة القطاعات رئيس لبقي د القطاع ال أتي  .جانب القطاع الزراعي الذي يع ق ي ذا المنطل ومن ھ
ه  ه مادت ذ من اع الزراعي يأخ ل للقط اع مكم ة كقط اطق الريفي ة المن ي تنمي دور التصنيع ف

   .زمة لهويعطيه بعض منتجاته الال ،االولية

  تحفيز المشاركة الشعبية  :ثانياً 

اة المناسبة  ة الحي ال شك أن توفير الفرص أمام الفقراء لنيل حقوقھم في العيش الكريم ونوعي
ھيالت  ة والتس ور الكافي رار واألج ي صنع الق اركة ف ائف والمش دمات والوظ ى الخ للحصول عل

ذ االئتمانية التي تمكنھم من ممارسة أعمالھم واالنخراط  في صفوف ذوي النشاط االقتصادي بتنفي
ربح درة لل ة الم روعات التنموي ماع  .المش راء وس ى الفق ة الوصول إل ى أھمي د عل ي التأكي وينبغ

رارات ؤر  .أصواتھم وإتاحة الفرصة أمامھم للمشاركة في صنع الق رأة في ب ين الم د من تمك والب
ف على تنفيذھا واإلسھام في النشاطات الفقر للتعلم والتدرب والمشاركة في إعداد الخطط واألشرا

   .التي من شأنھا أن تدفع مسيرة التنمية إلى األمام

إنھم  ة ف اطاته المختلف ع نش ل م ع والتفاع ي المجتم راط ف ن االنخ راء م تمكن الفق ي ي ولك
تدام  و اقتصادي مس ق نم ھام بتحقي ي اإلس ع ف راد المجتم ة أف ل بقي اتھم مث ة واجب البون بتأدي مط

ً كأوبمعدالت  اطق  .ثر ارتفاعا ة في المن ة التحتي وال يتأتى ذلك إال من خالل االھتمام بتحسين البني
ة  ،األقل نمواً  ة واالقتصادية والعلمي وتبني سياسة اإلصالح بمختلف أنواعه السياسية واالجتماعي
ة ه ،والثقافي ة تطورات ه ومراقب الي ودعم ام الم ة النظ ى تقوي وارد  ،إضافة إل ى الم والمحافظة عل

   .الطبيعية والبيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة

  شاركة المؤسسية لتوفير فرص العملالم: ثالثاً 

ن خالل  ة م ين المعيش ر وتحس ة الفق ي مقاوم اً ف ام والخاص دوراً مھم ان الع يلعب القطاع
رامج الت ط والب ذھاالخط تم تنفي ول . ي ي امج التح رة برن د فت رح تحدي د أن نقت ن المفي ل م ولع

ذهاال ى تنفي ة عل رف الحكوم ذي تش اعي ال ادي واالجتم راءات  .قتص ن اإلج ة م و مجموع وھ
واطن  اة للم ة الحي ين نوعي ى تحس ة إل روعات الھادف ات والمش ة األردنوالسياس ادة إنتاجي ي وزي

ة التحول ة لعملي ة االجتماعي يض الكلف و وتخف تمرار النم ى اس ة عل اء  .االقتصاد للمحافظ د ج وق
ادرة  امج كمب تثمارالبرن ات االس د أولوي ة لتحدي از  ،وطني ي الجھ رار ف اذ الق ة اتخ ين آلي وتحس

تثمار الخاص ات االس ع متطلب اً م ر تجاوب ذي ليصبح اكث ة أو ،التنفي د نوعي ي تحدي ة ف ر مرون كث
   .االستثمار في المرافق والمشروعات الحيوية

  : ويرتكز البرنامج على محاور متكاملة ھي 

ومي المباش  .أ  تثمار الحك ة : راالس ة الريفي رية والتنمي وارد البش ة الم ي تنمي ل ف ويتمث
   .واإلصالحات الھيكلية وتحسين مستوى أداء العاملين
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 .االستثمار الخاص من خالل تسريع عملية الخصخصة  .ب 

 .تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى  .ج 

ة  ى تحسين نوعي وتسھم المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتنفيذ مشروعات تھدف إل
دّ ا اة بالح ة لحي بة البطال ن نس ةإو ،م دي العامل غيل األي ل وتش رص العم اد ف توى  ،يج ع مس ورف

ى من خالل استقطاب التمويل إل األسروزيادة دخل  ،المعيشة دخل عل درة لل نشاء المشروعات الم
ة رد والجماع توى الف رىإو ،مس ناديق الق ل ص ة مث ناديق التنمي اء ص ان ،نش ناديق االئتم  ،وص

ة مريحة تتناسب  ،ةسراألوصناديق  الزم وضمن آلي ل ال ديم التموي ذه الصناديق بتق وم ھ حيث تق
ودعم بعض المشروعات  ،نشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخلمكانياتھا إلإة واألسرواحتياجات 

   .ضافة إلى برامج لتقديم القروض العينية بمختلف أنواعھاباإل ،القائمة
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