
 

للمجلس " اتجاهات الدخل واإلنفاق" 8002تقٌٌم الطبقة الوسطى فً األردن للعام نتائج 
 ....االجتماعً االقتصادي 

 

 :المقدمة

فً إطار التوجٌهات الملكٌة السامٌة بضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى وتوسعتها بكافة 
عاون مع المجلس االقتصادي الوسائل المتاحة فقد قامت وزارة التخطٌط والتعاون الدولً وبالت

واالجتماعً ودائرة اإلحصاءات العامة بإطالق دراسة تقٌٌم الطبقة الوسطى فً األردن للعام 
8002. 

وتأتً هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمٌة الطبقة الوسطى فً المجتمع األردنً حٌث تعتبر 
ها تعتبر مصدر رئٌسً للعمالة هذه الطبقة المحرك والمحفز الرئٌسً لنمو االقتصاد الوطنً كون

الماهرة و قوة العمل المنتجة، والبٌئة الطبٌعٌة للمبدعٌن والمبادرٌن القادرٌن على إنشاء 
المشارٌع الجدٌدة وتحقٌق الرٌادة التً تقود فً كثٌر من األحٌان إلى التحسٌن المستمر فً 

 .المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة على حد سواء

ٌات تحدٌد الطبقة الوسطى تم استخدام منهجٌة عالمٌة استخدمت فً العدٌد من دول العالم ولغا
ومن قبل منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة، وهً منهجٌة تناسب وضع األردن حٌث أنها تعتمد 
على خط الفقر الذي أعلنته دائرة اإلحصاءات العامة استناداً لبٌانات مسح ونفقات األسرة للعام 

، وتعرف الطبقة الوسطى استنادا للمنهجٌة المتبعة على أنها مجموعة األفراد الذٌن ٌشكل 8002
 .نصٌبهم من اإلنفاق السنوي ضعفً خط الفقر، على األقل، وال ٌتجاوز أربعة أضعاف خط الفقر

توسٌع الطبقة الوسطى "، حددت الحكومة األردنٌة هدف 8000وفً برنامجها التنفٌذي لعام 
ومن هذا المنطلق عملت وحدة السٌاسات . باعتباره أحد أولوٌاتها السبع" وحماٌة الفقراء وتمكٌن

االجتماعٌة فً المجلس االقتصادي واالجتماعً مع وزارة التخطٌط والتعاون الدولً على تقدٌم 
 (".8002)تقٌٌم الطبقة الوسطى "ورقة السٌاسات هذه حول 

 :ومن ابرز النتائج الرئٌسٌة

كسنة أساس  8002وباستخدام عام  8002لى بٌانات مسح نفقات ودخل األسرة لعام استناداً إ
 .من السكان%  10.0فقد شكلت الطبقة الوسطى وفقا للمنهجٌة المبٌنة أعاله، ما نسبته 

 18.2من إجمالً الدخل، وعلى ما نسبته %  3..5تستحوذ الطبقة الوسطى على ما نسبته ● 
 .من إجمالً النفقات% 

التأمٌن والوساطة المالٌة مثل البنوك )ز العاملون من الطبقة الوسطى فً قطاع التموٌل ٌترك● 
مثل الدعاٌة، )، وقطاع العقارات واألعمال التجارٌة (والشراء بالقروض وسمسرة األسهم

، والصحة (والمحاسبة، واالستشارات، والقانون، وتكنولوجٌا المعلومات وأنشطة بحوث الشركات
و العمل االجتماعً ( سنان والمستشفٌات والعٌادات باإلضافة إلى الطب البٌطريالطب وطب األ)
، و (األنشطة المرتبطة بالجمعٌات الخٌرٌة ودور الرعاٌة االجتماعٌة من القطاعٌن العام والخاص)

األنشطة المرتبطة بالنقل الجوي والبري والبحري، ومناولة )قطاع النقل واالتصاالت والتخزٌن 
 (.والتخزٌن والمستودعات البضائع،



 :تمتاز هذه الطبقة بما ٌلً● 

 .ٌشكل العاملون فً القطاعات التعلٌمٌة والصحٌة والخدمات المالٌة النسبة األكبر من هذه الفئة● 

 %. 2..1ٌشكل الجامعٌون من أرباب أسر الطبقة الوسطى ما نسبته ● 

بالمعٌار الوطنً لحجم األسرة والبالغ أفراد مقارنة  1.3ٌقدر حجم األسرة فً الطبقة الوسطى ● 
 .أفراد ..3

 .من أسر الطبقة الوسطى منازلهم% 2.ٌمتلك ما نسبته ● 

% 12.8بلغت نسبه أرباب األسر من الطبقة الوسطى والحاصلٌن على درجة البكالورٌوس ● 
 وشكل الحاصلٌن على درجة. فً الطبقة الغنٌة%  ..88، فً حٌن بلغت هذه النسبة 8002عام 

، فً حٌن بلغت نسبة الحاصلٌن على درجة % 30.1الماجستٌر من الطبقة الوسطى ما نسبته 
وبلغت نسبة حملة شهادة الدكتوراه من الطبقة الوسطى %.  82.1الماجستٌر من الطبقة الغنٌة 

 .من حملة الدكتوراه من الطبقة الغنٌة%  3..1، فً حٌن كان % 13.5

من جمٌع األسر التً تعٌلها نساء فً األردن عام % .5شكلت األسر من الطبقة الوسطى ● 
وترتبط األسر التً تعٌلها نساء ارتباطا وثٌقا بتزاٌد ثروة األسر بسبب هجرة الذكور . 8002

 .سعٌا وراء وظائف أعلى أجرا فً الخارج والتحوٌالت النقدٌة التً تتبع ذلك

و % ..12ردنً ضمن الطبقة الوسطىبلغت نسبه المهنٌٌن المتخصصٌن فً سوق العمل األ● 
 .منهم تعود للطبقة األغنى بعدها مباشرة% 2..0حوالً 

من إجمالً %  2..5، شكل إنفاق األسر من الطبقة الوسطى على الطعام 8002فً عام ● 
وبلغت نسبة اإلنفاق على النقل %  2..0النفقات، فً حٌن شكلت المصارٌف المنزلٌة ما نسبته 

 .%..02واالتصاالت 

 :ومن ابرز التوصٌات

من أجل تحقٌق الحراك االجتماعً االٌجابً نحو األفضل، هناك حاجة إلى عدد من تدابٌر السٌاسة 
ومن المعروف أن توسٌع نطاق العمالة وزٌادة األنشطة التً تولد الدخل هو المحرك . المطلوبة

ك، ٌجب أخذ خطوات جادة ولتحقٌق ذل. الرئٌسً واألكثر استدامة لتوسٌع وحماٌة الطبقة الوسطى
% ..01حٌث تبلغ ألنسبه للناشطات )لزٌادة السكان الناشطٌن اقتصادٌا، وخاصة بٌن اإلناث 

 .كذلك ٌعتبر تأمٌن الوصول إلى االئتمان أحد العناصر المهمة لتوسٌع هذه الشرائح( فقط

فً إٌجاد فرص  وتظهر النتائج الرئٌسٌة لهذا التقرٌر أن القطاع الخاص ٌلعب دورا متزاٌدا• 
وٌعكس هذا تحوال . عمل تتطلب مهارات وبأجور تسهم فً تحقٌق أسلوب حٌاة الطبقة الوسطى

بعٌدا عن الطبقة الوسطى التقلٌدٌة التً كانت مكونة من موظفً الخدمة المدنٌة، وبعٌدا عن 
طاع الخاص فإن التحدي ٌتمثل بتعزٌز نمو الق. الدعوة لزٌادة وظائف وأجور ومنافع القطاع العام

( من حٌث األجور والمنافع واألمن الوظٌفً)من حٌث العمالة وتشجٌع إٌجاد ظروف عمل مماثلة 
 .لتلك الموجودة فً القطاع العام

بعد أن تبٌن أن الطبقة الوسطى الدنٌا والفئة تحت الطبقة الوسطى هما األكثر اعتمادا على • 
القوى العاملة فً أوساط هذه الفئة أمر ضروري األجور، ال بد من التشدٌد على أن زٌادة مشاركة 

 .لتحقٌق االستقرار المالً



تجدر اإلشارة إلى أن القروض والبرامج التً تشجع المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة ٌجب أن • 
وبالنظر إلى مصادر الدخل، نجد أن الطبقة الوسطى . تستهدف األفراد على أعتاب الطبقة الوسطى

ومن المعروف أن . 8002و  8008املون لحسابهم الخاص بٌن األعوام زاد اعتمادها على الع
 .هذه الفئة مؤهلة إلدارة مشارٌع ناجحة من حٌث التعلٌم والمهارات

من حٌث النمو القطاعً إلٌجاد فرص عمل للطبقة الوسطى، لوحظ أن قطاعات التموٌل • 
ٌشمل العاملون فً قطاعات والعقارات واألعمال التجارٌة، والصحة والعمل االجتماعً الذي 

اإلرشاد ومنظمات المجتمع المدنً وموظفً الخدمات االجتماعٌة، توظف عددا كبٌرا من أرباب 
وأظهرت هذه القطاعات أٌضا معدل نمو مرتفع من حٌث العمالة ولكن . األسر من الطبقة الوسطى

هذه القطاعات من  وستسمح السٌاسات التً تّمكن. حجمها ما زال صغٌراً من إجمالً العمالة
النمو من حٌث إجمالً العمالة بإٌجاد المزٌد من الوظائف للطبقات الوسطى والمساهمة فً 

 .توسٌع دائرة هذه الطبقة

وفً ضوء التباٌنات التً وجدت فً اإلنفاق على التعلٌم عبر المجموعات العشرٌة، حٌث تعتمد • 
. ز نوعٌة التعلٌم الحكومً مهم للغاٌةالغالبٌة العظمى على التعلٌم الحكومً، نجد أن تعزٌ

وسٌكون التعلٌم ذو النوعٌة الجٌدة والتدرٌب على كافة مستوٌاته والذي ٌوفر مهارات قابلة للنقل 
ذات صلة بسوق العمل ضروري للخرٌجٌن لتولً وظائف ومهن تحقق مداخٌل تؤهلهم للحفاظ 

 .الوسطىعلى وضعهم فً الطبقة الوسطى أو تتٌح الدخول إلى الطبقة 

خالل إجراء هذا البحث، ظهرت عدة قضاٌا تتعلق بتوافر البٌانات ذات الصلة بتحدٌد الطبقة • 
حٌث تبٌن ضرورة فصل بنود اإلنفاق على المواصالت واالتصاالت، وإدراج مسائل . الوسطى

فاق تتعلق بتكلفة التأمٌن الصحً واإلنفاق على الصحة ، اإلنفاق على التعلٌم بشكل مفصل، واإلن
على األطفال بشكل خاص والفصل ما إذا كان التعلٌم فً مدارس خاصة أو عامة، ومجموعة 
مسائل تتعلق بالمعٌل الرئٌسً لألسرة بغض النظر عن سلطة اتخاذ القرار التً ٌملكونها وعدد 
 العاملٌن فً األسرة بما فٌه الزوجة واألوالد، وهذه قضاٌا ستأخذها بالحسبان الجولة الجدٌدة من

 .مسح دخل ونفقات األسرة الذي تجرٌه دائرة اإلحصاءات العامة

ومن الممكن أن ٌتم تكرار هذا البحث عن الطبقة الوسطى على مستوى المحافظات باستخدام • 
وهو ما ٌعنً توفٌر تفاصٌل حول ظروف المعٌشة والطبقة . معاٌٌر خط الفقر الخاص بكل محافظة

 الوسطى فً كل محافظة

  

 


