
2015

دراسة تحليلية ميدانية

اآلثار االجتماعية والثقافيـة واالقتصاديــة 
لالجئين السوريين على محافظة معــان



فريق العمل: الدكتور خالد واصف الوزنـي
)رئيس الفريق(، الدكتور ناصر ابو زيتــــون
) باحث  رئيسي( الدكتور محمد النصــرات

)باحث  رئيسي (، السيد باسـ-م السبـــوع 
)مساعد بحث(  

اآلثار االجتماعيّة والثقافيّة واالقتصادية لالجئين 
السوريين على محافظة معان

دراسة تحليلية ميدانية

فريق العمل: 
الدكتور خالد واصف الوزني )رئيس الفريق( 

الدكتور ناصر ابو زيتون )باحث رئيسي( 
الدكتور محمد النصرات)باحث رئيسي( 

السيد باسم السبوع )مساعد بحث(

مشروع تم تمويله من قبل مؤسسة كونراد أديناور بالتعاون مع
مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع- جامعة الحسين بن طالل

2015



املحتويات
متهيد ....................................................................................................................................................................................................4

املقدمة: الالجئون السوريون يف ظل الواقع االقتصادي واالجتامعي ملحافظة معان ...........................................................5

املنهجية العلمية واإلطار النظري للدارسة ...................................................................................................................................9 

األبعاد االجتامعيّة والثقافيّة واالقتصادية لالجئني السوريني يف محافظة معان من واقع الدراسة امليدانيّة .................16

التأثريات االجتامعية الثقافية لالجئني السوريني عىل محافظة معان  ...................................................................................24

نتائج عامة ومالحظات ختامية ....................................................................................................................................................32

قامئة املراجع  ...................................................................................................................................................................................34
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متهيد
جاءت فكرة هذه الدراسة بَُعيَد االنتهاء من دراسة اآلثار االقتصادية واالجتامعية لالجئني السوريني عىل األردن: 
أديناور إلطالقها يف منتصف عام  التي حظيت باهتامم ودعم مشكورين من مؤسسة كونراد  واملغارم،  املغانم  إطار 
2014. وقد تقدم الدكتور نارص أبو زيتون مبقرتح رضورة دراسة تلك اآلثار أيضاً عىل مستوى املحافظات مع الرتكيز 
إلدماج  السليمة  األطر  عىل  الوقوف  بغية  االقتصادية  اآلثار  إىل  إضافة  الثقافية  االجتامعية  اآلثار  عىل  أسايس  بشكل 
أنَّ  اتضاح  األهمية مبكان يف ظل  من  ذلك  وقد وجدُت  معها.  والتعامل  األردن  السوري يف  اللجوء  قضايا  واستيعاب 
األزمة السورية ليست قصرية االمد، بل هي أزمة مطّولة لن تنتهي يف أفضل التوقعات خالل السنوات العرش القادمة، 
رحبَّت  السابق،  اإلطار  ويف  القادمة.  العرش  السنوات  بعد  حتى  وتدوم  ستستمر  تبعاتها  أن  إىل  التوقعات  تشري  بل 
وإطالق  وبتمويل  البادرة  بهذه  املكتب،  رئيس  أورنغ  أمتار  الدكتور  ورحب  األردن،  مكتب  أديناور-  كونراد  مؤسسة 
من  وهي  والدولية  واإلقليمية  املحلية  األزمات  مبعطيات  تأثراً  املحافظات  أكرث  من  معان  أنَّ  خاصًة  الدراسة،  هذه 
أكرث املحافظات تعاطياً معها بل أكرثها حضوراً عىل الساحة املحلية يف كثري من القضايا املحلية واإلقليمية والدولية. 

وال شك أنَّ ما مييز هذه الدراسة ال يقترص عىل اختيار املكان والولوج إىل كنه التحوالت التي شهدها جرَّاء هذه 
أسلوب  الدراسة  انتهجت  وقد  ميدانية شاملة.  تحليلية  منهجية  إىل  بالنزوع  أيضاً  تتميز  بل  الخانقة فحسب،  األزمة 
العينة العشوائية املمثلة وحرَصت أن تسعى وراء تحليل وجهات النظر يف القضايا االجتامعية والثقافية واالقتصادية 
أو  املنشورة  الثانوية  البيانات  أهمية  تُغفل  مل  الحالية  الدراسة  أن  كام  أصليني.  ومواطنني  الجئني  الدراسة،  لطريف 
التحاور  رسية  وضامن  املبارشة  املقابالت  إلجراء  بالنسبة  األمر  وكذلك  الرسمية،  وشبه  الرسمية  الجهات  من  املتاحة 
املستجيبني  نفوس  مبكنونة  الخروج  عىل  والحرص  الرأي  عن  التعبري  يف  للحرية  كافية  مساحة  يعطي  مبا  الغري  مع 
الرئييس  الباحث  زيتون  أبو  نارص  الدكتور  بها  بذل  دراسة  أمام  فإننا  وعليه  واملتاحني.  املطلوبني  والشفافية  بالقدر 
الدراسة  هذه  تساعد  أن  واألمل  نوعياً.  مميزاً  جهداً  له  التابع  والتحلييل  امليداين  العمل  وفريق  الدراسة  لهذه 
معالجة هموم  الالجئني ويف مجال  إدماج  املطلوبة وخاصة يف مجال  الدروس  استخالص  واملهتمني يف  القرار  صاحب 
ملوجات  خالفاً  انترشت،  التي  اللجوء  من  الظاهرة  هذه  إسقاطات  فهم  نحو  النزوع  ويف  املستضيفة  املجتمعات 
األزمة. بداية  منذ  استثناء  دون  اململكة  ومناطق  ومدن  محافظات  كافة  يف  األردن،  شهدها  التي  السابقة  اللجوء 

من هنا، أود بصفتي رئيساً لفريق العمل يف هذه الدراسة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير باسمي شخصياً  ونيابًة
عن فريق العمل ملؤسسة كونراد أديناور- مكتب األردن وخاصة الدكتور أمتار عىل اهتاممهم بهذه الدراسة ومتويلها 
والعمل عىل تعميم النفع منها إىل أكرب قدر ممكن من املهتمني وصناع القرار. كام أتوجه بالشكر شخصياً إىل الزمالء 
يف فريق البحث، وأخص بالذكر الدكتور نارص أبو زيتون الذي كان املحرك الرئيس والباحث الرئيس واملتابع األول لهذه 
الدراسة وأشكر الدكتور محمد النرصات عىل مشاركته بهذه الدراسة والشكر موصول إىل السيد باسم النعيامت مساعد 

البحث وإىل فريق العمل امليدان جميعاً. 

الدكتور خالد واصف الوزين 
رئيس فريق العمل 

آذار 2015 

مقدمة: الالجئون السوريون يف ظل الواقع االقتصادي واالجتامعي ملحافظة معان
يعد ملف الالجئني من أكرث امللفات اإلنسانية خطورة يف األزمة السورية وذلك نظراً لألبعاد اإلنسانية واالجتامعية 
واالقتصادية والرتبوية الخطرية التي يُخلّفها اللجوء. وعىل رأس التحديات التي يواجهها األردن فإنَّ الحتميَّة الجغرافيَّة 
تجعله أكرث تأثراً بنتائج األحداث السياسية. فتاريخياً، استقبل األردن العديد من الهجرات القرسية، ولكنَّ موجة اللجوء 
الدائرة يف سوريا تختلف عن سابقاتها، فمن حيث  بدء األحداث  األردن منذ عام 2011 مع  التي يشهدها  السوريَّة 
ت أزمة اللجوء مختلف املحافظات يف األردن بنسب مختلفة، والغالبية العظمى منها يف  التوزيع الجغرايف لالجئني مسَّ
مناطق الشامل املجاورة لسوريا. ولعل هذا االنتشار مردُّه إىل سياسة الحدود املفتوحة التي حافظت عليها األردن أمام 
الالجئني السوريني، وهذا ما أثَّر عىل األردن سلباً، إذ تجاوزت األزمة يف آثارها السلبية األبعاد اإلنسانيَّة، وامتدت لتشتمل 

عىل النواحي االجتامعية، واالقتصادية، والسياسية، واألمنية. 

لقد أثر تدفق الالجئني السوريني، بشكل غري معهود، يف األردن بشكل عام، فهجرة السوريني الجامعية  إىل األردن
يبلغ إجامالً عدد  ساهمت يف زيادة سكان األردن يف أقل من عام بنسبة )3%( يف بداية األزمة عام 2011، واليوم 
السوريني يف األردن أكرث من مليون و300 ألف بينهم 600 ألف مسجلون كالجئني، ويعيش أكرث من 127 ألف يف 
املخيامت املخصصة لهم حسب الترصيحات الرسمية، يف حني يعيش أكرث من 80% من الالجئني واملقيمني السوريني 
الثقافية واالجتامعية واالقتصادية  اآلثار  اململكة، وهذا ما يوجب دراسة  يف املجتمعات املحلية يف شتى محافظات 
لباقي  حقيقية  لدراسات  بدايٌة  معان  محافظة  عىل  الدراسة  هذه  تركيَز  ولعل  محافظة.  كل  يف  السوريني  لالجئني 
املحافظات بهدف التعرف عىل آثار اللجوء السوري عىل جهود التنمية املحلية يف األردن وسبل إدماج الالجئني ضمن 
تشكلها  التي  الخصوصية  أهمية قصوى يف ظل  له  معان  الوضع يف محافظة  أن  بيد  البالد.  املحلية يف  التنمية  أطر 
تلك املحافظة يف إرهاصات التحول االقتصادي واالجتامعي والثقايف التي تشهدها املنطقة بشكل عام واألردن بشكل 
خاص. فمعان هي املحافظة األكرث ظهوراً يف كثري من املفاصل السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي شهدها األردن 
يف مراحل تطوره املختلفة، وال شك أن اللجوء السوري ترك انعكاسات محورية عىل قطاعات مختلفة يف املحافظة، 

وهي القضية التي تحاول هذه الدراسة إبرازها عرب املصادر امليدانية والثانوية عىل حد سواء.

تُعد محافظة معان األكرب مساحة من بني مناطق اململكة األردنية الهاشمية إذ متثل نحو 37% من إجاميل مساحة 
البالد، وتقع يف الجزء الجنويب لألردن وتشكل همزة وصل مهمة مع الحدود السعودية، ويقدر سكانها مبا يزيد عىل 
122 ألف نسمة بكثافة سكانية ال تتجاوز 3.7 فرد/كم2 وهي بذلك أقل كثافة سكانية عىل مستوى اململكة1.وعليه 
أربعة  عىل  املحافظة  وتشتمل  األطراف.  ومرتامية  واسعة  مساحات  عىل  تنترش  معان  يف  السكانية  التجمعات  فإن 
أولوية حسب ما يوضح الجدول )1( أدناه. وتتشكل ضمن تلك األلوية سبع بلديات إضافة إىل وجود سلطة إقليم 
البرتاء التنموي ومنطقة معان التنموية. أما الواقع السكاين واالجتامعي للمحافظة فيوضح أن سكان املحافظة يشكل 
نحو 2% من إجاميل سكان األردن يتوزعون بني 52.4% من الذكور وما تبقى، 47.6%، من االناث. ويبلغ عدد األرس يف 
املحافظة نحو 20 ألف أرسة مبتوسط 5.9 فرد لألرسة، وهو معدل يتجاوز املعدل الوطني البالغ 5.4 فرداً. ويشكل 
الفئة  يف  اقتصادياً  النشطني  السكان  نسبة  أن  يف حني  العمرية،  الفئات  بني  األكرب  النسبة  الطفولة  سن  يف  السكان 
العمرية 15-64 تصل إىل نحو 58%، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن النسبة عىل املستوى الوطني والبالغة %59. 

1 تعتمد هذه املعلومات وما تبقى من هذا الجزء عىل الربنامج التنموي ملحافظة معان 2013-16 الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدويل ضمن الربامج التنموية لكافة محافظات اململكة.
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املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، الربنامج التنموي ملحافظة معان 2016-2013. 

بيد أن الالفت للنظر يف محافظة معان ارتفاع نسبة الفقر إىل ما يقرب من ضعفي النسبة عىل املستوى الوطني، 
إذ وصلت نسبة الفقر يف املحافظة وفقاً لإلحصاءات الرسمية للعام 2010 إىل نحو 26.6% مقابل 14.4% عىل املستوى 
الوطني. ويشكل عدد الفقراء من األفراد يف املحافظة نحو 31 ألف فقري بنسبة تصل إىل 3.5% من نسبة الفقراء عىل 
مستوى اململكة، وتشكل األرس الفقرية نحو 3.3% من إجاميل نسبة األرس الفقرية يف البالد. لكنَّ الخطورة تكمن أيضاً يف 
أن الفقراء تحت خط فقر الغذاء يف املحافظة يشكلون ما نسبته 16% من إجاميل عدد الفقراء تحت خط الفقر الغذايئ

يف اململكة. وهو ما يوضحه الجدول )2( أدناه.  

دائرة  بيانات  عىل  بناء   ،2016-20113 معان  ملحافظة  التنموي  الربنامج  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  املصدر: 
اإلحصاءات العامة / قسم إحصاءات الفقر.

الجـــــــــــــــــدول   )  1  (

الهيكل السكاين ملحافظة معان

عدد السكانالتقسيامت اإلدارية
معدل اإلعالة 

الدميوغرايف
املساحة )كم2(

الكثافة 

السكانية 

أقل من 15 

سنة
64-15+65

12140072.232832.33.739.058.13.0محافظة معان

6571074.331681.72.140.157.42.6لواء قصبة معان

3071070.4239.90.12837.858.73.5لواء البرتاء

1428059.2383.037.332.562.84.6لواء الشوبك

1070084.7527.620.344.054.11.9لواء الحسينية

638800068.288793.59.7137.359.43.3مستوى اململكة

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢  (

نسبة الفقر  يف األقضية األشد فقراً لعام 2010 حسب التقسيامت اإلدارية

نسبة الفقر قضاءنسبة الفقر لواءالقضاءاسم اللواءالرقم

31.450.5املريغةقصبة معان1

31.448.3أيلقصبة معان2

31.433.8الجفرقصبة معان3

31.426.5إذرحقصبة معان4

31.421.5قصبة معانقصبة معان5

عىل صعيد آخر، تشري اإلحصاءات الرسمية إىل أن متوسط الدخل األرسي السنوي يف معان يقل بنحو 1300 دينار 
وبنسبة 15% تقريباً عن املتوسط العام للمملكة. أما عىل صعيد التعليم، فبالرغم من أن معدل الطالب إىل املعلمني 
أفضل مام هو الحال عىل مستوى اململكة، فنسبة الترسب من التعليم هي أيضاً األعىل عىل مستوى اململكة وبنسبة 
تكاد تصل إىل ضعفي نسبة الترسب العام يف البالد. وتشكل نسبة األمية يف املحافظة نحو 13% مقابل 7% عىل املستوى 
الوطني. أما عىل  مستوى التعليم ما بعد الثانوية العامة يف املحافظة جامعة حكومية، جامعة الحسني بن طالل، تضم 8 
كليات، وفيها كليتان تتبعان جامعة البلقاء التطبيقية، كلية معان، وكلية الشوبك. ويف املجال الصحي تحتوي املحافظة 
عىل خدمات طبية يقدمها مستشفيان اثنان و24 مركزاً صحياً و15عيادة قروية. ويشكل ذلك، وفقاً لإلحصاءات الرسمية 
عىل املستوى الوطني، انتشاراً يعد األفضل عىل مستوى اململكة. بيد أنَّ املؤرشات الرسمية تشري أيضاً إىل عدم كفاءة 
املتخصصة.  الطبية  الكوادر  ونقص  والعالجية  الطبية  واملعدات  التجهيزات  نقص  بسبب  املقدمة  الخدمات  نوعية 

أما عىل صعيد املؤرشات التنموية االقتصادية، فتشري البيانات إىل وجود ما يزيد عىل 1400 مؤسسة اقتصادية 
فرد  ألف   23 بنحو  املحافظة  العاملني يف  عدد  ويقدر  والتجارة.  والنقل،  العقارات،  وقطاع  الصناعة،  مجال  يف  تعمل 
يشكلون ما نسبته 19% تقريباً من سكان املحافظة. لكنَّ نسبة البطالة يف املحافظة تتجاوز 15% وهي نسبة تتجاوز 
املشتغلون يف  ويتوزع  الرسمية.  لإلحصاءات  الوطني وفقاً  املستوى  تقل عن 12% عىل  التي  للبطالة  الرسمية  النسبة 
املحافظة حسب ما يوضحه الجدول )3( أدناه بني األنشطة االقتصادية املختلفة، لكنَّ النسبة الكربى من السكان تتوزع 
بني مؤسسات القطاع العام املختلفة بنسبة تتجاوز 64% من عدد املشتغلني، يف حني يعمل نحو 13% يف مجال التجارة 
العامة ونحو 6% فقط يف قطاعي السياحة والزراعة. وتشكل العاملة الوافدة يف املحافظة نحو 1.6% من إجاميل العاملة 

الوافدة يف البالد. 

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣ (

أبرز املؤرشات االقتصادية وسوق العمل

اململكةمحافظة معاناملؤرش

22886عدد املشتغلني
1268093

1.8%نسبة عدد املشتغلني

5385عدد املتعطلني
175470

3%نسبة عدد املتعطلني

4543عدد العاملة الوافدة
279798

1.6%نسبة العاملة الوافدة

27.724.7معدل املشاركة االقتصادية الخام

41.738.0معدل املشاركة االقتصادية املنقَّح

1912.2معدل البطالة

4.834.77معدل التضخم

7513.78823.9متوسط الدخل السنوي لألرسة )دينار(

6891.39626.0متوسط اإلنفاق السنوي لألرسة )دينار(

1330.11660.2متوسط الدخل السنوي للفرد )دينار(

1191.91793.0متوسط اإلنفاق السنوي للفرد )دينار(

26.614.4نسبة الفقر

29.641.0نسبة األرس ضمن الطبقة الوسطى )عام 2008(

املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، الربنامج التنموي ملحافظة معان 2013-2016، عن بيانات دائرة اإلحصاءات 
العامة،  وزارة العمل، ديوان الخدمة املدنية 2012، 2011.
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وعىل صعيد سوق العمل أيضاً، بلغت نسبة مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي يف محافظة معان )43.7%( من
مجموع القوى العاملة مقابل )12.1%( عىل املستوى الوطني، ومرد ذلك إىل طبيعة األنشطة االقتصادية التي أصبحت 
تعمل فيها املرأة ومنها قطاعات الخدمة الصحية والدفاع واإلدارة العامة. )مسح العاملة والبطالة، دائرة اإلحصاءات 
العامة  اإلدارة  يليها  بنسبة )%54.5(،  التعليم  املحافظة يف قطاع  االقتصادية يف  املرأة  العامة، 2013(. وترتكز مشاركة 
والدفاع بنسبة )19.1%(، يليها قطاع األنشطة الصحية البرشية والخدمة االجتامعية بنسبة )16.2%(. )املركز الوطني

 لتنمية املوارد البرشية، 2012(.

التعدين والصناعات االستخراجية، الفوسفات بشكل خاص، أما عىل صعيد القطاعات االقتصادية، فيعدُّ قطاع 
كامنة غري مستغلة بشكل  املحافظة من موارد وثروات طبيعية  تكتنزه  ملا  املحافظة نظراً  الواعد يف  الرئييس  القطاع 
كبري، فاملحافظة تكتنز إضافة للفوسفات موارد طبيعية يف مجال الحجر الجريي، والصلصال، والحجر الرميل، والبازلت، 
واألحجار شبه الكرمية، وغريها من املوارد الطبيعية القيمة. بيد أن تلك املوارد ال تُستَغل بشكل أسايس إال كمواد خام 
دون بناء قواعد صناعية متكاملة يف املحافظة تتيح العمل وزيادة اإلنتاج وتفيد املزيد من الدخل ألبناء املحافظة. أما 
الدنيا السبع، لكنَّ عوائدها  التي باتت مؤخراً من عجائب  البرتاء  يف مجال السياحة، فاملحافظة تشتمل عىل منطقة 
الحقيقية عىل املحافظة متواضعة إىل حد كبري. كام أنَّ الرثوة الحيوانية متوافرة بشكل معقول يف املحافظة نسبًة ملا هو 
متوافر يف اململكة، إذ تشكل املساحات الزراعية يف معان نحو 7% من إجاميل املساحات الزراعية يف اململكة، وهي نسبة 
جيدة نسبياً خاصةًّ أن سكان املحافظة ال يتجاوزوا نسبة 2% من إجاميل سكان اململكة. كام تشكل الرثوة الحيوانية يف 
املحافظة نحو 8% من إجاميل الرثوة الحيوانية للبالد، وهي أيضاً نسبة جيدة لغايات االستهالك املحيل والتصدير وطنياً 
وإقليمياً. بيد أن املالحظ ضعف السياسات الزراعية املطلوبة لوضع املحافظة يف موقع مناسب يولِّد الدخل للمقيمني

 أو يحافظ عىل ثرواتهم الغذائية والحيوانية. 

أما بالنظر إىل البنية التحتية، تعد خدمات النقل، وفقاً للتقديرات الرسمية، مقبولة نوعاً ما وذلك لتوفر وسائل
النقل املناسب بأشكالها املختلفة، كام تتوافر يف املحافظة شبكة طرق رئيسية وفرعية تربط بني التجمعات السكانية 
تتوافر ذاته،  وباملستوى  التقديرات.  لتلك  وفقاً  مناسب،  بشكل  التجمعات  لتلك  املياه  وتتوافر خدمات  بشكل جيد، 

للمحافظة خدمات الكهرباء والهاتف والربق والهواتف الخلوية واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

من معان  محافظة  تواجه  التي  املشاكل  أهم  أن  جلياً  معان  ملحافظة  التنموي  الربنامج  يحدد  وختاماً، 
يف  النجاح  معدالت  وانخفاض  التعليم،  من  والترسب  والبطالة،  الفقر،  مشكالت  يف  تتمثل  التنموية  الناحية 
مستوى التعليم الثانوي، وارتفاع نسبة االمية، وانخفاض مستويات الدخل واالنفاق، ونقص الكوادر الصحية وارتفاع 
الوطني. ويف هذا  املستوى  املشابهة عىل  التحديات  تتجاوز يف معدالتها  تحديات كربى  األرسة. وجميعها  حجم 
إمنا  املحافظة  سكان  من   %6 تتجاوز  بنسبة  السوري  اللجوء  شكلها  التي  املحورية  السكانية  الزيادة  فإن  اإلطار 
جاءت لتزيد من العبء التنموي الكبري الذي يواجه املناطق املختلفة يف معان. وبالتايل فإنَّ الضغوط التنموية 
التنموية  للجهود  كبرياً  تحدياً  متثل  املحافظة  إىل  سوري  الجئ  آالف   7000 من  يقرب  ما  دخول  عن  الناتجة 
وللموارد البرشية واألرس القاطنة يف املحافظة. ومن هنا فإنَّ هذه الدراسة، برتكيزها عىل التحليل امليداين ألعباء 
والالجئون  جهة  من  املحافظة  أهل  من  القاطنون  به  يشعر  وما  الحال  واقع  إظهار  تحاول  إمنا  السوري  اللجوء 
الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  يف  املانحة  والجهات  القرار  صانع  يساعد  ذلك  ولعل  أخرى.  جهة  من  السوريون 
تشكو  التي  املحافظة  عىل  االعباء  زيادة  جرَّاء  لحظة  أي  يف  ستظهر  واقتصادية  وثقافية  اجتامعية  أزمة  بتجاوز 
يف األساس من كونها األقل حظاً يف كافة مؤرشات التنمية االقتصادية والتنموية واالجتامعية املعرتف بها رسمياً.

ومن هنا، سيعرض الجزء التايل للدراسة املنهجية العلمية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة يف إبراز األبعاد
الالجئني  النتائج عىل مستوى عينة  البدء بعرض  ثمَّ  السوري عىل معان ومن  الثقافية للجوء  االقتصادية واالجتامعية 
السوريني والعينة الوطنية من أبناء معان، ويف الختام استخالص بعض النتائج والتوصيات مبا يخدم تحديد السياسات

 الكلية املطلوبة إلدماج الالجئني وتخفيف حدة الخالفات املتوقعة والقامئة آنيا ومستقبلياً. 

املنهجية العلمية واالطار النظري للدارسة
كام سبق اإلشارة، تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عىل أثر الالجئني السوريني عىل الواقع االجتامعي والثقايف

واالقتصادي ملحافظة معان، التي وصلها تدفق الالجئني السوريني كغريها من باقي محافظات اململكة،  إذ تشري 
اإلحصاءات الرسمية)2( إىل وجود )1541( أرسة من الالجئني السوريني يف محافظة معان والبالغ عدد أفرادها )6607( 
فرداً حتى وقت إعداد هذه الدراسة، أي ما نسبته 2% من الالجئني السوريني املنترشين يف اململكة أو ما يقرب من 
ع له استقالله االجتامعي بل منترشون  6% من إجاميل القاطنني يف املحافظة، وهم غري موجودين ضمن مخيم أو تجمُّ
ع التفاعل االجتامعي مع املجتمع املحيل، خاصة يف ظل تجانس الالجئني السوريني مع  بني أبناء املدينة. وهذا يرسِّ
النسيج املجتمعي من حيث الدين والعرق، لذا فإن نسبة من الالجئني أخذت باالندماج ولو جزئيا يف محافظة معان 
من خالل عالقات العمل وعالقات أمنت اجتامعياً كاملصاهرة والزواج )يف ظل غياب بدائل(. ويف هذا السياق، من 
الطبيعي أن يتباين هؤالء األفراد مع أبناء املجتمع املحيل بتباين منظومة املكونات الفرعية للنسق الثقايف. فهناك، 
إذن، تكلفة غري منظورة تتمثل يف التأثري املبارش وغري املبارش عىل املجتمع املحيل يف محافظة معان، لذا تسبب النمو 
السكاين الطارئ بضغط عىل البنية التحتية واملرافق العامة، خاصة يف قطاعات التعليم، والطاقة، واملياه، والصحة، 
التايل: للسؤال  اإلجابة  عن  البحث  الدراسة  تحاول هذه  هنا  من  العمل.  أثر خاص عىل سوق  من  تعكسه  وما 

ما اآلثار الثقافية واالجتامعية واالقتصادية لالجئني السوريني يف محافظة معان؟

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من التساؤالت التي تتناول النقاط التالية: 

1. ماهية الخصائص الدميوغرافيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة لالجئني السوريني يف محافظة معان.
2. طبيعة رأس املال االجتامعّي بني السوريني واألردنيني.

3. تأثري العاملة السورية عىل سوق العمل يف محافظة معان.
4. طبيعة التصورات الذهنيّة لألردنيني عن السوريني.

 وتأيت أهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية:

-  عدم وجود دراسات حول محافظة معان، وغريها من املحافظات، تغطي األطر العلمية لقضايا الالجئني من وجهة
نظر  اجتامعية عىل أرض الواقع تؤثر يف األرض واإلنسان.   

-  اعتامد الدراسة الحالية ملنهجية مختلطة تجمع بني األدوات الكميَّة والكيفيَّة ما يجعلها قادرة عىل تقديم تحليل
كيلٍّ ملختلف محاور البحث.

-  التعرف إىل أثر اللجوء السوري بشكل ميداين ومن مصادر أولية مبارشة، جون االقتصار عىل مصادر التعليم
الثانوية غرياملبارشة وليس ثانوية وغري مبارشة، والكشف عن الخصائص االجتامعية واالقتصادية لالجئني السوريني 
وانعكاساتها عىل  املبارشة(  وغري  )املبارشة  واالقتصادية  االجتامعية  اآلثار  تحديد  يخدم  مبا  معان،  محافظة  يف 
انتشار الالجئني  الواقع االجتامعي واالقتصادي يف محافظة معان، واإلسهام يف توفري املعلومات وبيانات حول 
إىل  الحاجة  الظاهرة من حيث  تلك  مع  للتعامل  الالزمة  األسس  يخدم وضع  مبا  معان  محافظة  السوريني يف 
التعامل مع أوجه االختالف أو الخالف والسعي نحو الوصول إىل سبل اإلدماج املناسب لالجئني السوريني يف 
املجتمعات املحلية يف املستقبل يف ظل الحقيقة القامئة عىل أن األزمة السورية ليست بالقصرية األجل وسيحتاج 

التأقلم مع تبعاتها وتطوراتها فرتة طويلة من الزمن. 

مام تقدم تتلخص أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية:

1. التعرف إىل الخصائص الدميوغرافيَّة، واالجتامعيَّة، واالقتصاديَّة لالجئني السوريني يف محافظة معان.
2. رصد أثر العاملة السورية عىل سوق العمل يف محافظة معان. 

3. تعيني طبيعة رأس املال االجتامعي بني السوريني واألردنيني.
4. وصف طبيعة التصورات الذهنية )صورة اآلخر( لألردنيني عن السوريني.

2  وزارة الداخلية، محافظة معان، 2014.
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األدبيات والدراسات السابقة
ال توجد دراسة متخصصة استهدفت املشكالت االجتامعية والثقافية واالقتصادية لوجود الالجئني السوريني عىل
واألبحاث  الدراسات  من  العديد  يوجد  أنه  إال  األردن،  املختلفة يف  املناطق  أو عىل مستوى  املحافظات  مستوى 
التي تناولت موضوع أثر الالجئني عىل األردن، التي تناولت األثر االقتصادي واالجتامعي بشكل كيل وشامل دون 
تخصيص أو اهتامم مبارش مبحافظة بعينها، مبا يف ذلك املحافظات األكرث تأثراً يف شامل اململكة والتي استوعبت ما 
يزيد عىل 50% من الالجئني كام الحال يف محافظتي املفرق وإربد. بيد أنه من املفيد االشارة إىل بعض الدراسات 
ييل: فيام  بعضها  إىل  االشارة  والتي ميكن  واملوضوعي  الكمي  التحليل  من  الالجئني بيشء  تناولت موضوع  التي 

أوال: دراسة »اآلثار االقتصادية واالجتامعية لالجئني السوريني عىل األردن: إطار املغانم واملغارم«،
خالد الوزين، مؤسسة كونراد أديناور، عامن، 2014. 

جاءت هذه الدراسة يف إطار تكاميل تناول األبعاد االيجابية والسلبية ألزمة اللجوء السوري عىل االقتصاد األردين.
وقدمت للمرة األوىل مصفوفة متكاملة من اآلثار الكلية والقطاعية والجزئية، مبا تشكله من كلف وعوائد عىل االقتصاد 
التدفق  ذلك  جراء  املكاسب  من  مجموعة  تحقيق  من  متكن  األردين  االقتصاد  أن  يعد رساً  مل  أنه  إىل  مشرية  األردين. 
واملجتمعية  املادية  والكلف  املغارم  العديد من  معه  تحمل  الذي  الوقت  ذات  أراضيه، وذلك يف  لالجئني عىل  الكبري 
آلثار  واملدين،  الدائن  بجانبية  متكامل،  مراجعة  ميزان  بإعداد  الدراسة  تلك  تقوم  أن  املنصف  من  كان  وقد  الكبرية. 
أزمة الالجئني السوريني عىل االقتصاد الوطني. وقد أظهر ميزان املراجعة بشكل واضح، عىل املستويني الكيل والجزيئ 
لالقتصاد األردين، أن األعباء كانت أكرب بكثري من املنافع التي تحصل عليها االقتصاد األردين خالل الفرتة من 2014-2012. 

ثانيا: دراسة »اآلثار االقتصاديَّة واالجتامعيَّة ألزمة السوريني عىل االقتصاد األردين«،
خالد الوزين، املجلس االقتصادي واالجتامعي ، عامن، 2012م «.  

استهدفت تلك الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل اآلثار االقتصاديّة واالجتامعيّة لتدفق الالجئني السوريني عىل األردن،
وركزت بشكل أسايس عىل التكاليف االقتصادية املبارشة وغري املبارشة عىل االقتصاد الوطني، مع إلقاء نظرة تحليليّة عىل 
بعض اآلثار االجتامعية لألزمة عىل اقتصاد اململكة. والدراسة ال تتعامل مع أثر األزمة التي متّر بها سورية عىل االقتصاد 
الوطني بل تنحرص بشكل أسايس عىل األثر االقتصادّي واالجتامعّي لتدفق ما يزيد عىل 216 ألف الجئ سوري توزعوا بني 
مخيامت الالجئني ومحافظات اململكة بني بداية أزمة اللجوء يف شهر آذار من سنة 2011 والربع اآلخري من العام 2012، 
وتلقي الضوء عىل بعض الحقائق واألرقام املتعلقة بواقع مشكلة الالجئني السوريني يف األردن وفق البيانات املتاحة لدى 

املفوضية السامية لشؤون الالجئني وما توفره البيانات الرسمية األردنية.

وقد أفردت الدراسة الثلث األخري منها للحديث حول اآلثار االقتصادية واالجتامعية لالجئني السوريني عىل االقتصاد
األردين منطلقة من منهجيّة تحليليّة كميّة تضع باالعتبار تحديد كلفة الفرد وتقدير التأثري الكمّي الكامل لالجئني كافة 

خالل الفرتة املمتدة من شهر حزيران 2011م حتى نهاية شهر ترشين أول من عام 2012.

وتشري الدراسة إىل التأثري املبارش عىل سوق العمل األردين وباستحواذ الالجئني السوريني عىل ما يقرب  38 ألف 
فرصة عمل حتى العام 2012 أي ما يقرب 40% من فرص العمل املطلوب توفريها سنوياً للعاملة األردنية ما يشكل تحديّا 

مهامً السرتاتيجية التشغيل الوطني لسياسات إحالل العاملة الوطنية يف البالد. 

ثالثا: دراسة »الالجئون الفلسطينيون من سوريا إىل لبنان تحديات قانونية وإنسانية«، 
املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، دراسة ميدانية، أيلول، 2012م«.

قام فريق عمل من املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان »شاهد« بزيارات ميدانية عىل الالجئني الفلسطينيني من 
اللبنانية )الشامل، والبقاع، وبريوت، وصيدا، وصور( وسجل  الفلسطينية يف الجمهورية  سوريا واملقيمني يف املخيامت 
العمل )1837( عائلة  الغاية. وأحىص فريق  لهذه  الالجئني يف استامرة خاصة أعدت  الفريق واقع وظروف وحاجات 
االطالع بشكل  الرقم من خالل  إىل هذا  الدراسة  أيلول 2012، وخلصت  لبنان حتى  إىل  فلسطينية لجأت من سوريا 

تفصييل عىل كشوفات اللجان الشعبية واملؤسسات الخريية ومن خالل تقديرات األمن العام اللبناين.

أجريت الدراسة بالبحث والتحليل عىل )509( عائالت ملعرفة واقعها واحتياجاتها إذ اعتمدت الدراسة امليدانية عىل
املقابالت، واملشاهدات عىل أمل أن تعرب عن الواقع كام هو.

 وتهدف تلك الدراسة للتعرف إىل احتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إىل لبنان، وتحديد مجاالت التدخل  ملساعدتهم 
الالجئني.  مساعدة  عىل  حثِّهم  بهدف  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  واملنظامت  للامنحني  الدويل  املجتمع  إىل  ورفعها 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، منها:

1- أن أرس الالجئني باتت تشكل عبئاً إضافياً عىل أبناء املخيامت ال سيام أن الوافدين يف غالبيتهم يسكنون مع
أقاربهم  يف بيوت صغرية ما اضطر بعض أفراد العائالت الفلسطينية إىل مغادرة منازلهم.

2- تفاقم األوضاع االقتصادية للعائالت املضيفة يف ظل غياب توفري الخدمات للقاطنني الجدد.
3- مثة مخاطر صحية تلحق بالسكان الالجئني لعدم شمولهم بالرعاية الصحية الكاملة التي تقدمها األونروا لالجئني 

الفلسطينيني املسجلني وهذه املخاطر تطال بشكل كبري األطفال.
4- بالنسبة لتعليم األطفال، ال توجد رؤية واضحة لغاية اآلن لدى األونروا ألن املناهج التعليمية تختلف بني لبنان

وسوريا وأعداد الطالب كبرية قد ال تستوعبها صفوف املدارس. 
5- املنظامت الفلسطينية غري الحكومية وجدت نفسها أمام تحد كبري؛ ما حوَّل جّل اهتاممها إىل الالجئني عىل حساب الفئات

املستهدفة لديهم أساساً.

رابعا: دراسة »أثر األزمة السورية عىل األردن »، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، األردن، 2014.

املجتمع عىل  السوريني  الالجئني  تأثري  عىل  وركز  عام،  بشكل  األردن  عىل  السورية  األزمة  أثر  التقرير  تناول   
األردين، يف عدة مجاالت منها: التعليم، والطاقة، والصحة، واملسكن، والعمل والبطالة، والحامية االجتامعية، واملاء. وجاء 
يف التقرير أن محافظة املفرق من أكرث املحافظات األردنية تأثراً بهجرة الالجئني السوريني، وبنيَّ ازدياد نسبة البطالة بني 
الشباب األردين نتيجة توظيف العاملة السورية بدالً من األردنيني بسبب تدين أجور العاملة السورية. باإلضافة إىل ذلك 
هناك ازدياد يف نسبة العاملة من األطفال يف السوق األردين بعد نزوح عدد كبري من السوريني إىل األردن. وأوضح التقرير 

أن هناك زيادة يف الطلب يف بعض املناطق يف األردن عىل السلع وصلت إىل %300.

خامسا: دراسة »أثر الالجئني عىل اقتصاد الدولة املستضيفة، دراسة حالة األردن، باسم اللوزي، 2013«،
 Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol.5.

تحدثت الدراسة عن أثر الالجئني عىل االقتصاد األردين، وتم قياس األثر باالعتامد عىل معدل البطالة، واالستثامرات
املبارشة لالجئني، وارتفاع األسعار. وخلصت الدراسة إىل أن هناك أثراً إيجابياً لالجئني عىل البطالة وأسعار املواد الغذائية، 
باإلضافة إىل أن هناك أثراً كبرياً لالجئني يف األردن عىل الوضع السيايس، كام تبني من عينة الدراسة التي بلغت نسبتها 
65%، يف حني أفادت ما نسبته 70% من العينة بوجود أثر لالجئني يف الناحية االجتامعية و60% من العينة املدروسة 

أفادت بوجود أثر لالجئني يف الناحية البيئية.

سادسا: دراسة »انعكاسات وتكاليف استضافة الالجئني العراقيني عىل األردن«، مؤسسة »فافو« الرنويجية، 2007.

العراقيني،  وجود  أعداد  لتحديد  الجوار  دول  مستوى  عىل  مسح  أول  »فافو«  أنهت  أن  بعد  الدراسة  هذه  تأيت 
وأماكنهم، وطبقاتهم االجتامعية، وخلفياتهم املذهبية والعرقية. وكشفت الدراسة من خالل املسح أن عدد العراقيني يف 
األردن يقدر بـ )450( ألف، فضالً عن 50 ألف متحرك داخل اململكة وخارجها. بينام تشري التقديرات الرسمية إىل وجود 

)750( ألف عراقي يف األردن.

وكشفت نتائج الدراسة رفعة تعليم غالبية العراقيني املقيمني يف اململكة. إذ تبني أن نصف العراقيني تزيد أعامرهم
عىل 25 عاماً، 28% منهم أقل من 15 عاماً، والباقي يتأرجح بني 15 و25 عاماً. ويف التوزيعات املذهبية والعرقية أظهر 

املسح أن مثانية من كل عرشة عراقيني يتبعون املذهب السّني أو أنهم من أصول عربية.
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اإلطار املنهجي
السورية  األرس  دراسة  يساعد عىل  الذي  بالعينة،  االجتامعي  املسح  منهج  استخدام  تم  البحث  أهداف  لتحقيق 

الالجئة يف محافظة معان بأوضاعها املختلفة من حيث الحجم واملستوى االقتصادي التعليمي واالجتامعي.

العينة األوىل: وذلك من خالل اختيار عينة عشوائية طبقية تشكل نحو )28%( من مجموع أرس الالجئني يف محافظة 
معان حوايل )440( أرسة، موزعة عىل مناطق محافظة معان كالتايل:

يوضح الشكل )1( توزيع عينة الالجئني السوريني عىل مناطق محافظة معان املتمثلة يف قصبة معان، ولواء البرتاء، ولواء 
الشوبك. 

الجـــــــــــــــــدول   ) 4 (

توزيع الالجئني السوريني املوجودين يف محافظة معان

عدد األفرادعدد األرساملنطقة

12215225لواء قصبة معان

227952لواء البرتاء

78380لواء الشوبك

1550لواء الحسينية

15416607املجموع

الجـــــــــــــــــدول   ) 5 (

توزيع حجم العينة لالجئني السوريني املوجودين يف محافظة معان

النسبة %العدداللواء

29066القصبة/معان

10223البرتاء

4811الشوبك

440100املجموع

الشكل  )1(

التوزيع الجغرايف لالجئني السوريني يف محافظة معان/2014

العينة الثانية: لتطبيق استبانة قياس أثر الالجئني السوريني االجتامعي والثقايف واالقتصادي يف محافظة معان تشكلت 
ح يف الجدول )5(، وتمَّ اختيارهم بطريقة  عينة الدراسة من )550( فرداً موزعني عىل مناطق املحافظة كام هو موضَّ
العينة العشوائية البسيطة. كام تمَّ تحديد عدد أفراد العينة من خالل تحليل عينة اختياريّة عشوائيّة مكوَّنة من )30( 

فرداً للمناطق املعنيَّة1 .

1حيث وِجد أن متوسط االنحراف املعياري ملستوياتهم التعليمية )0.71088(. وبعد ذلك تم احتساب حجم العينة املطلوب عىل أساس مستوى ثقة 90% وخطأ مسموح به 0.05 كام ييل:

حيث: e: الخطأ املسموح به، S: االنحراف املعياري للعينة، N: حجم العينة املطلوب:
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الجـــــــــــــــــدول   )  6 (

توزيع أفراد العينة حسب املنطقة يف محافظة معان

النسبة %العدداللواء

39772.2لواء قصبة معان

10018.2لواء البرتاء

539.6لواء الشوبك

550100املجموع

يبني الجدول )3( التوزيع العام لعينة الدراسة حسب التقسيامت اإلداريّة الرئيسيّة عىل مستوى محافظة معان حيث 
يتناسب  ما  وهو    .)%9.6( الشوبك  لواء  ثم   ،)%18.2( البرتاء  لواء  ثم  العينة،  من   )%72.2( معان  قصبة  لواء  شكل 
مع ارتفاع نسبة الالجئني السوريني يف كل منطقة، ويعكس هذا التوزيع متثيل العينة متثيالً مناسباً ملجتمع الدراسة. 

مصادر وأساليب جمع البيانات

والدراسات  اإلحصاءات  من  سلسلة  يف  وتتمثل  ثانوية،  مصادر  قسمني:  إىل  البيانات  جمع  مصادر  تنقسم 
الصادرة عن أكرث من جهة )الكتب، والدوريات، والنرشات اإلحصائيّة السنويّة التي تصدر عن دائرة اإلحصاءات العامة 
يف األردن والتي تحتوي عىل بيانات مختلفة متعلقة باملعلومات االقتصاديّة واالجتامعيّة يف مجتمع الدراسة(. ومصادر 

ميدانية،  تمَّ جمع البيانات فيها باستخدام األساليب اآلتية:

أوال: تمَّ االعتامد عىل االستبانة يف جمع البيانات من عينة البحث؛ فهي تعدُّ أكرث أدوات البحث مالمئة 
ذلك من خالل:  وتم  البحث،  مجتمع  من  كبري  عدد  تطبيقها عىل  االجتامعي؛ إلمكانية  املسح  ملنهج 

والثقافية واالجتامعية،  الدميوغرافية،  البيانات  حيث  من  املطلوبة  املعلومات  لجمع  خاصة  استبانة  أ. 
واالقتصادية لالجئني السوريني يف محافظة معان. 

ب. استبانة قياس خاصة باآلثار االقتصادية االجتامعية والثقافية لالجئني السوريني، وإدخالهام إىل الحزم اإلحصائية 
)SPSS( بعد تصميم الربمجيات الخاصة بها ليتم جدولتها وتصنيفها مبا يحقق أهداف البحث.

ثانيا: دليل املقابلة: واملقابلة تعدُّ استبانة، لكنها منطوقة؛ ألنها تتناول األسئلة واإلجابة عنها بصورة شفهية إذ تم 
االجتامعيّة، وصور  العالقات  إىل: شبكة  للتعرف  الحاالت  لبعض  املتعمقة  الدراسة  لغايات  مقابلة وذلك  دليل  إعداد 
التعاون بني األردنيني والسوريني، ومستوى الثقة بني السوريني واألردنيني، أو املؤسسات الخرييّة، أو املفوضية، وطبيعة 

العالقات االجتامعية وأسلوب االندماج يف سوق العمل.

ثالثا: املالحظة باملشاركة: تعد املالحظة وسيلة مهمة من وسائل جمع البيانات، ونظراً ألهميتها فهي تتطلب من 
الباحث أن يصبح جزءاً من مجموعة من األفراد فيتعاونون معه. وذلك ملالحظة طبيعة العالقات االجتامعيّة، والعادات 

والتقاليد، وثقافة الالجئني السوريني.

اإلطار الزمني للبحث:
استغرقت عملية جمع البيانات الكميّة والكيفيّة من امليدان فرتة شهرين )أيلول وترشين األول 2014( وتم تطبيق

أدوات الدراسة عىل عينة من أبناء املجتمع املحيّل وعينة من الالجئني السوريني يف محافظة معان.

مجتمع العينة:
سبقت االشارة يف الجزء األول من هذه الدراسة إىل الخصائص االقتصادية واالجتامعية ملحافظة معان بشكل عام، 
ألحدث  وفقاً  معان  ملحافظة  واالجتامعية  االقتصادية  املؤرشات  ببعض  مخترص  بشكل  التذكري  هنا  املفيد  من  ولعل 

البيانات الرسمية املتاحة، وهو ما يوضحه الجدول )7( أدناه. 

الجـــــــــــــــــدول   )  7 (

الخصائــص االقتصاديــة واالجتامعية لسكان محافظة معان- سنة 2010م

عىل مستوى اململكةعىل مستوى سكان املحافظةاملؤرش

7513.78823.9متوسط دخل األرسة سنويا - دينار 

113.5212.9متوسط إنفاق األرسة سنويا عىل الخدمات والرعاية الصحية - دينار 

2866.23812.4متوسط إنفاق األرس سنويا عىل الغذاء - الدينار

224.8549.4متوسط إنفاق األرسة سنويا عىل التعليم - الدينار

15.712.5* معدل البطالة العام )%( 

12.910.4* معدل البطالة بني الذكور )%(

26.421.7* معدل البطالة بني اإلناث )%(

26.614.4*معدل الفقر)%(

41.739.5*معدل النشاط االقتصادي املنقح )%(

41.739.5*معدل النشاط االقتصادي املنقح )%(

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العاملة والبطالة 2012-2013. و دائرة اإلحصاءات العامة ، مسح نفقات ودخل 
األرس 2010.

 8823.9 بلغ  بينام  ديناًرا   7513.7 يبلغ  معان  محافظة  يف  سنوياً  األرسة  دخل  متوسط  أن   )7( الجدول  يبنّي 
مقابل  الوطني، وينخفض متوسط اإلنفاق سنوياً عىل الخدمات والرعاية الصحية 113.5 ديناراً  املستوى  عىل  ديناراً 
اإلنفاق عىل الصحة عىل املستوى الوطني الذي يبلغ 212.9 ديناراً وينخفض متوسطا اإلنفاق يف محافظة معان عىل 
الغذاء )2866( ديناراً سنويا والتعليم 224.8 ديناراً مقابل ارتفاعهام عىل مستوى اململكة يف اإلنفاق عىل الغذاء بواقع 
3812 ديناراً كذلك متوسط اإلنفاق سنوياً عىل التعليم يبلغ 549 ديناراً، وترتفع معدالت الفقر يف محافظة معان بنسبة 
26.6% وهي األعىل يف محافظات اململكة، بينام كانت عىل املستوى الوطني 14.4%. فيام حقق معدل البطالة ارتفاعاً يف 

املحافظة 15.7 % وكانت أعىل من معدالتها يف اململكة إذ بلغ معدل البطالة 12.5% عىل املستوى الوطني.

بعض القضايا النظرية املنهجية املعززة للدراسة.

ميكن االستناد إىل عدد من القضايا النظرية كمحاولة لتفسري قضية الدراسة وتتمثل يف:

حلوالً  أو  املخاطر  بعض  يدرأ  حاجزاً  أو  الحامية  من  نوعاً  للفرد  االجتامعية  العالقات  شبكة  توفر  األوىل:  القضية 
ملشكالت قد يواجهها. كام قد تشكل روافد لتحسني موقعه داخل املجتمع.

القضية الثانية: تعتمد قدرة الفرد للوصول إىل موارد عرب “رأس املال االجتامعي” من خالل شبكة عالقاته االجتامعية 
ومعارفه وانتامءاته املختلفة عىل قوة هذه العالقات وثباتها، وعىل املوارد املتوافرة لشبكة العالقات التي يقيمها الفرد 

)الالجئ السوري(. كذلك التعاون والثقة اللتان تُعدان مؤرشاً لقياس رأس املال االجتامعي.

القضية الثالثة: تعد الثقة عنرصاً مهامً يف رأس املال االجتامعي، سواء عىل مستوى األشـخاص أم عىل صعيد املؤسسات 
والخدمات العامة، إذ متنح إحساساً باألمن والطأمنينـة فـي العالقة بني األشخاص، وبالرضا عن الخدمات املقدمة إليه، 

كام تعكس توقعات والتزامات متبادلة من قبل الجريان واملؤسسات التطوعية واملجتمع املحيل.

القضية الرابعة: عرب رأس املال االجتامعي، تتأسس شبكة العالقات االجتامعية التي ميلكها الفرد، والتي من خاللها 
يحصل الفرد عىل رصيده يف التفاعالت التي من املمكن أن تحقق إشباعاته الوجودية.

القضية الخامسة: إذا زادت قيمة املكاسب التي يحصل عليها الفرد من قيامه بفعل ما زادت احتاملية قيامه بهذا 

التبادالت غري مقترصة عىل األشياء املادية، ولكنها تشتمل أيضاً عىل القيمة الرمزية، مثل االستحسان  الفعل، كام أن 
واالحرتام، والتبادل االجتامعي يتطلب الثقة يف اآلخرين للمبادلة، التي تساعد عىل تطوير العالقات املتبادلة.

األهداف”.  أنسب  إىل  للوصول  الوسائل  أنسب  “اختيار  بأنها  فيرب  ماكس  عرَّفها  التي  العقالنية،  السادسة:  القضية 
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واقع  من  معان  محافظة  يف  السوريني  لالجئني  واالقتصادية  والثقافّية  االجتامعّية  األبعاد 
الدراسة امليدانّية

الخصائص االجتامعّية واالقتصاديّة للسوريني.

توضح البيانات امليدانية يف الجدول )8( توزيع عينة الدراسة عىل الفئات العمرية املختلفة إذ ترتفع النسبة يف 
الفئة العمرية من 15-64 عاماً بنسبة 55.3% وتقع غالبية هذه الفئة يف قوة العمل،  يليها الفئة العمرية من 14-1 
بنسبة43.7% ، وبالتايل فالفئة العمرية سواء أكانت من اإلناث أم من الذكور فهي تتسم بالفتوة تليها الفئة العمرية 

من <=65+  بنسبة %1.

تعكس البيانات امليدانية يف الجدول )9( ارتفاع نسبة األعزب بنسبة60% وارتفعت النسبة يف الذكور بنسبة %62.3، 
يليها  املتزوجون بنسبة 38% وارتفعت النسبة بني اإلناث إىل 39.1% مقابل 36.9% للذكور وهو ما يعكس تركز غالبية 
عينة الدراسة يف الفئتني )أعزب ومتزوج( وميكن أن يشري ذلك إىل زيادة القوى العاملة بني عينة الدراسة وارتفاع الفئات 

صغرية السن، ثم األرامل بنسبة 1.7%، يليها املطلقون بنسبة 0.2%، يليها املنفصلون بنسبة  %0.1.

الجـــــــــــــــــدول   )  8  (

توزيع فئات العمر العريضة حسب الجنس

العمر
الجنس

املجموع الكيّل
ذكرأنثى

14-146043.845343.691343.7

64-1558355.457255.2115555.3

+65=>90.9121.2211

105210010371002089100املجموع الكيّل

الجـــــــــــــــــدول   )  9  (

توزيع الحالة االجتامعية حسب الجنس

الحالة االجتامعية
املجموع الكيّلذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

60857.864662.3125460أعزب

41139.138336.979438متزوج

10.0130.340.2مطلق

3020950.5351.7أرمل

20.20020.1منفصل

105210010371002089100املجموع الكيل

الجـــــــــــــــــدول   )  10  (

توزيع املستوى التعليمي حسب الجنس

املستوى التعليمي
املجموع الكيلذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

748.8516.11257.4أّمي

455.3566.71016ملّم )يقرأ ويكتب(

60471.662173.8122572.7أسايّس

9611.48810.518410.9ثانوّي

151.8172321.9دبلوم متوسط

60.770.8130.8بكالوريوس

10.10010.1دبلوم عايّل

10.110.120.1ماجستري

10.10010.1دكتوراه

8431008411001684100املجموع الكيل

الجـــــــــــــــــدول   ) 11  (

توزيع  القوى البرشية حسب الجنس

القوى البرشية
املجموع الكيلذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

1081652073.162845.3يعمل

50.7476.6523.7متعطل سبق له العمل

50.7273.8322.3متعطل مل يسبق له العمل

12818.911015.523817.2طالب/ طالبة

42562.90042530.6ربة بيت

40.640.680.6من ذوي اإلعاقة

10.130.440.3أخرى

6761007111001387100املجموع الكيل

يليها   ،%72.7 بنسبة  األسايس  التعليم  الذين حصلوا عىل  نسبة  ارتفاع   )10( الجدول  امليدانية يف  البيانات  تبني 
الذين حصلوا عىل التعليم الثانوي بنسبة 10.9%،  ثم األميون بنسبة 7.4%، يليها الذين يقرؤون ويكتبون بنسبة %6، 
يليها الذين حصلوا عىل دبلوم متوسط بنسبة 1.9%،  يليها الذين حصلوا عىل دبلوم عاٍل وماجستري ودكتوراه كلهم 
بنسبة واحدة 0.1%، وتشري هذه البيانات إىل انخفاض مستوى التعليم لدى عينة الدراسة وهو ما ميكن أن ينعكس عىل 

طبيعة النشاط االقتصادي لعينة الدراسة.

يكتسب التعرف إىل الخصائص االقتصادية للسوريني أهميته من حقيقة أن األوضاع االقتصاديّة تعكس مدى تلبية احتياجات 
السوريني وقدرة السوريني عىل التعايش يف املجتمع األردين.
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الذكور نسبة  وترتفع   %45.3 بنسبة  يعملون  الذين  نسبة  ارتفاع   )11( الجدول  يف  امليدانية  البيانات  تشري 
73.1% مقابل 16% لإلناث، وتوضح هذه البيانات ارتفاع نسبة العاملني وهى فئة تنخرط يف سوق العمل  لتصل إىل 
املحيل، وتؤثر بشكل ما عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية لسكان محافظة معان، تليها ربات البيوت بنسبة %30.6، 
ثم طالب/ طالبة بنسبة 17.2%، يليها متعطل سبق له العمل بنسبة 3.7%، يليها متعطل مل يسبق له العمل بنسبة  %2.3، 
يليها ذوو اإلعاقة بنسبة 0.6%، ثم الذين يعملون يف وظائف أخرى بنسبة 0.3%، وهذا سيتم توضيحه الحقاً عند التطرق 

إىل التأثري عىل سوق العمل املحيل.

الجـــــــــــــــــدول   )  1٢ (

توزيع املهنة الرئيسية/ طبيعة العمل حسب الجنس

املهنة الرئيسية / طبيعة العمل

الجنس
املجموع الكيل

ذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

0081.581.3مراقب

0030.630.5مهندس

0040.840.6طبيب

0030.630.5سائق

0010.210.2حارس

0020.420.3محاسب

0020.420.3حّجار

4238.9731411518.3مزارع

109.315329.416326عامل

0010.210.2مؤذن

3633.38416.212019.1فني) كهربايئ، ميكانييك، كوافري،خياط(

10.9142.7152.4تاجر ) صاحب بقالة(

00336.3335.3متعهد بناء/  طوبرجي/ دهان

00152.9152.4بليط

0091.891.4ملحمة ) قصاب(

00173.3172.7حداد

1312316447أعامل حرة

00265264.1نجار

0010.210.2صيدالين

0010.210.2مندوب مبيعات

00224.2223.5طباخ

0010.210.2دليل سياحي

0040.840.6مدير فندق + مدير حجز فندق

00101.9101.6خباز

65.620.481.3منظمة دولية / جمعيات

108100520100628100املجموع الكيل

الذكور نسبة  وترتفع   %26 بنسبة  عامل  مهنتهم  الذين  نسبة  ارتفاع   )12( الجدول  يف  امليدانية  البيانات  تشري 
 ،%19.1 بنسبة  خياط)  كوافري،  ميكانييك،  كهربايئ،  فني(  يعملون  الذين  يليها  لإلناث،   %9.3 مقابل   %29.4 إىل  لتصل 
ثم الذين يعملون مزارع بنسبة 18.3%، يليها الذين يعملون أعامل حرة بنسبة 7%، يليها الذين يعملون متعهد بناء/

ان بنسبة 5.3%، يليها الذين يعملون نجار بنسبة 4.1%، يليها الذين يعملون طباخ بنسبة 3.5%، ثم الذين  طوبرجي/ دهَّ
يعملون يف وظائف أخرى دليل سياحي، حارس، مؤذن، مندوب مبيعات، صيدالين بنسبة 0.2%. من خالل قراءة هذا 
الجدول، يتضح أنَّ غالبية هذه املهن حرفية ترتبط بشكل أسايس بسوق العمل الحريف، وهذه املهن تتيح للسوريني 
االندماج يف املجتمع املحيل، وتؤثر عىل العالقات االجتامعية بني السوريني وسكان محافظة معان، وميكن أن نشري إىل أن 
العمل بغالبية هذه املهن ليست ضمن تفضيالت األردنيني مام يشري إىل أن العديد من السوريني قاموا بخلق وظائفهم 
بأنفسهم ومل يشكلوا مزاحمة حقيقية لسوق العمل للعاملة املحلية أو الوافدة عىل حد سواء، وهذا سيتم توضيحه 

الحقا.  

 %88.4 بنسبة  مستخدم  بأجر/  يعملون  الذين  نسبة  ارتفاع  إىل   )13( الجدول  يف  امليدانية  البيانات  تشري 
وترتفع نسبة الذكورلتصل إىل 90% مقابل 78.7% لإلناث، يليها الذي يعمل لحسابه بنسبة 8%، ثم صاحب عمل بنسبة 
2.22%، يليها الذي يعمل دون أجر لدى األرسة بنسبة 1.1%، ثم الذين يعملون يف وظائف أخرى بنسبة 0.3%. ويعكس 
هذا التوزيع أن غالبية العاملني يعملون لحساب الغري، وهو ما يؤثر عىل سوق العمل املحيل ويقلل من فرص أبناء 
املنطقة يف العمل. بيد أن تسويغ ذلك يكمن يف العديد من النقاط التي سيتم تناولها الحقاً حول مهارة العامل السوري 
وقبوله بأجر أقل واستعداده للعمل لساعات أطول، وهي أمور ال يقبل بها العامل املحيل، نظراً لتطلعه بشكل أكرب 
للوظيفة العامة واألجر األكرب، أو العامل الوافد الذي يرغب يف الحصول عىل أجر أكرب من ذلك الذي ينافسه عليه العامل 
السوري والذي ميكنه العمل بأجر أقل يف ظل حصوله عىل املعونات النقدية والعينية من املفوضية السامية لشؤون 

الالجئني ومن غريها من الجهات املانحة.

الجـــــــــــــــــدول   )  1٣ (

توزيع الحالة العملية حسب الجنس

الحالة العملية
املجموع الكيلذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

8578.74709055588.4يعمل بأجر/مستخدم

32.8112.1142.2صاحب عمل

1614.8346.5508يعمل لحسابه

43.730.671.1يعملون دون أجر لدى األرسة

0020.420.3أخرى

108100520100628100املجموع الكيل

الجـــــــــــــــــدول   )  14  (

توزيع النشاط  االقتصادي حسب الجنس

الحالة العملية
املجموع الكيلذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

40377113.711117.7زراعي

87.45610.86410.2تجاري

76.510319.811017.5صناعي

5046.324046.228946خدمات

00458.7467.3إنشاءات

32.85181.3أخرى

108100520100628100املجموع الكيل
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%46 بنسبة  الخدمات  نشاط  يف  يعملون  الذين  نسبة  ارتفاع   )14( الجدول  يف  امليدانية  البيانات  توضح 
االجتامعي  التفاعل  يتيح  ما  وهو  معان  محافظة  سكان  واحتياجات  بخدمات  االرتباط  زيادة  النسبة  هذه  وتعكس 
والثقايف بني السوريني واملجتمع املحيل. وقد انترشت ظاهرة تشغيل السوريني يف املطاعم واملحالت التجارية والحرف 
اليدوية ما أدى إىل حرمان عدد كبري من املواطنني من العمل يف هذه القطاعات نظراً لتوافر العامل السوري بأجور 
يصعب عىل املواطن القبول بها لعدم كفايتها لتلبية حاجاته املعيشية،  يليها الذين يعملون يف النشاط الزراعي بنسبة 
17.7%، ثم الذين يعملون يف النشاط  الصناعي بنسبة 17.5%،، يليها الذين يعملون يف النشاط التجاري بنسبة %10.2، 
ثم الذين يعملون يف اإلنشاءات بنسبة 7.3%، ثم الذين يعملون يف أنشطة أخرى بنسبة 1.3%. وال شك أن هذا التوزيع 
عىل األنشطة املختلفة يكشف االندماج يف سوق العمل ويف الحياة االجتامعية يف محافظة معان، كام أن العاملة األردنية 
العاملة يف بعض القطاعات تأثرت سلباً أيضاً، إذ إنَّ العديد منهم فقد عمله بسبب دخول السوريني للعمل يف هذه 

القطاعات بكثافة.

تشري البيانات امليدانية يف الجدول )15( إىل ارتفاع نسبة الذين دخلهم الشهري من 100-199 ديناراً بنسبة
 52.1%، يليها الذين دخلهم الشهري من 200-299 ديناراً بنسبة 29%، ثم الذين دخلهم الشهري أقل من 100  دينار 
بنسبة 16.1% وهو ما يعكس التنوع يف مستوى الدخل بني غالبية عينة السوريني، ويشري هذا الدخل موافقة الالجئني 
السوريني للعمل بأجر أقل يف بلد يحدد فيه الحد األدىن لألجور )190( ديناراً، يليها الذين دخلهم الشهري من 399-300 
ديناراً بنسبة 2.5%، ثم الذين دخلهم الشهري من400-499 ديناراً بنسبة 0.3%. وعليه فمن الواضح أن نحو 68% من 
الالجئني السوريني يعملون بدخول تقل عن الحد األدىن لألجور وأن الغالبية العظمى منهم، 98% يقبلون بدخول تقل 
عن 300 دينار، وهو مستوى من الدخل لن يقبل به العامل املحيل لعدم تلبيته للحد االدىن من مستويات املعيشة. 
فإذا ما طبق هذا األجر عىل متوسط أفراد األرسة يف معان الذي يصل إىل نحو 5.9 فرد فإن ذلك الدخل يجعل من أي 
أرسة تتقاضاه ضمن األرس األكرث فقراً عىل مستوى اململكة، إذ تعد األرس التي تتقاىض هذا الدخل ضمن خط الفقر 
يف البالد، األمر الذي يجعل قبول الوظائف بهذا املستوى من الدخل تحدياً كبري ألي أرسة. بيد أن ما يجعل السوريني 
يقبلون بتلك األجور هو بالرضورة تلقيهم للعديد من املساعدات املالية والعينية من الجهات الداعمة الرسمية والدولية 

وغري الرسمية. 

شبكة العالقات االجتامعية للسوريني.

متثل العالقات االجتامعية أهمية يف بناء رأس املال االجتامعي، حيث إن العالقات والروابط االجتامعية التي
تنمو يف إطار شبكة اجتامعية معينة تحكمها عدد من القيم واملعايري كالثقة واالحرتام املتبادل وااللتزام والتعاون.

الجـــــــــــــــــدول   )  15  (

توزيع الدخل الشهري من العمل ) بالدينار( حسب الجنس

ما مقدار الدخل الشهري من العمل  

)بالدينار( خالل الشهر املايض؟

املجموع الكيلذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

100 >6312.13835.210116.1

199-10027452.75349.132752.1
299-20016531.71715.718229
399-300163.100162.5
499-40020.40020.3
500 <000000

520100108100628100املجموع الكيل

الجـــــــــــــــــدول   )  16  (

مدى االرتباط بعالقات اجتامعية مع األردنيني مبحافظة معان

ما مقدار الدخل الشهري من العمل  

)بالدينار( خالل الشهر املايض؟

الجنس
املجموع الكيل

ذكرأنثى
العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

3260.428172.631371.1نعم
2139.610627.412728.9ال

53100387100440100املجموع الكيل

توضح البيانات امليدانية يف الجدول )16( ارتفاع نسبة الذين يرتبطون بعالقات اجتامعية مع األردنيني مبحافظة 
معان بنسبة 71.1% وترتفع نسبة الذكور لتصل إىل 72.6% مقابل 60.4% لإلناث. واالرتباط بالجامعة عملية تتم من 
الفطري  امليل  هو  االرتباطات  تلك  يف  األسايس  واملحور  بينهم،  املتبادلة  العالقات  وإقامة  األفراد،  بني  التفاعل  خالل 
لالرتباط بالجامعة، واالعتامد عليها يف إشباع حاجات األفراد. وتعكس هذه البيانات ارتفاع رأس املال االجتامعي، ذلك أن 
رأس املال االجتامعي ينبع من العالقات االجتامعية املشرتكة، ويعتمد عىل بناء الثقة والتبادل والعمل الجمعي.  وتؤكد 
القضية النظرية الخامسة املشار إليها سابقاً إىل ارتباط العالقات باملكاسب “إذا زادت قيمة املكاسب التي يحصل عليها 
الفرد من قيامه بفعل ما احتاملية قيامه بهذا الفعل، كام أن التبادالت غري مقترصة عىل األشياء املادية، ولكنها تشتمل 
أيضاً عىل القيمة الرمزية، مثل االستحسان واالحرتام. والتبادل االجتامعي يتطلب الثقة يف اآلخرين للمبادلة، التي تساعد 
الذين ال يرتبطون بعالقات اجتامعية مع األردنيني مبحافظة معان  املتبادلة”.  وذلك يف مقابل  العالقات  عىل تطوير 

بنسبة 28.9% وترتفع نسبة اإلناث لتصل إىل 39.6% مقابل 27.4% للذكور. 

املنطقة. وميكن ذكرها فيام ييل: باألردنيني من أهل  السوريني  الالجئني  تربط  التي  العالقات  نوع  وقد تعددت 

تتيح  الجرية  عالقات  أن  57.5%. والشك  بنسبة  الجريان  عالقات  ارتفاع   )17( الجدول  يف  امليدانية  البيانات  تشري 
يليها  الثقافية،  السامت  من  العديد  يف  االندماج  عىل  تساعد  كام  والثقايف  االجتامعي  التفاعل  أشكال  من  العديد 
كبري،  تؤثر بشكل  الصداقة  أن عالقات  بنسبة 19.5%، والشك  الصداقة  ثم عالقات  بنسبة %22،  العمل  عالقات زمالء 
البيانات  هذه  وتعكس   ،%1 بنسبة  أخرى  عالقات  لهم  الذين  يليها  بعضهم،  عىل  بعضهم  تأثرياً  أكرث  هم  فاألصدقاء 
املرتفع  املستوى  تعكس  العالقة  هذه  وأن  معان،  محافظة  وسكان  السوريني  بني  والتعاون  التفاعل  أشكال  طبيعة 
للعالقات االجتامعية. وقد أكدت القضية النظرية األوىل أن شبكة العالقات االجتامعية توفر للفرد نوعاً من الحامية 
املجتمع. لتحسني موقعه داخل  يواجهها. كام قد تشكل روافد  أو حلوالً ملشكالت قد  املخاطر  يدرأ بعض  أو حاجزاً 

الرشقية عىل وجه املجتمعات  االجتامعية يف  العالقات  لتوثيق  املجتمع  ركائز  من  ركيزة  املتبادلة  الزيارات  تعد 
الخصوص ملا متثّله من إدامة الصلة وتبادل اآلراء وحلحلة املشاكل وتقديم املساعدات واملشاركة يف األفراح واألحزان 

ومتهيد الطريق للمشاركة يف كثري من األنشطة.

الجـــــــــــــــــدول   )  17  (

نوع العالقات التي تربطك باألردنيني من أهل املنطقة

ما نوع العالقات التي تربطك باألردنيني من 

أهل املنطقة؟

الجنس
املجموع الكيل

ذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

618.85519.66119.5صداقة

1959.416157.318057.5جريان

721.96222.16922زمالء عمل

0031.131أخرى

32100281100313100املجموع الكيل

الجـــــــــــــــــدول   )  18  (

مدى وجود زيارات متبادلة بينك وبني وأهل املنطقة

ما نوع العالقات التي تربطك باألردنيني من 
أهل املنطقة؟

الجنس
املجموع الكيل

ذكرأنثى

العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %

2374.219569.121869.6نعم

825.88730.99530.4ال

31100282100313100املجموع الكيل
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اآلثـــار االجتماعيـــة والثقافيــــة واالقتصاديـــــة لالجئــني الســــوريني على محافظـــة معــــان

توضح البيانات امليدانية يف الجدول )18( ارتفاع نسبة الذين يرتبطون بزيارات متبادلة بني الالجئني السوريني 
وبني أهل املنطقة بنسبة 69.6% ويعكس ارتفاع نسبة من يرتبطون بزيارات إىل زيادة التفاعل االجتامعي واالندماج 

يف املجتمع املحيل.

وتؤكد القضية النظرية الرابعة: أنه عرب رأس املال االجتامعي تتأسس شبكة العالقات االجتامعية التي ميلكها الفرد، 
التي من خاللها يحصل الفرد عىل رصيده يف التفاعالت التي من املمكن أن تحقق إشباعات وجودية.

والسوريني، األردنيني  بني  العالقة  وحميمية  سالمة  تؤكد  العالقات  هذه  أن  سبق  مام  التسليم  ميكن  وال 
إذ تؤكدالشواهد الواقعية والتحليل الكيفي للمقابالت إىل وجود عالقات بني األردنيني والسوريني ولكن هذه العالقات 

يف غالبيتها ليست طبيعية أو متوازنة.

ودرءاً احتياجاتهم  إشباع  أجل  من  فهم  املعاش،  الجديد  واقعهم  يف  للحياة  كراهيتهم  عن  السوريون  ويعرب 
لألخطاراالجتامعية يضطرون إىل أن يُظهروا سلوكا يتسم بالخضوع. فقد ذكرت حاالت عديدة )ع.ي.س(: “أمتنى أن 
أعود إىل سوريا بأرسع وقت ممكن”، ويقول: “األردنيون ال يعرفون السوريني، فكرتهم غلط... وعرفت ذلك من خالل 

التعامل معهم”. 

وبني السلوك الظاهر للسوريني، الذي تفرضه طبيعة الوجود، وما يخفونه يف ذواتهم أصال تبدو كراهية هذا الفعل 

من أجل البقاء.

ال  م.س(:“األردنيون  )حالة  ذكرت  إذ  والسوريني،  األردنيني  بني  العالقة  طبيعة  الحاالت  بعض  وأكدت 
يعرفون السوريني،والتعامل الشخيص صعب جداً. مع الناس أشعر بأنهم متمرتسون خلف آرائهم. ال يريدوا أن يعملوا، 
ما بدهم يشتغلوا، والبعض ينظرون لنا نظرة دونية”  وتجسد بعض الحاالت مسوغات العالقة مع األردنيني، إذ ترى 
حالة )م.ع(:“مشكلتي مع الناس يف أين أحاول أن أستوعب الكثري منهم ألنه ال يوجد من يدافع  عن حّقي، اسكت كثريا 
وعىل نفيس؛ ألنني أشعر أنهم غاضبون عىل وجودنا، وبأين أصبحت رشيكاً يف العمل،  ويف الحياة االقتصادية واالجتامعية 
لهم، أسكت ألين بحاجه للعمل”. حالة )ر.ع(: “أقيض  أغلب وقتي يف العمل، واألردنيون يستغلون السوري؛ ألنه بحاجة 

ماسة للعمل وبسعر أقل من العاملة األخرى”.

ويسعى الالجئ بشكل أو بآخر إىل إخفاء مشاعره الحقيقية، ويلجأ يف املقابل إىل مدح أهل املنطقة ومجاملتهم،
كام ذكرت حالة )ج.ع(: “وصلت أنا إىل معان يف بداية األحداث، وأعمل منذ ثالثة سنوات... ساعدوين الناس يف البداية 
من أهل الخري ولكنني كثري املجامالت مع الناس”، وذكرت حالة )ر.ع(: “ساعدونا الناس يف معان من خالل فرش املنزل 

كله من أهل الخري من أهل البلد أنا مل اشرتِ أي قطعة أثاث”.

تؤكد إذ  األردنيني،  املواطنني  مع  السوريني  لالجئني  االجتامعية  العالقات  طبيعة  الدراسة  حاالت  وتوضح 
)م.ع(و)ي.س(: “تعرفت إىل أهل املنطقة من خالل املسجد وبعد الصالة نتبادل أطراف الحديث وتقترص  الحالتان 
عالقتي إىل هذا الحّد وال يوجد زيارات متبادلة معهم، وجدت أن الناس هنا  يحسدونا عىل املساعدات”، أما حالة 
)ع.م( فتذكر مستوى العالقة، تقول: “عالقايت محدودة جداً مع األردنيني مجرد زبائن والجريان معهم عالقة طيبة ناس 
أكرموين وساعدوين يف البداية”، وذكرت حالة )أم محمود(: “أرى أن الشباب األردنيني باملنطقة ال يرغبون بالعمل وليس 
لديهم طموح والناس هنا بسطاء جداً  ”. وتعكس هذه العالقات رأس املال االجتامعي، وذلك بحسب “جوملان” فرأس 
املال االجتامعي ال يوجد يف األشخاص وال يف الواقع املادي وإمنا يف العالقات االجتامعية بني األفراد وإمكانية الحصول 

عىل املعلومات واملنافع” 3 

 ويتعرّض كثري من السوريني إىل النقد واللوم بسبب ما آلت إليه أوضاعهم، جعلتهم يسيطرون عىل ردة أفعالهم 
املتبادلة مع السكان املحليني، ما يدفعهم إىل أن يقدموا صورة عقالنية، ميكن من خاللها أن يستمروا يف حياتهم دون 
صدام، فقد أكدت حالة )ص.م( محدودية عالقتها باألردنيني إذ ذكرت: “أنا أعمل لساعات طويلة؛ لذلك عالقايت محدودة 
جداً باألردنيني، وكثريا ما نسمع: إنتو السبب يف سوء أوضاعكم، وما مييز أهل املنطقة عن  غريهم التلقائية واملجتمع 
بسيط”، يف حني ذكرت حالة )م. و.ح(: “عملت عند كثري منهم و مل يحاسبوين عىل تعبي، األردنيون يأكلون حقوق 
“مانَّك أدِّ العلقة ال تعلق”، أما حالة )م. س( يذكر مثالَ سورياً  وتعب السوريني ونلتزم الصمت،” ويطرح مثالً سورياً 

آخر: »ما بتقتل ال تهوش«.

3عزت حجازي، رأس املال االجتامعي كأداة تحليلية يف العلوم االجتامعية القومية، املجلد الثالث واألربعون، العدد األول، يناير، 2006م ص 6.

يعكس تحليل املقابالت وفقاً ملا يرى جوفامن“ أن الحياة  تشبه إىل حد بعيد ما يؤديه الفاعلون من أدوار رسمية 
فتلك تتباين عام يؤديه يف الكواليس، مبعنى أخر أن أمناط السلوك التي تؤدى عىل خشبة املرسح تتباين عام يدور يف 
كواليس املرسح، إذ تتمثل يف إظهار ما ال يبطنون تحايالً عىل الواقع املعاش“ وعليه فإن الالجئ السوري يقدم خصائصه 

الشخصية يف إطار عملية التمثيل التي تفرضها طبيعة الواقع املعاش.

مستوى الثقة:
الثقة عنرص مهم يف حياة اإلنسان، وانعدامها خسارة، وحينام تبنى العالقة عىل ثقة يف محلها فإن نسيح التواصل
للشك  وتدعوهم  املجتمع  داخل  البعض  تصيب  التي  األوهام  من  كثري  تجاوز  عىل  وقادراً  متيناً  سيكون  االجتامعي 

والتوجس ومحاولة االبتعاد عن اآلخرين ملجرد الشك والّريبة من أشياء يف الواقع ال أساس لها.

توضح حاالت الدراسة أهمية ثقة السوريني يف املجتمع األردين، واملؤسسات التي تدعم الالجئني، وقد أكدت بعض
الحاالت )أم محمود( ، كام أن حاالت )م. ن(، )ر.ع( ، )م.ع( ،)ص.م(: “تثق باملفوضية”.

من  الرغم  عىل  شفافية  هناك  ألن  باملفوضية؛  فيثقون  والشفافية(  )املعلومات  عىل  األساس  يف  الثقة  وتعتمد 
املعلومات.  تداول  يف  شفافية  لديها  يوجد  ال  ألنه  األخرى؛  التطوعيّة  باملؤسسات  واليثقون  رسمي،  تنظيم  أنها 

وتؤكد القضية النظرية الثانية: قدرة الفرد للوصول إىل املوارد عرب “رأس املال االجتامعي” من خالل شبكة عالقاته 
االجتامعية ومعارفه وانتامءاته املختلفة عىل قوة هذه العالقات وثباتها، وعىل املوارد املتوافرة لشبكة العالقات التي 

يقيمها الفرد )الالجئ السوري(، كذلك التعاون والثقة اللتان  تعدان مؤرشاً لقياس رأس املال االجتامعي.

كام تشري بعض الحاالت مبواقع الثقة مثل حالة )ر.ع(: “وال تقترص الثقة عىل املؤسسات بل نثق يف املجتمع”،
وتشري حالة )م.ح(: “هنا املنطقة يقصد املجتمع محافظ ال تخاف عىل زوجتك من الخروج إىل السوق ال أحد يتحرش 
فيها والناس متدينون”، وتقول حالة )م.ن(: “أثق بصاحب العمل فقط، وإذا حصل أي طارئ اتصل به؛ ألنه مقتدر 
وعنده قدرة لحّل أي مشكلة وساعدوين كثرياً مادياً وأدوية وعالجات”، أما حالة )ص.م(: “أثق يف أصدقاء يل من األردنيني 
ثقة نسبية وهم محدودون جداً وال أثق باملؤسسات التطوعّية املحلّية وأثق باملفوضّية”، وتذكر حالة )ز.م(: “ال أثق 
باملؤسسات األهلية، وأثق فقط باملفوضية، أنا ال أثق بأي أحد ال أردنيني وال سوريني وإذا حصل معي أي طارئ اتصل 

بالخط الساخن مع املفوضية”.

 الشيخ )أبو أحمد(: “أثق باملفوضية واملؤسسات األردنية الحكومية، ويف املنطقة تعتمد القوة عىل شيوخ العشائر، 
وتطبيق القانون ضعيف جدا يف املنطقة؛ لذلك ارتبط يف بعض الناس املعروفني من أهل الخري ملساعدة السوريني يف 

ظروفهم”.

   يف حني ال تثق بعض الحاالت باملؤسسات األهلية  مثل حالة )م. ن(، وحالة )م.ع( وحالة )ص.م( وحالة )ع.م(: “ال 

الصحية منها.” األردنية وخاصة  الحكومية  باملؤسسات  التطوعية”. كام تثق حالة )ر.ع(  باملؤسسات  بأي أحد وال  أثق 

كام ال توجد ثقة من إحدى الحاالت مثل حالة )ر.ع(: التي تثق “يف بعض السوريني وليس كلهم وال أثق باألردنيني”،
حالة )أبوبدر( يقول فيها: “أنا ال أثق باملؤسسات القضائية وأن يأخذ أحد حقه يف البلد، ممكن ذلك عن طريق الوجهاء 
أو أحد الشيوخ فقط، وال أثق إال باملفوضية”، كام أن حالة )م.ع(: “ال أثق يف أي شخص وأثق باملفوضية، وأثق باملؤسسة 
الصحية، وال أثق باملؤسسات التطوعّية األهلّية املحلّية”. وهذا يفرس يف القضية الثالثة التي “تعترب الثقة عنرصاً مهامً يف 
رأس املال االجتامعي، سواء عىل مستوى األشـخاص أم عىل صعيد املؤسسات والخدمات العامة، إذ متنح إحساساً باألمن 
والطأمنينـة فـي العالقة بني األشخاص، وبالرضا عن الخدمات املقدمة إليه، كام تعكس توقعات والتزامات متبادلة، من 

قبل الجريان ، واملؤسسات التطوعية واملجتمع املحيل.

ومن استعراض مستوى الثقة بني السوريني واألردنيني وبينهم وبني املؤسسات الرسمية وغري الرسمية، يتضح أن
الثقة املجتمعيّة، إذ يتميز هذه املجتمع بوجود نزعة قويّة وعفويّة نحو  محافظة معان مجتمع ترتفع فيه مستوى 
فيها  تخرج  ال  التي  االجتامعيّة  واألبنية  التطوعيّة  املؤسسات  واسعة من  فيها شبكات  فتنترش  اآلخرين،  مع  التواصل 

العالقات االجتامعيّة عن األمناط التقليدية.
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التأثريات االجتامعية الثقافية لالجئني السوريني عىل محافظة معان
الخصائص االجتامعية واالقتصادية للعينة من السكان األردنيني:

يبني الجدول )19( التوزيع العام لعينة الدراسة حسب التقسيامت اإلداريّة الرئيسيّة عىل مستوى محافظة معان
حيث شكل لواء قصبة معان )72.2%( من العينة ثم لواء البرتاء )18.2%( وأخريا لواء الشوبك )9.6%(، ويأيت توزيع العينة 

متناسباً مع أعداد الالجئني السوريني يف كل منطقة.    

يشري الجدول )20( إىل توزيع عينة الدراسة حسب الجنس حيث شكل الذكور أكرث من نصف العينة )%50.2(  
وشكلت اإلناث )%49.8(.

نسبة سنة(   28  - سنة   18( من  العمرية  الفئة  الدراسة حيث شكلت  لعينة  العمرية  الفئة   )21( الجدول  يبني 
سنة(   48  - سنة   39( من  العمرية  الفئة  تالها   ،)%30.7( سنة(   38  - سنة   29( ومن  العينة  أفراد  من   )%33.8(
)19.6%( وأخريا الفئة العمرية )49 سنة فأكرث( مثلت )15.8%( من أفراد العينة، ويعكس هذا التنوع يف الفئات 

الفئة.  السكان يف تلك  ارتفاع نسبة  يتفق مع  الشابة. وهذا  الفئات  الدراسة يف  العمرية، وترتكز عينة 

الجـــــــــــــــــدول   )  19  (

توزيع أفراد العينة حسب املنطقة

النسبة %العدداللواء

39772.2لواء قصبة معان

10018.2البرتاء

539.6الشوبك

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢0  (

توزيع أفراد العينة حسب الجنس

النسبة %العددالجنس

27650.2ذكر

27449.8أنثى

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢1  (

توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية

النسبة %العددالفئة العمرية

1818633.8 سنة - 28 سنة

2916930.7 سنة - 38 سنة

3910819.6 سنة - 48 سنة

498715.8 سنة فأكرث

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢٢  (

توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي

النسبة %العدداملستوى

193.5أمي

30.5ملم

193.5ابتدايئ

6311.5إعدادي

11721.3ثانوي

10719.5دبلوم متوسط

19936.2بكالوريوس

234.2دراسات عليا

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢٣  (

توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتامعية

النسبة %العددالحالة

19034.5أعزب

33160.2متزوج

101.8مطلق

193.5أرمل

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢4  (

توزيع أفراد العينة حسب قطاع العمل

النسبة %العددالعمل

26347.8قطاع حكومي

9817.8قطاع خاص

468.4أعامل حرة

10218.5ال أعمل

376.7متقاعد

40.7تنمية اجتامعية

550100املجموع

)%36.2 ( لبكالوريوس  ا حملة  شكل  حيث  الدراسة  لعينة  لتعليمي  ا املستوى   )22 ( الجدول  يعكس   
 )%4.2( العليا  الدراسات  ثم   )%11.5( اإلعدادي  التعليمي  واملستوى   )%21.3( الثانوي  لتعليمي  ا واملستوى 
باعتبار  السوريني، وذلك  لوجود  متعددة  التعليمي رؤى  املستوى  التنوع يف  وامللمني)4%(، ويعكس هذا  واألميني 
تعليمية  ومستويات  فئات  عىل  يشتمل  أن  ميكن  بل  فقط  الجامعيني  عىل  يقترص  ال  املجتمع  عىل  أثرهم  أن 

.)%87( تبلغ  والتي  املنطقة  املحيل  للمجتمع  التعليمي  املستوى  وارتفاع  تتفق  كذلك  مختلفة، 

يبني الجدول )23( الحالة االجتامعيّة لعينة الدراسة وكانت النسب عىل النحو اآليت: النسبة األعىل متزوجون )60.2%(، أعزب
)34.5%( ثم األرامل واملطلقون، وهو ما يعكس متثيل العينة للفئات االجتامعية املختلفة. ويؤثر عىل تنوع اآلراء حول 

وجود السوريني يف محافظة معان. 
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تشري البيانات امليدانية يف الجدول )24( إىل ارتفاع أعداد الذين يعملون يف القطاع الحكومي  بنسبة )47.8%( من 
أفراد العينة، وهو ما يشري إىل االهتامم بالعمل يف هذا القطاع باعتباره أهم القطاعات وأكرثها جاذبية وتساعد عىل 
 ،)%18.5( بنسبة  العمل  عن  العاطلون  يليها  اجتامعياً،  أماناً  متثل  أنها  إىل  باإلضافة  مرتفعة  اجتامعية  مكانة  تحقيق 

والقطاع الخاص بنسبة 17.8%، واألعامل الحرة بنسبة 8.4%، واملتقاعد بنسبة %6.7.

يوضح الجدول )25( الدخل الشهري لعينة الدراسة إذ شكل ممن هم من 301 دينار إىل 400 دينار نسبة )%27.7( 
من العينة والذين دخلهم )401( إىل )500( دينار أكرث من نصف العينة بنسبة )24.3%( تالها ممن دخلهم )501( دينار 
فأكرث )14.5%( وهو ما يشري إىل أن غالبية العينة تنخفض دخولهم عن )600( دينار )89.2%(، وهو ما يعكس متوسط 

املستوى االقتصادي لعينة الدراسة.

التصورات الذهنية لعينة الدراسة عن السوريني:

غري  للخربات  طبيعياً  نتاجاً  اللجوء  قبل  السوريني  عن  األردنيني  كونها  التي  الفكرة  الذهنية وهي  الصورة  تعد 
املبارشة التي يحملها أفراد املجتمع املحيل عن السوريني يتلقونها عرب تفاعالتهم االتصالية املختلفة، والتي مثلت فيها 
وسائل اإلعالم الحديثة دوراً بارزاً وتحديداً من خالل الدراما السورية، ووفقاً للبعد املعريف أن الصورة الذهنية املتكونة 
لدى األفراد هي )صورة مشوهة( ناتجة أساساً عن نقص املعلومات التي حصل عليها هؤالء األفراد؛ ألن إحدى سامت  
الصورة الذهنية تقوم عىل التعميم، ونظراً لذلك فاألفراد يفرتضون بطريقة آلية أن كل فرد من أفراد الجامعة موضوع 
الصورة تنطبق عليه صورة الجامعة ككل عىل الرغم من وجود اختالفات وفروق فردية، ويرتتب عىل ذلك أن يُكون عنها 
الغالبية العظمى من أبناء املجتمع املحيل صور ذهنية للسوريني تتسم بالتعميم وتتجاهل الفروق واالختالفات فيام 
بينهم، إذ أكدت نتائج البحث حول توزيع النمط املعييش لالجئني السوريني أن )49.8%( من عينة الدراسة من خلفية 
حرضية بينام )49.3%( من الريف وأقل من )1%( هم أصالً من البادية فالصورة الذهنية عن السوريني ال تتسم بالدقة.

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢5  (

توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري

النسبة %العددالنسبة %

2005812.9 دينار فأقل

2019421 دينار _ 300 دينار

30112227.2 دينار _ 400 دينار

40110924.3 دينار _ 500 دينار

5016514.5 دينار فأكرث

448100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢6  (

من خالل ارتباطك بعالقة مع السوريني ما هو انطباعاتك عن السوريني؟

النسبة %العددمن  خالل ارتباطك بعالقة مع السوريني ما هو انطباعاتك عن السوريني؟

19242.2االستغالل لآلخرين

286.4كرم الضيافة

12126.6النزعة الفردية

11324.8التعاون فيام بينهم

455100املجموع

تشري البيانات يف الجدول )26( إىل ارتفاع نسبة الذين يرون أن السوريني يستغلون األخرين  بنسبة 42.2% وجاء 
ذلك يف املرتبة األوىل، يليها الذين يرون أنَّ السوريني لديهم النزعة الفردية بنسبة 26.6%، وهذا يفرس يف إطار القضية 
السادسة: العقالنية التي عرَّفها ماكس فيرب عىل أنها “اختيار أنسب الوسائل للوصول إىل أنسب األهداف”، وذلك ما 

 توضح البيانات يف الجدول )27( ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن السوريني لديهم عادات مختلفة عن أهل
املنطقة بنسبة 81.8%، وهذا يعكس حجم البعد املعريف ألبناء املجتمع املحيل يف قدرتهم عىل حصول معلومات مبارشة 
يف اطالعهم عىل ثقافة السوريني، مقابل الذين ال يعتقدون أن للسوريني عادات مختلفة عن عادات أهل املنطقة بنسبة 

 .%18.2

يف  االختالف  أولها  السوريني  عادات  الختالف  مظهر  من  أكرث  وجود  إىل   )28( الجدول  يف  البيانات  تشري 
لألردنيني  الذهنية  التصورات  ذلك  يعكس   األوىل،  املرتبة  يف  جاء  الذي   %45.1 بنسبة  االجتامعي  التواصل  أساليب 
عن السوريني باملهارات التي تتعلق بالتعامل مع االخرين يليها االختالف يف الطعام السوري كالكبة بأنواعها واملحايش 
فالسوريون  الفرد،  تنتقل مع  ثقافية وافدة  إىل عنارص  بنسبة 28.2%، وهذا يشري  املأكوالت  و”اليالنجي” وغريها من 
الهوية  إثبات  أشكال  من  ألنه شكل  املحيل  املجتمع  إىل  والغذاء  بالطعام  املرتبط  الثقايف  تراثهم  نقل  حريصون عىل 
وتقدميها لآلخرين. ثم االختالف يف األزياء )املالبس(  بنسبة 16.4%، ثم يأيت يف املرتبة األخرية االختالف يف عادات تتعلق 
بأساليب الرتفيه بنسبة 10.2%، وكل ذلك يوضح انعكاس مجاالت البعد املعريف عن السوريني التي تتعلق بأمناط الطعام 

واألزياء وأساليب التواصل االجتامعي.

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢7  (

مدى االعتقاد أن السوريني لديهم عادات مختلفة عن أهل املنطقة

النسبة %العددهل تعتقد أن السوريني لديهم عادات مختلفة عن أهل املنطقة؟

45081.8نعم

10018.2ال

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٢8  (

ما هو أكرث ما يلفت نظرك يف اختالف عادات السوريني؟

النسبة %العددما هو أكرث ما يلفت نظرك يف  اختالف عادات السوريني؟

املأكوالت من  وغريها  و”اليالنجي”  واملحايش  بأنواعها  كالكبة  السوري  12728.2الطعام 

20345.1أساليب التواصل االجتامعي

7416.4األزياء )املالبس(

4610.2عادات تتعلق بأساليب الرتفيه

450100املجموع

ينطبق عىل السوريني يف حني ذهبت مختلف سلوكيات أبناء املجتمع املحيل ترتكز عىل العواطف واألحاسيس التي 
ال تختلف عن األفعال الوجدانية أو التقليدية أو ما يغذيه ويدعمه االتجاه الديني، وهذا ما يعكسه الواقع يف صور 
التعاون التي قدمت للسوريني يف بداية اللجوء، ثم الذين يرون أن السوريني يتعاونون فيام بينهم بنسبة 24.8%، ثم يأيت 
يف املرتبة األخرية الذين يرون أن السوريني لديهم كرم الضيافة بنسبة 6.4%. ما سبق يعكس طبيعة الصورة الذهنية التي 

رسمها أهل املنطقة نتيجة الخربة املبارشة التي تشتمل عىل تفاعالتهم اليومية مع السوريني.
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الجـــــــــــــــــدول   )  ٢9  (

مجاالت احتكاك أهل املنطقة بالسوريني

النسبة %العددمجاالت احتكاك أهل املنطقة بالسوريني

21038.2التعامل من خالل العمل

24143.8يف السوق والشارع

9617.5االشرتاك يف املناسبات االجتامعية

30.5املراكز الصحية واملستشفيات

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣0  (

مدى  املوافقة عىل أن تقيم الحكومة للسوريني مخيامً منفصالً عن املجتمع املحيل يف محافظة معان كالزعرتي

هل توافق أن تقيم الحكومة للسوريني مخيامً منفصالً عن املجتمع املحيل يف 
محافظة معان كالزعرتي؟

النسبة %العدد

35464.4نعم

19635.6ال

550100املجموع

السوق يف  أولها  بالسوريني  املنطقة  أهل  الحتكاك  مجال  من  أكرث  وجود  إىل   )29( الجدول  يف  البيانات  تشري 
االشرتاك  ثم   ،%38.2 بنسبة  العمل  خالل  من  التعامل  يليها  األوىل،  املرتبة  يف  جاء  إذ   %43.8 بنسبة  والشارع 
الصحية  املراكز  يف  السوريني  مع  االحتكاك  األخرية  املرتبة  يف  يأيت  ثم   ،%17.5 بنسبة  االجتامعية  املناسبات  يف 
ومؤثراً  مبارشاً  مصدراً  يعد  األفراد  من  بغريه  اليومي  الفرد  احتكاك  أن  يفرس  وهذا   ،%0.5 بنسبة  واملستشفيات 
الفرد  عقلية  عىل  تأثريها  يف  أقوى  املبارشة  الخربة  وهذه  مجتمع،  أو  شخص  عن  الذاتية  االنطباعات  لتكوين 

وعواطفه، ويف تكوين هذه االنطباعات التي تشكل الصورة الذهنية لدى اآلخرين.

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣1  (

أسباب املوافقة عىل إقامة مخيم للسوريني منفصل عن املجتمع املحيل

النسبة %العددملاذا توافق عىل إقامة مخيم للسوريني منفصل عن املجتمع املحيل ؟

4512.7اختالف عاداتهم

10028.2اإلسهام يف خفض أسعار اإليجارات

6117.2يسهل عودتهم لبلدهم األصيل

8724.6منعاً لالحتكاك

164.5تخفيف الضغط عىل الخدمات

215.9تحسني الوضع االقتصادي ألبناء البلد

246.8سهولة السيطرة األمنية

354100املجموع

تشري البيانات يف الجدول )30( إىل ارتفاع نسبة الذين يوافقون عىل أن تعمل الحكومة للسوريني مخيامً منفصالً 
عن املجتمع املحيل يف محافظة معان كالزعرتي بنسبة  64.4% مقابل الذين ال يوافقون بنسبة 0%35.6

تشري البيانات يف الجدول )31( إىل وجود العديد من األسباب للموافقة عىل إقامة مخيم للسوريني منفصل عن
املجتمع املحيل، وأول هذه األسباب اإلسهام يف خفض أسعار اإليجارات بنسبة 28.2%، إذ جاء يف املرتبة األوىل، يليها 
منعاً لالحتكاك بنسبة 24.6% ، ثم ألن ذلك يسهل عودتهم لبلدهم األصيل بنسبة 17.2%، يليها الختالف عاداتهم بنسبة 
12.7%، يليها لسهولة السيطرة األمنية بنسبة 6.8%، ثم لتحسني الوضع االقتصادي ألبناء البلد بنسبة 5.9%، ثم يأيت يف 
املحيل  املجتمع  ألبناء  األفراد  بأن سلوكات  4.5%، وهذا يفرس  بنسبة  الخدمات  الضغط عىل  لتخفيف  األخرية  املرتبة 
يفرتض منطقياً أن تعكس اتجاهاتهم السلبية نحو السوريني، والتي أسهمت فيها مجموعة من العوامل، أهمها :تأثريات 
اللجوء السوري عىل معدالت البطالة، ومستويات املعيشة العامة وكلفة الحياة اليومية، وكذلك أنَّ الالجئني يحصلون 
عىل رواتب ومساعدات من املجتمع الدويل وينافسون أيضاً بالتوازي عىل املهن الصغرية والتجارية، ناهيك عن أثر 
الالجئني يف االرتفاع الحاد يف أسعار املنازل وإيجاراتها، إذ يفضل مالك املنازل تأجري شققهم للسوريني بأضعاف املبالغ 

التي يقبل بها املواطنون.

فالصورة الذهنية هي مجموع الصور العقلية التي تتكون يف أذهان الناس من التجربة املبارشة أو غري املبارشة، وقد 
تكون عقالنية أو غري رشيدة، لكنها يف نهاية األمر متثل واقعاً صادقاً بالنسبة ملن يحملونها يف رؤوسهم. كام أنها محصلة 
محددات تاريخية وثقافية واجتامعية، وتلك املحددات بدورها غري منفصلة عن العالقات الواقعية وإمنا هي انعكاس 

للواقع.

تأثريات الالجئني السوريني عىل سوق العمل 

نسبة أعىل  كانت  املنطقة،  العمل يف  الحصول عىل فرص  السوري يف  الوجود  إىل مساهمة  الجدول)32(  يشري 
)96%(، و)3.1%( أجابوا بـ )ال(.

يوضح الجدول )33( متايز العاملة السورية عن غريها من العاملة املوجودة يف املحافظة مبا فيها األيدي
العاملة األردنية، إذ تبني النتائج أن الذين أجابوا بـ )نعم ( حققت أعىل نسبة )67.6%(، وهذا قد يفرس بأن 

العاملة السورية متتلك مهارات و خربات قد تفتقر لها العاملة املحلية، و)32.4%( أجابوا بـ )ال(.

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣٢   (

هل ساهم وجود السوريني يف حصولهم عىل فرص عمل يف املنطقة

النسبة %العدد

53396.9نعم

173.1ال

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣٣  (

هل تتميز العاملة السورية عن العاملة األخرى يف منطقتك؟

النسبة %العدد

37267.6نعم

17832.4ال

550100املجموع

2829
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الجـــــــــــــــــدول   )  ٣4  (

بَم تتميز العاملة السورية عن العاملة األخرى؟

النسبة %العدداملؤرش

12132.5أكرث كفاءة

5915.9االلتزام

113أقل كفاءة

5915.9الجودة يف العمل

11330.4أقل أجراً

41.1ال فرق بينهم

10.3ال أعرف

41.1القدرة عىل جلب اآلخرين وكسب عواطفهم

372100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣5  (

إذا كان لديك عمل تريد انجازه أيهام تفضل؟

النسبة %العددالعاملة

519.3سوري

8014.5جنسية عربية )غري سورية(

13224أردنية

28752.2األكفأ بغض النظر عن الجنسية

550100املجموع

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣6  (

ما أسباب تفضيل العاملة السورية؟

النسبة %العددالسبب

3976.5إتقانهم للعمل )الجودة يف العمل(

1019.6قبولهم ألجور تقل عن الحد األدىن لألجور

23.9ظروفهم السيئة

51100املجموع

يف املوجودة  العاملة  من  غريها  عن  السورية  العاملة  بها  تتاميز  التي  املؤرشات  أهم  إىل   )34( الجدول  يشري 
املحافظة،ويالحظ أن مؤرش أكرث كفاءة قد حقق أعىل نسبة )32.5%(، يليها مؤرش أقل أجراً بنسبة )30.4%( أي تفضيل 
لرفع مستوى  أكرب  السوري مجهود  العامل  بذل  متدنية، فضالً عن  بأجور  يقبل  الذي  السوري  للعامل  العمل  أرباب 
تنافسيته، إضافة إىل وجود خربات قد تفتقر لها العاملة املحلية، فيام حقق مؤرش االلتزام والجودة يف العمل نسبة 

 .)%15.9(

يبني الجدول )35( أن أكرث من50% من العينة يف محافظة معان تفضل األكفأ بغض النظر عن الجنسية بنسبة 
)52.2%(؛ وذلك ملا يرتتب عىل الكفاءة يف العمل من اختصار للزمن وللجهد لتأدية العمل املكلف به أي شخص لتقديم 
عملية أو خدمة أو أداء نشاط ما، وألن الكفاءة تحقق أهدافها بأقل قدر ممكن من الوقت واملال وغريها من املوارد، 
تفضيل  فيام حقق   ،)%14.5( بنسبة  )غري سورية(  عربية  يليها جنسية    ،)%24( بنسبة  األردنية  العاملة  األيدي  يليها 

العاملة السورية أقل نسبة )%9.3(.

يشري الجدول )36( إىل أسباب تفضيل العاملة السورية عن غريها من العاملة املوجودة يف سوق العمل باملحافظة، 
أن  كام  العمل،  قيم  أهم  ميثل  العمل  إتقان  أن  وذلك   )%76.5( نسبة  أعىل  للعمل حقق  إتقانهم  أن سبب  ويالحظ 
بنسبة  لألجور  األدىن  الحد  عن  تقل  ألجور  قبولهم  سبب  يليه  لإلتقان،  الدافعة  العوامل  من  واحدة  متثل  التنافسية 
)19.6%( ما يرتك أثراً سلبياً لالجئني عىل سوق العمل، خاصًة أن العاملة الرخيصة من السوريني الذين يقبلون العمل بأي 
مقابل مادي أدت إىل تفضيل أصحاب األعامل العاملة السورية عىل الوطنية، األمر الذي يقلل من األجور املدفوعة يف 
سوق العمل. وقد أدى انتشار العاملة السورية بهذه الكثافة يف مختلف قطاعات العمل إىل ضغوط كبرية عىل مستويات 
األجور باتجاه تخفيضها استناداً إىل منطق العرض والطلب، إذ إنَّ العاملة السورية لديها استعداد للعمل بأجور منخفضة 
بسبب الظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث وجد العديد من أصحاب العمل أنفسهم أمام أعداد كبرية من طالبي 
العمل يف مختلف املهن، األمر الذي دفعهم إما لتخفيض أجور العاملني لديهم أو االستغناء عن العديد منهم وتوظيف 

عاملة سورية بأجور أقل، وأقلها تحقيقاً بسبب ظروفهم السيئة بنسبة )%3.9(.

التأثري السلبي قد حقق أعىل نسبة  يعكس الجدول )37( إىل تأثري وجود السوريني يف سوق العمل، إذ تبني أن 
)37.8%(، وبناء عىل هذا فكثافة العاملة السورية يف سوق العمل األردين خلقت شكالً من أشكال املنافسة غري املحسوبة 
وغري العادلة، يليها التنافسية يف أداء العمل الجيد )26.9%(، ويتمثل يف قدرة العاملة السوريني عىل تحقيق األهداف 
املطلوبة بكفاءة وفعالية، يلها جودة املنتج )18.9%( وهذا يتم عن طريق زيادة فعالية املؤسسة من خالل جودة املنتج 
وقدرتها عىل املنافسة ويؤدي بالتايل إىل زيادة حجم املبيعات وتحقيق األرباح أو توسيع نطاق الخدمة وجودتها، وأقلها زيادة 

االنتاج بنسبة )%0.2(.

العاملة السورية كان العمل يف محافظة معان بأن  تأثري الالجئني عىل سوق  البحث يف قراءة  نتائج  وتعكس 
لديها لقدرة عىل دخول سوق العمل بسهولة كام يف الجدول )32( دون أي منافسة من أبناء املجتمع املحيل، إذ كان 
لديه القدرة عىل استيعاب القادمني الجدد، فالعاملة السورية كانت قادرة عىل توليد فرص عمل جديدة بني الفنِّية 
والحرفية يف إشارة إىل الجدول )12( أو أن تلك الفرص كانت شاغرة الستقبال تلك العاملة. وعموما سواء أكانت فرص 
عمل جديدة أم شاغرة، فالغالبية العظمى منها ال تقع يف دائرة تفضيالت العمل لألردنيني، إمنا تعكس ثقافة العمل 
الوظيفي،  األمن  فيه  ترى  التي  اجتامعية مضافة،  قيمة  الذي يحمل  الحكومي  القطاع  بالعمل يف  لألردنيني ورغبتهم 

يضاف إىل ذلك قبول العاملة السورية بأقل األجور يف بلد يحدد الحد األدىن لألجور بـ)190ديناراً(.

كام أبرزت العاملة السورية مهارات وخربات استطاعت فرض منافستها عىل العاملة املحلية املحدودة أو العاملة
الوافدة املوجودة يف السوق املحيل كام يف الجدول )34( ملا تتميز به ثقافة العمل يف سوريا بتعقيدها وتاريخيتها، لذلك 
نجد فيها مجموعة كبرية من املهن التقليدية التي لها أرسار عمل وترتبط بالفكر التجاري، كذلك انتقلت انعكاسات 
التشغيل  )اسرتاتيجيات  الخوري  إذ تشري دراسة هاين  املحيل  العمل  السوريني عىل سوق  السائدة لدى  العمل  ثقافة 
وتنمية املوارد البرشية يف سوريا( إىل “أن ثقافة العمل الفردي أو ورشة الحرفة ما زالت العنرص الثقايف السائد يف ذهنية 
العامل السوريني وأصحاب العمل، وكل طرق التنظيم والعمل الجديدة ما زالت تطرح مفاهيم معقدة غري مستوعبة 
ثقافياً يف سلوك العمل السيام ثقافة املؤسسة واالنتامء لها، ال بل عىل العكس تسود ثقافة أرسار العمل حتى ال يتحول 
منافساً يوماً ما أو ذهابه للعمل لدى منافس آخر. كذلك ثقافة العمل يف القطاع الحكومي متيل نحو اعتبار األجور 

الجـــــــــــــــــدول   )  ٣7  (

هل أدى وجود السوريني يف سوق العمل يف منطقتكم إىل

النسبة %العدد

10418.9جودة املنتج

14826.9التنافسية يف أداء العمل الجيد

325.8حب العمل

448الدافعية لإلنجاز

10.2زيادة االنتاج

20837.8تأثري سلبي

132.4رفض االجابة

550100املجموع

3031
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غري كافية واملوظف يعمل عىل قد املعاش واليوم هو يعمل ملكاسب متعددة بالقطاع العام بآليات الفساد يف سوريا”. 

وال بد من اإلشارة إىل خلفية منط اإلنتاج االقتصادي االشرتايك للعامل السوري الذي يكرس ثقافة اإلنتاج والعمل.
ويشري ما سبق إىل ضعف الرصاع املهني بني طالبي العمل من أبناء املجتمع املحيل والعاملة السورية وهو ما يرجع إىل 
عزوف األردنيني عن بعض املهن التي يعمل بها السوريون،  إذ إن السوريني لديهم اتجاهات إيجابية نحو العمل الحريف 
واليدوي. وباملقابل هناك اتجاهات سلبية ألبناء املنطقة نحو العمل الحريف، وما زال األردنيون مل يتأثروا بالقيم اإليجابية 

نحو العمل الحريف )اليدوي( إشارة إىل الجدول )37(.

النتائج العامة ومالحظات ختامية 

من خالل عرض نتائج الدراسة امليدانية يتبني اآليت:

أوال: فيام يتعلق باإلجابة عن التساؤل األول وفحواه: ما الخصائص الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية لالجئني 
السوريني يف محافظة معان؟

-  بتوزيع الحالة االجتامعية، نجد ارتفاع نسبة غري متزوج بنسبة60%، يليها املتزوجون بنسبة %38.
- ارتفاع نسبة الذين حصلوا عىل التعليم األسايس بنسبة 72.7%، يليها الذين حصلوا عىل التعليم الثانوي بنسبة

10.9%، ثم األميون بنسبة 7.4%، يليها الذين يقرءون ويكتبون بنسبة %6.
- ارتفاع نسبة الذين يعملون بنسبة 45.3%، وترتفع نسبة الذكور بنسبة 73.1%، وارتفاع نسبة العاملني وهى فئة

تنخرط يف سوق العمل املحيل، وتؤثر بشكل ما عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية لسكان املنطقة، يليها ربَّات 
البيوت، ثم طالب/ طالبة، يليها متعطل سبق له العمل.

-  ارتفاع نسبة الذين مهنتهم عامل بنسبة 26% وترتفع نسبة الذكور، يليها الذين يعملون فني كهربايئ، ميكانييك،
كوافري، خياط) بنسبة 19.1% ، ثم الذين  يعملون مزارع بنسبة 18.3%، يليها الذين يعملون أعامل حرة، يليها 
الذين يعملون متعهد بناء/ طوبرجي، يليها الذين يعملون نجار، يليها الذين يعملون طباخ، ثم الذين يعملون 

يف وظائف أخرى دليل سياحي، حارس، مؤذن، مندوب مبيعات، صيدالين.
الشهري من  الذين دخلهم  يليها  لتصل إىل %52.1،  دينار  الشهري من 199-100  الذين دخلهم  ارتفاع نسبة    -

200-299 ديناراً  بنسبة 29%، ثم الذين دخلهم الشهري أقل من 100 دينار. 
-  ارتفعت نسبة الذين يعملون يف قطاع الخدمات بنسبة 46%، وقد عمل نسبة من الالجئني يف هذا القطاع باعتبار 
أن فرص العمل كانت شاغرة، إضافة إىل أنهم  خلقوا هذه الفرص أو صنعوها، وهذا يعني أنهم ترسبوا إىل فرص 
عمل ال يستطيع أبناء املنطقة العمل فيها وذلك بسب ساعات العمل الطويلة أو ضعف األجر أو ألن  تلك املهن 

تتطلب مهارات وخربات.

ثانيا: فيام يتعلق باإلجابة عن التساؤل الثاين وفحواه: ما طبيعة رأس املال االجتامعي بني السوريني واألردنيني؟

-  أدى وصول اللجوء السوريني إىل محافظة معان إىل ارتفاع نسبة الذين يرتبطون بعالقات اجتامعية مع األردنيني 
بزيارات  يرتبطون  الذين  بنسبة 57.5%، وارتفاع نسبة  الجريان  بنسبة 71.1%، وارتفاع عالقات  مبحافظة معان 
متبادلة بني الالجئني السوريني وبني أهل املنطقة بنسبة69.6%، ومنها املشاركة يف املناسبات املختلفة، والتزاور، 
واملصاهرة، وهو ما يؤدي إىل التفاعل االجتامعي يف املجتمع، كام أدى إىل لجوئهم إىل العديد من صور الحيل 

االجتامعية وذلك يف محاولة للتعايش االجتامعي يف املجتمع املحيل.
العالقات، وذلك أن عالقات السوريني واألردنيني أشكال مختلفة من  التفاعل االجتامعي بني  - تعكس صور 

تتصف باملرسحية )غري الحقيقية( وذلك من أجل الحصول عىل أكرب قدر من املكاسب عن طريق  السوريني 
كسب تعاطف األردنيني، واملؤسسات الخريية التي تقدم املساعدات لالجئني، يف حني اتصفت عالقة األردنيني 
بالعاطفية والدينية حيث استقبلوا السوريني وقدموا لهم املساعدات والدعم باعتبارهم ضحايا. لذلك يعرض 

الفرد خالل فرتة التمثيل الجوانب اإليجابية عن شخصيته ويخفي الجوانب السلبية. 

ثالثا: فيام يتعلق باإلجابة عن التساؤل الثالث وفحواه: ما تأثري العاملة السورية عىل سوق العمل يف محافظة معان؟

-  تأثري وجود السوريني يف سوق العمل إذ تبني أن التأثري السلبي قد حقق أعىل نسبة )37.8%(، يليها التنافسية 
يف أداء العمل الجيد )26.9%(، يلها جودة املنتج )18.9%( حيث إنَّ كثافة العاملة السورية يف سوق العمل األردين 

خلقت شكل من أشكال املنافسة غري املحسوبة وغري العادلة، إضافة إىل التنافسية يف أداء العمل الجيد.

- أدى انتشار العاملة السورية يف مختلف قطاعات العمل إىل ضغوط كبرية عىل مستويات األجور باتجاه تخفيضها
استنادا إىل منطق العرض والطلب، إذ إنَّ العاملة السورية لديها استعداد للعمل بأجور منخفضة بسبب الظروف 

الصعبة التي يواجهونها.
العمل عىل أرباب  لقدرة  األردنيني، وذلك  األعامل عن  تفضيلهم يف بعض  إىل  السوريني  أجور  انخفاض  يؤدي   -
السيطرة عليهم، إذ اغتَنم أصحاب العمل وجود الالجئني كعاملة رخيصة كفرصة لالستغناء عن العاملة املحلية.
- ضعف الرصاع املهني بني طالبي العمل من أبناء املنطقة وبني العاملة السورية وهو ما يرجع إىل عزوف األردنيني
الحريف  العمل  نحو  إيجابية  اتجاهات  لديهم  السوريني  إن  السوريون، حيث  بها  يعمل  التي  املهن  بعض  عن 
واليدوي وباملقابل هناك اتجاهات سلبية ألبناء املنطقة نحو العمل الحريف، وما زال األردنيون مل يتأثروا بالقيم 

اإليجابية نحو العمل الحريف. 

رابعا: فيام يتعلق باإلجابة عن التساؤل الرابع وفحواه: ما طبيعة التصورات )صورة اآلخر( املختلفة عن السوريني؟

السوريني أن  يرون  الذين  يليها   ،%42.2 بنسبة  األخرين   يستغلون  السوريني  أن  يرون  الذين  نسبة  ارتفاع   -
لديهم النزعة الفردية بنسبة 26.6%، ثم الذين يرون أن السوريني يتعاونون بينهم، ثم يأيت يف املرتبة األخرية من 

يرون أن السوريني لديهم كرم الضيافة. 
- وجود أكرث من مظهر الختالف عادات السوريني أولها االختالف يف أساليب التواصل االجتامعي بنسبة45.1%، يليها  
بنسبة 16.4%، ثم االختالف يف  )املالبس(  األزياء  بنسبة 28.2%، ثم االختالف يف  السوري  الطعام  االختالف يف 

عادات تتعلق بأساليب الرتفيه بنسبة %10.2. 
السوريني يتضح أن رؤية األردنيني للسوريني تعكس احتياجات الذهنية عن  التصورات  - ومن خالل عرض 

يف  تتمثل  الذهنية  والتصورات  والبطالة،  الفقر  من  لخوفهم  منفعة  أكرب  عىل  الحصول  السوريني،ومحاولتهم 
السوريني،  ويستخدمها  عن  األردنيون  يأخذها  التي  السلبيّة،  واالنطباعات  والتصّورات  األحكام  من  مجموعة 

األردنيون منطلقاً وأساساً لتقييم السوريني، ولتحديد موقفهم وسلوكهم إزاءه.

النهائية للدراسة تكمن يف رضورة ايجاد السبل املناسبة لتحقيق االندماج الحقيقي بني الالجئني  ولعل املحصلة 
واملجتمعات التي يعيشون فيها وصوالً لالندماج الذي يحقق املصالح املشرتكة ويقلل من حجم الخالف حول اللجوء 
السوري الذي بات من الواضح انه ليس مسألة وقت قصري. واملعطيات عىل أرض الواقع تحتم عىل صانع القرار رضورة 
اململكة وخلق  محافظات  كافة  السوري يف  الوجود  الخالفية حول  الهوة  تكفل جرس  التي  املناسبة  االجراءات  اتخاذ 
منظومة من املصالح املشرتكة التي تخدم التنمية املحلية للبالد بشكل خاص وتخفف من عبء الوجود السوري عىل 
شتى مرافق البنى التحتية يف مجاالت الطرق واملياه والكهرباء واالتصاالت وغريها وكذلك األمر بالنسبة للبنى الفوقية 
يف مجال التعليم والصحة وفرص العمل واكتساب املهارات ونقل الخربات. واملطلوب اليوم إيجاد السبل املناسبة إليجاد 
مصالحة تجارية وعملية بني الجانبني عرب بناء رشاكات حقيقية يف كافة سبل الحياة املهنية والعملية اضافة إىل خلق 
التجانس االجتامعي القابل لالستمرار يف املدى املنظور. فاللجوء السوري ليس بالظاهرة املؤقتة وهو كذلك ليس بالعبء 
الخالفية  الهوة  لالندماج وجرس  املناسبة  اآللية  ايجاد  يتم  مل  ما  املحلية  املجتمعات  قبل  بسهولة من  للتحمل  القابل 
اللجوء  الضوء عىل ظاهرة  باكورة إللقاء  تكون  أن  الدراسة  إليه هذه  ما تسعى  الجانبني. ولعل  الكايف بني  والتواصل 
السوري يف املحافظات وفتح املجال أمام املزيد من الدراسات الساعية إليجاد قاعدة البيانات العملية وامليدانية التي 
تساعد يف النهاية عىل اتخاذ القرارات االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تحقق املصالح الوطنية لألردن وتخفف من 
األعباء الكبرية عىل املجتمعات املحلية يف كافة محافظات اململكة التي يوجد فيها الالجئون السوريون بشكل ملحوظ. 
وأخريا وليس آخر، عىل الدولة األردنية اليوم أن تسعى إىل الخروج بدليل عمل واضح حول آلية وكيفية التعامل مع 
اللجوء والسبل الناجعة إلدماج الالجئني وتخفيف أعباءهم والتحول بذلك التحدي إىل تحقيق بعض الفرص التي تهدف 

إىل خدمة الالجئني واملجتمعات املستضيفة عىل حد سواء. 
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