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تقديم

وبسبب  واإلجتماعية  اإلقتصادية  العالقات  منط  يف  اجلوهرية  التغريات  بسبب  رئيسية  حتوالت  اجملتمع  يشهد 
التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية اجلديدة املرتبطة هبا، كما أن انتشار التعليم وثورة املعلومات حفزت النساء 
إىل املزيد من املشاركة يف حتمل املسؤوليات يف إطار األسرة، وإذا كانت إسهامات النساء كانت وما زالت قائمة 
فعليًا وغري مرتبطة بأوضاع إجتماعية خاصة كفقدان املعيل مثاًل، حيث تسهم النساء يف مساندة أسرهن سواء 
تقدير وقياس ودراسة،  للزوج واألطفال وهو ما حيتاج إىل  بالنسبة  أو  بالنسبة لألب واألم واألخوة واألخوات 
حيث مل تعد األسر تعتمد على دخل معيلها الرجل فقط بل أصبح الزوجان أو الزوج واألبناء والبنات يتحملون 
مسؤوليات اإلنفاق بنسب متزايدة، غري أن حالة النساء اللوايت يرأسن أسرهن تبقى حالة خاصة مرتبطة بغياب 
املعيل أو عجزه أو هتربه من حتمل مسؤولياته ألسباب متعددة ومتنوعة كالوفاة، الطالق، اهلجر أو اإلصابة بالعجز 
أو املرض أو اإلعاقة وغريها من األسباب اليت حتول بينهم وبني أن يكونوا أربابًا ألسرهم باختيارهم أو رغمًا عنهم،  
حيث يؤدي إخنفاض دخل األسرة واألزمة اإلقتصادية إىل سعي املعيل للحصول على فرص أفضل ودخل أعلى، 
فيلجأ الكثريون إىل اهلجرة للعمل يف أماكن أخرى ومنهم من يبىن أسراً جديدة ويتخلى عن األسر اليت هاجر 
باألصل هبدف إعالتها وحتسني مستوى معيشتها )تعتمد نسب متزايدة من األسر على حتويالت املغرتبني لسد 

احتياجاهتا املعيشية(.
إن غياب املعيل وضعف الروابط األسرية واضطرار املرأة إىل حتمل مسؤولية إعالة األسرة وتوفري احتياجاهتا إقتصاديا 
أدى ويؤدي إىل حتملها التام ملسؤولية تنظيم أمورها واختاذ مجيع القرارات املتعلقة هبا باإلضافة إىل أدوارها التقليدية 

داخل األسرة. 
للمرأة لألعوام 2006 – 2010 ويف إطار حمور احلماية اإلجتماعية أفردت  الوطنية  وحيث أن اإلسرتاتيجية 
للفئات اخلاصة من النساء جمااًل خاصًا فإن نشر هذه الدراسة يهدف إىل التعرف على هذه الفئة من النساء كما 
يهدف إىل إبراز أهم اخلصائص اليت تتصف هبا هذه الفئة يف اجملتمع األردين. وبشكل أكثر حتديداً، استهدفت 
الدراسة التعريف باخلصائص الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية للنساء الاليت يرأسن أسرهن. ولتحقيق هذه 
الغاية، فقد مت إستخالص املؤشرات املتعلقة بأوضاع هذه الفئة من النساء من البيانات املتوفرة يف دائرة اإلحصاءات 
العامة ومن مث عرضها وحتليلها وتفسريها. وال تتوقف الدراسة عند هذا احلد، بل تتجاوزه إىل توضيح ما طرأ على 
هذه األوضاع من تغري وذلك مبقارنة املؤشرات عن األوضاع الراهنة مع املؤشرات السابقة حيثما كان ذلك ممكنًا 

ومتاحًا من أجل توثيق التغريات اليت طرأت على أوضاع النساء الاليت يرأسن أسرهن يف العقد املاضي.
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وتأمل اللجنة أن تسهم هذه الدراسة يف حتفيز اجلهود الوطنية البحثية واإلحصائية ملزيد من الفهم والتحليل العلمي 
اخلاص مبختلف الفئات والظواهر اإلجتماعية املؤثرة على اجملتمع بشكل عام واملرأة بشكل خاص، وأن تشكل 

بداية لتتبع حالة هذه الفئة من النساء باعتبارها متثل نسبة ال يستهان هبا من جمموع األسر األردنية.

أسمى خضر 
  األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة   
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تقديم

يعود انتشار ظاهرة األسر اليت ترأسها امرأة إىل عوامل إجتماعية وإقتصادية وسياسية متنوعة منها أسباب اعتيادية 
وطبيعية مثل رغبة وحاجة املرأة إىل العمل واالستفادة من تعليمها ومهارهتا ومنها أسباب جترب املرأة على الدخول 
لسوق العمل ومنها تفكك رابطة الزواج إما بسبب الوفاة أو بالطالق أو باهلجر أو إصابة األزواج بأمراض أو 
إعاقات حتول بينهم وبني أن يكونوا أربابًا ألسرهم. وهكذا، فإن معظم النساء الاليت يرأسن أسراً يلعنب أدواراً 
جديدة باإلضافة إىل أدوارهن التقليدية مما يؤدي هبن إىل ضرورة املواءمة بني دور املرأة كأم، ودور األب بشكل 

فرضي واملرتبط بتنظيم الشؤون املعيشية لألسرة.

وقد أدى الظهور املتزايد للنساء الاليت يرأسن أسراً إىل ظهور حاجة ماسة إىل توفري مؤشرات إحصـائية حوهلن، 
ففي حني كانت املرأة ترأس أسرة واحدة من بني كل 11 أسرة يف عام 1979 أصبحت ترأس أسرة واحدة من 
أفضل لالجتاهات  لفهم  أدوات  اإلجتماعية واإلقتصادية  املؤشرات  أسر يف عام 2008. وتشكل  بني كل 8 
املتغرية - يف هذه احلالة اإلرتفاع امللحوظ على رئاسة املرأة لألسرة- مما يتطلب دراستـها وترمجتها إىل سياسات 

واسرتاتيجيات وبرامج فعالة تنفذ من خالل مشاريع قابلة لإلستمرار.

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على اخلصائص الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية للنساء الاليت يرأسن 
امليدانية  من خالل مسوحها  الدائرة  وفرهتا  اليت  باملؤشرات  االستعانة  فقد متت  الغاية،  هذه  ولتحقيق  أسرهن. 
من أجل توفري املعطيات الالزمة للتدخالت اإلسرتاتيجية يف معاجلة األعباء الكثرية اليت تتحملها هذه الفئة من 

النساء.

املتعاقبة  األردنية  احلكومات  عمل  األولوية يف خطة  ذات  النشاطات  أحد  األردنية  األسرة  مكانة  تعزيز  ويعد 
الظروف  التغريات يف  إىل  واقعية  نظرة  يتطلب  وهذا  باملرأة  النهوض  أجل  من  املرأة،  بشؤون  املعنية  واملنظمات 
التشريعات واألنظمة  اهلامة. وتعترب مراجعة  اإلجتماعية  الوحدة  اليت طرأت على هذه  اإلجتماعية-اإلقتصادية 
املتعلقة باملرأة خطوًة حامسة يف االجتاه الصحيح من خالل التدخالت احلكومية املناسبة وبالتعاون املستمر مع 

املنظمات غري احلكومية الداعمة للمساواة بني اجلنسني.

                                                              د. حيدر فريحات
                                                   المدير العام لدائرة اإلحصاءات العامة
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ملخص تنفيذي
   

إرتفاع نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن من 8.8% يف عام 1979 إىل 11.8% يف عام 2008. ومن   ♦
املمكن أن يعزى ذلك إىل تفكك رابطة الزواج بسبب الطالق أو الرتمل، أو اهلجر، وإىل اإلرتفاع الطفيف 

يف نسبة األسر املكونة من فرد واحد واليت ترأسها امرأة.

سجلت حمافظة معان أعلى نسبة للنساء الاليت يرأسن أسرهن وبنسبة بلغت 18% مما يعين أن من بني   ♦
كل مئة أسرة يف حمافظة معان هناك 18 أسرة ترأسها امرأة، وقد يعود السبب يف هذا اإلرتفاع إىل إخنفاض 
توقعات احلياة للذكور مقارنة باإلناث يف هذه احملافظة حيث أن  85% من النساء الاليت يرأسن أسرهن يف 

هذه احملافظة هن ارامل.

اظهرت النتائج إرتفاع نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن عن النسبة للمملكة )11.8%( يف أربع حمافظات   ♦
هي )عمان، البلقاء، املفرق، معان( وإخنفاض هذه النسبة يف الثماين حمافظات املتبقية.

إن النساء الاليت تزيد أعمارهن عن 60 عامًا شكلن النسبة األعلى بني النساء الاليت يرأسن أسرهن.  ويعود   ♦
سبب ترأس املرأة لألسر مع تقدمها يف العمر إىل عدة عوامل جمتمعة من أمهها وفاة الزوج قبل الزوجة وإرتفاع 
توقع احلياة للنساء أكثر بالرجال، وتزايد نسبة املطلقات واألرامل مع تقدم العمر باإلضافة إىل تدين فرص 

زواج األرامل واملطلقات املتقدمات يف العمر مقارنة مع الرجال ألسباب إجتماعية.

إن اثنتني من كل ثالث أسر ترأسها امرأة ال يتجاوز عدد أفراد أسرهتا الفرد الواحد أو إثنني يف حني أشارت   ♦
البيانات إىل أن غالبية األسر اليت يرأسها رجل يتجاوز عدد أفرادها السبعة فأكثر )مبعدل واحدة من بني 
كل ثالث أسر(. وجتدر اإلشارة إىل أن البيانات تشري إىل اإلخنفاض التدرجيي لنسب األسر اليت ترأسها 

امرأة كلما جتاوز عدد أفراد األسرة ثالثة أفراد، وهو على العكس متامًا بني األسر اليت يرأسها رجل.

إن نسبة األمية قد تراجعت بني النساء الاليت يرأسن أسرهن بشكل كبري حيث كانت 53.2% يف عام   ♦
1994 واخنفضت اىل 41.9% يف عام 2008 وبإخنفاض بلغ 11.3 نقطة مئوية.
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إن 72.2% من النساء أرباب األسر هن أرامل، تالهن وبفارق كبري املتزوجات فالعزباوات فاملطلقات. إن   ♦
أسباب إرتفاع نسبة األرامل بني النساء أرباب األسر قد يعود إىل سببني مهمني ومها: إستمرار وجود فوارق 
بني اجلنسني يف العمر عند الزواج - الفارق العمري بني العريسني ويبلغ أكثر من ست سنوات حسب 
بيانات األحوال املدنية واجلوازات- والثاين: إرتفاع معدالت تكرار زواج األرامل من اجلنسني اليت تكون 

أعلى بني الرجال.

إن معدل املشاركة يف النشاط اإلقتصادي للنساء أرباب األسر أقل بكثري من معدل املشاركة للرجال أرباب   ♦
األسر )7.1 مقابل 73.8( يف عام 2008. إن النتيجة السابقة أدت إىل إخنفاض متوسط الدخل من 
 %40 تتجاوز  النساء حبيث مل  الفئة من  لدى هذه  اخلاص  العامالت حلساهبم  والدخل من  اإلستخدام 
من جمموع متوسط دخل األسر اليت ترأسها امرأة، يف حني بلغت هذه النسبة 65% لدى أرباب األسر 

الرجال.

إن معدل بطالة أرباب األسر النساء يزيد مبقدار ثالثة أضعاف املعدل بني الرجال حيث بلغ املعدل %23   ♦
مقابل 7.1% للرجال. ويعود إرتفاع أسباب عدم مشاركة النساء أرباب األسر يف سوق العمل إىل أن الغالبية 
العظمى منهن مدبرات منازل وبنسبة بلغت 89.3%. يف حني أن أكثر من نصف الرجال أرباب األسر 
ال يشاركون يف سوق العمل بسبب اإليرادات والدخول اليت تأتى هلم.  وهذا مؤشر ذو أمهية يعرب عن عدم 
متلك النساء كثرياً من املوارد كاألرض أو رأس املال أو العقارات أو األسهم اليت ميكن أن تدر عليهن دخاًل 
يوفر هلن احلياة الكرمية واإلستقاللية، كما يعود السبب الثاين إىل عدم مشاركة الرجال أرباب األسر يف سوق 
العمل إىل العجز واملرض وهذا يعكس اإلرتفاع يف نسبة تعرض الرجال للمخاطر والظروف اليت قد تسبب 

هلم العجز بشكل أكرب مما تتعرض له النساء. 

تدل البيانات على وجود تباين ملحوظ بني اجلنسني حسب قطاع العمل. ففي حني شكل الرجال أرباب   ♦
األسر العاملون يف القطاع اخلاص 67.0% شكلت النساء أرباب األسر 53.0% وبفجوة نوع بلغت %14 

لصاحل الذكور.

إن متوسط الدخل السنوي لألسر اليت يرأسها رجل أعلى منه بني األسر اليت ترأسها امرأة مبقدار 1879   ♦
دينار وبنسبة زيادة بلغت %24.



10

وبالنظر إىل تفصيالت مصادر الدخل يالحظ أن متوسط الدخل من اإلستخدام بني األسر اليت يرأسها   ♦
رجل والذي شكل 48% من جمموع متوسط الدخل السنوي هلذه األسر كان أعلى من متوسط الدخل 
من اإلستخدام بني األسر اليت ترأسها إمرأة مبقدار 11%. والسبب اآلخر هو اإلرتفاع اجلوهري يف دخل 
العاملني من األسر اليت يرأسها رجل حلساهبم اخلاص وأرباب العمل عن نظريه بني النساء مبقدار 1137.6 

دينار، مما أثر على متوسط الدخل العام لألسر اليت ترأسها امرأة. 

تشري النتائج إىل أن الدخول التحويلية ودخول اإلجيارات متيل لصاحل األسر اليت ترأسها امرأة حيث بلغت   ♦
2303.2 دينار مقابل 1501.5 دينار لألسر اليت يرأسها رجل بزيادة بلغت 800.7 دينار.  

أما فيما يتعلق مبتوسط إنفاق األسرة السنوي، تشري األرقام إىل إرتفاع متوسط إنفاق األسر اليت ترأسها إمرأة   ♦
عن متوسط دخلها مبقدار 1205.7 دينار )أي بنسبة زيادة عن الدخل بلغت 20%(. ويف املقابل يتضح 

أن نسبة الزيادة يف إنفاق األسر اليت يرأسها رجل عن متوسط دخلها مل يتجاوز %11.  

اظهرت النتائج التفاوت اجلوهري يف إنفاق األسر على السلع الغذائية حسب جنس رب األسرة، حيث يزيد   ♦
إنفاق األسر اليت يرأسها رجل على السلع الغذائية عن مثيلتها بني النساء مبقدار 708 دينار. كما أشارت 
النتائج إىل عكس ذلك فيما يتعلق مبتوسط اإلنفاق على السلع غري الغذائية حيث كان التباين طفيفًا )مل 
تتجاوز نسبة الزيادة يف إنفاق األسر اليت يرأسها رجل على السلع غري الغذائية 7% أي مبا يعادل 170 

دينار(.  

إن متوسط اإلنفاق على اخلدمات والرعاية الصحية مييل لصاحل األسر اليت ترأسها إمرأة مبقدار 44.3 دينار.   ♦
ويف ضوء امليزة النسبية للنساء من حيث متتعهن بعمر متوقع أطول من الرجال، فعلى األغلب أهنن سيشكلن 
غالبية كبار السن وسوف يعانني من أمراض أكثر من الرجال. وعليه، فمن املهم مراعاة األمراض اخلاصة 

بالنساء واليت تظهر يف مراحل عمرية متأخرة. 

أن حوايل ثلث األسر اليت ترأسها إمرأة متتلك جهاز كمبيوتر شخصي )35.0%( وهاتف ثابت )%34.0(   ♦
والغالبية العظمى منهن متتلك هاتفًا نقااًل )خلويًا( وبنسبة بلغت 87.6. 
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إن 65% من األسر اليت ترأسها أسرة ال متتلك جهاز كمبيوتر وهذه النتيجة تعين أن من بني كل ثالثة أسر   ♦
ترأسها امرأة هناك أثنتني منها ال متتلك جهاز حاسوب شخصي.  

إن أهم األسباب لعدم إمتالك األسر جلهاز احلاسوب عند األسر اليت ترأسها إمرأة هو قناعة األسر بعدم   ♦
احلاجة للكمبيوتر حيث بلغت نسبة األسر 51.6%، وهذا يعكس إفتقاد املرأة للوعي بأمهية التكنولوجيا 
احلديثة، وكذلك إفتقادها لفرص التدريب على مهارات إستخدام احلاسوب حيث بلغت نسبة عدم املعرفة 

يف كيفية إستخدام احلاسوب 26.8% مقارنة مع 13.6% بني األسر اليت يرأسها رجل.

ال يوجد أي تفاوت يف نسبة األسر اليت ترأسها إمرأة واألسر اليت يرأسها رجل يف إستخدام اإلنرتنت يف   ♦
املنزل، حيث بلغت لألسر اليت يرأسها رجل 23.5% و23.6% لألسر اليت ترأسها إمرأة. أن عدم احلاجة 
إىل اإلنرتنت كانت من أهم األسباب لعدم إستخدام اإلنرتنت يف املنزل بني األسر اليت ترأسها إمراة وبنسبة 
55.7% – وميكن القول أن قلة الوعي بأمهية اإلنرتنت قد أدت إىل هذه النتيجة. كما وأظهرت البيانات 
أن عدم توافر جهاز حاسوب كان السبب الثاين وبنسبة 29.6% لألسر اليت ترأسها إمرأة و32.6% لألسر 
اليت يرأسها رجل باإلضافة إىل تكلفة اإلنرتنت العالية، حيث بلغت نسبة هذا السبب لألسر اليت ترأسها 

إمرأة )19.1%( و)25.6%( لألسر اليت يرأسها رجل.



12

1. منهجية الدراسة
عملت الدراسة على إستخالص اإلحصاءات عن أوضاع النساء الاليت يرأسن أسرهن وذلك بإستخدام الربجمية 
اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية SPSS اليت مكنت من تنفيذ كافة األساليب اإلحصائية املناسبة هلذه الدراسة، 
وبصورة أساسية األدوات اإلحصائية الوصفية املتمثلة يف اجلداول واألرقام املطلقة والنسب املئوية وكذلك األشكال 
البيانية املالئمة. وتوزعت املؤشرات عن أوضاع تلك الفئة من النساء على عدة أبعاد، وأهم هذه األبعاد واجلوانب 
اليت تطرقت إليها الدراسة الرتكيب العمري، احلالة الزواجية، حجم األسرة، التعليم، اإللتحاق بقوة العمل والبطالة، 
ودخل وإنفاق األسرة. وأفردت الدراسة حيزاً للتباينات بني احملافظات يف اخلصائص السابقة الذكر وحيثما كان 

ذلك ضروريًا. 

2. النتائج الرئيسية

2�1 تطور النساء الالتي يرأسن أسرهن في المجتمع األردني
بينت الدراسة إرتفاع نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن من 8.8% يف عام 1979 إىل 11.8% يف عام 2008. 
وتشري املعطيات إىل أن االدوار اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسية اليت تتوالها املرأة يف إدارة شؤون األسرة واختاذ 
القرارات آخذة يف التزايد املستمر، حيث يظهر ذلك من خالل الزيادة الواضحة يف نسبة النساء أرباب األسر بني 
عامي 1979 و2008. ومن املمكن أن يعزى ذلك إىل تفكك رابطة الزواج بسبب الطالق أو الرتمل، أواهلجر، 

وإىل اإلرتفاع الطفيف يف نسبة األسر املكونة من فرد واحد واليت ترأسها امرأة.
جدول )1(:

التوزيع النسبي لألسر حسب جنس رب األسرة، لسنوات مختارة

السنة
جنس رب األسرة

امرأةرجل

197991.28.8
199490.49.6
200489.410.5
200888.211.8
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شكل )1(:
التوزيع النسبي لألسر حسب جنس رب األسرة، لسنوات مختارة

2�2 التوزيع الجغر افي

يتأثر التوزيع اجلغرايف بعوامل عديدة أمهها اهلجرة الداخلية واخلارجية وتباين مستوى التطور اإلجتماعي واإلقتصادي 
يف منطقة وأخرى، ومبا أن األسرة هي النواة األساسية املكونة للمجتمع كان ال بد من النظر إىل توزيع األسر 
رب  جنس  حسب  احملافظات  بني  التباينات  وجود  يف  املؤثرة  العوامل  أهم  على  والوقوف  احملافظات  حسب 

األسرة. 

وتشري النتائج الواردة أن حمافظيت عجلون وجرش حققتا أعلى نسب للنساء الاليت يرأسن أسرهن يف عام 1994 
للمملكة  الكلي  املستوى  على  النسبة  من  أعلى  وهي  التوايل  على   %10.9  ،%11.1 النسب  بلغت  حيث 
)9.6%(. ويف املقابل، كانت حمافظة العقبة األقل يف نسبة األسر اليت ترأسها امرأة )6.6%(. أما يف عام 2008، 

فقد سجلت حمافظة معان أعلى نسبة للنساء الاليت يرأسن أسرهن وبنسبة بلغت %18. 

وتشري النتائج السابقة اىل أن من بني كل مئة أسرة يف حمافظة معان هناك 18 أسرة ترأسها امرأة، وقد يعود السبب 
يف هذا اإلرتفاع إىل إخنفاض توقعات احلياة للذكور مقارنة باإلناث يف هذه احملافظة وتشري النتائج إىل أن  %85 

من النساء الاليت يرأسن أسرهن يف هذه احملافظة هن أرامل.  
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وبصورة عامة، كانت نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن يف عام 1994 يف أربع حمافظات هي )الزرقاء، اربد، 
جرش وعجلون( أعلى من النسبة للمملكة )9.6%(، ومثاين حمافظات أقل منها. كما أظهرت نتائج عام 2008، 
إرتفاع نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن عن النسبة للمملكة )11.8%( يف أربع حمافظات هي )عمان، البلقاء، 

املفرق، معان( وإخنفاض هذه النسبة يف مثاين حمافظات.  

جدول )2(:
 التوزيع النسبي لألسر حسب جنس رب األسرة والمحافظة، 1994 و2008

المحافظة
19942008

امرأةرجلامرأةرجل

90.59.587.312.7عمان

90.89.286.613.4البلقاء

90.19.989.410.6الزرقاء

91.38.790.59.5مادبا

89.910.188.411.6اربد

92.08.087.712.3املفرق

89.110.991.88.2جرش

88.911.191.18.9عجلون

90.79.388.811.2الكرك

91.09.091.98.1الطفيلة

90.99.182.018.0معان

93.36.791.68.4العقبة

90.49.688.211.8المملكة
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شكل )2(:
التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها امرأة حسب المحافظة، 1994و2008

2�3 التركيب العمري

تدل البيانات الواردة يف اجلدول 3 إىل أن األعباء اإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية على املرأة يف إدارهتا لشؤون 
األسرة وإختاذ القرارات ذات العالقة تنمو عرب الزمن، فقد أشارت بيانات عام 1994 إىل أن النساء الاليت يرأسن 
أسرهن يرتكزن يف الفئة العمرية 60 سنة فأكثر وبنسبة بلغت 30.5%. يف حني أن الرجال الذين يرأسون أسرهم 

يرتكزون يف الفئة العمرية 30-39 سنة. 

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلجتاه العام مل يتغري يف عام 2008، فقد بقيت النساء الاليت تزيد أعمارهن عن 60 
املرأة لألسر مع تقدمها يف  الاليت يرأسن أسرهن. ويعود سبب ترأس  النساء  النسبة األعلى بني  عامًا يشكلن 
العمر إىل عدة عوامل جمتمعة من أمهها وفاة الزوج قبل الزوجة وإرتفاع توقع احلياة للنساء مقارنة بالرجال، وتزايد 
نسبة املطلقات واألرامل مع تقدم العمر باإلضافة إىل تدين فرص زواج األرامل واملطلقات املتقدمات يف العمر 
مقارنة مع الرجال ألسباب إجتماعية. وعليه، تسهم هذه األسباب جمتمعة يف تزايد احتمال ترأس املرأة لألسرة 

مع تقدمها يف العمر.
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وفيما يتعلق بالرجال الذين يرأسون أسرهم، فقد بقيت النسبة األعلى يف األعمار الشابة 30-39. ويعود السبب 
يف تركز الغالبية العظمى للرجال يف هذه الفئة العمرية اىل أن معظمهم يبدأ بتكوين أسرته يف العمر 30 وهو العمر 

املتوقع للزواج عند الذكر يف االردن )بيانات 2009(. 

جدول )3(:
 التوزيع النسبي لألسر حسب الفئة العمرية وجنس رب األسرة، 1994 و2008 

الفئة العمرية
19942008

المملكةامرأةرجلالمملكةامرأةرجل
19.07.617.99.02.48.2أقل من 30

39-3030.116.328.828.78.926.4

49-4020.421.120.525.917.624.9

59-5017.224.217.916.221.416.8

60+13.330.514.920.249.723.7

شكل )3(: 
التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها امرأة حسب الفئة العمرية، 1994 و2008
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2�4 حجم األسرة 

انعكس اإلخنفاض اجلوهري يف معدل اخلصوبة الكلي من 7.3 يف عام 1976 إىل 3.6 يف عام 2008 على 
متوسط حجم األسرة يف األردن الذي اخنفض من 6.7 فرداً إىل 5.4 فرداً خالل نفس الفرتة )جدول 4(.                       
وعند النظر إىل متوسط حجم األسرة حسب جنس رب األسرة، نالحظ إخنفاض هذا املتوسط بني األسر اليت 
ترأسها امرأة من 4.8 فرداً يف عام 1979 إىل 3.8 فرداً يف عام 2008. وكما اخنفض هذا املتوسط بني األسر 
اليت يرأسها رجل من 6.8 إىل 5.8 فرداً خالل نفس الفرتة الزمنية. لكن وبالرغم من اإلخنفاض امللحوظ يف 
متوسط حجم األسرة يف األردن، إال أنه يبقى مرتفعًا إذا ما متت مقارنته مع حجم األسرة يف الدول املتقدمة.  

جدول )4(: 
متوسط حجم األسرة الخاصة حسب جنس رب األسرة، لسنوات مختارة

المملكةإمرأةرجلالسنوات

19796.84.86.7

19946.24.86.0

20085.83.85.4

ويتابني متوسط حجم األسر اليت ترأسها امرأة حسب احملافظات، فقد أشارت البيانات إىل أن حجم األسرة 
اليت ترأسها امرأة يف حمافظة جرش كان األقل بني احملافظات، يف حني سجلت األسر اليت ترأسها امرأة يف حمافظة 

املفرق أعلى متوسط حلجم األسرة.

ويشري الشكل )4( إىل أن اثنتني من كل ثالث أسر ترأسها امرأة ال يتجاوز عدد أفراد أسرهتا  الفرد الواحد أو 
إثنني يف حني أشارت البيانات إىل أن غالبية األسر اليت يرأسها رجل يتجاوز عدد أفرادها السبعة فأكثر )مبعدل 
واحدة من بني كل ثالث أسر(. وجتدر اإلشارة إىل أن البيانات تشري إىل اإلخنفاض التدرجيي لنسب األسر اليت 

ترأسها امرأة كلما جتاوز عدد أفراد األسرة ثالثة أفراد، وهو على العكس متامًا بني األسر اليت يرأسها رجل.

 وباالضافة إىل ما سبق، أظهرت النتائج أن 31.5% من األسر اليت ترأسها امرأة يف حمافظة املفرق تتكون من 
سبعة أفراد فأكثر، ويعود ذلك إىل إرتفاع مستويات اإلجناب مقارنة باحملافظات األخرى.
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شكل )4(:
التوزيع النسبي لألسر حسب عدد افراد األسرة وجنس رب األسرة، 2008

2�5 المستوى التعليمي

التعليم حاجة أساسية للفرد واجملتمع وضرورة ال غىن عنها ليتمكن األفراد وخاصة أرباب األسر من تكوين وتنمية 
قدراهتم وحتسني ظروفهم املعيشية وخاصة املرأة ربة األسرة ملا له من آثار إجيابية على كافة األصعدة. وقد أظهرت 
نتائج املسوح، حتسنًا واضحًا وجوهريًا يف مستوياهتن التعليمية خالل العقد املاضي، حيث ويالحظ من اجلدول 5 
أن نسبة األمية قد تراجعت بني النساء الاليت يرأسن أسرهن بشكل كبري حيث كانت 53.2% يف عام 1994 
واخنفضت اىل 41.9% يف عام 2008 وبإخنفاض بلغ 11.3 نقطة مئوية. ويف املقابل، تراجعت نسبة األمية 
بني الرجال الذين يرأسون أسرهم من 13.2% يف عام 1994 إىل 6.6% يف عام 2008، بإخنفاض بلغ 6.6 

نقطة مئوية. 
جدول )5(:

 التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب الجنس والمستوى التعليمي، 1994و2008

المستوى التعليمي 
الجنس

امرأةرجل
1994200819942008

13.26.253.241.9أمي
49.454.529.936.7اقل من ثانوي

14.814.58.38.0ثانوي 
9.39.14.97.0دبلوم متوسط 

13.315.73.76.4بكالوريوس فأعلى
100.0100.0100.0100.0المجموع 
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املتوسط  والدبلوم  ثانوي  من  األقل  التعليمي  املؤهل  حيملن  من  نسبة  يف  ملحوظ  إرتفاع  إىل  النتائج  وتشري 
والبكالوريوس فأعلى بني النساء الاليت يرأسن أسرهن عما كانت عليه يف عام 1994، يف حني مل حيدث أي 
تغري على نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن من محلة املؤهل التعليمي الثانوي خالل الفرتة الزمنية املشار إليها. 
باالضافة إىل ما سبق، فقد أظهرت النتائج أن نسبة الرجال الذين يرأسون أسرهم من محلة املؤهل اجلامعي بلغت 

ضعف مثيلتها بني النساء الاليت يرأسن أسرهن. )شكل 5(.

شكل )5(:
التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب المستوى التعليمي وجنس رب األسرة، 2008

أسرهن حسب  يرأسن  الاليت  النساء  على نسب  الذي حدث  اإلجيايب  التطور  أن  القول  عام، ميكن  وبشكل 
املستوى التعليمي مشابه ملا حدث بني النساء ككل، كذلك األمر بالنسبة للرجال فقد حدث هلم نفس التطور 
االجيايب على مستوياهتم التعليمية. ومن اجلدير بالذكر أن النساء الاليت يرأسن أسرهن يتصفن بتدين مستويات 

تعليمهن مقارنة بالرجال رغم ما حدث من حتسن يف وضعهن التعليمي يف العقد األخري كما أشرنا. 

وتتفاوت نسبة النساء األميات الاليت يرأسن أسرهن حسب احملافظات املختلفة، فأغلبية النساء األميات الاليت 
يرأسن أسرهن يتمركزن يف حمافظيت جرش واملفرق حيث بلغت النسبة 94.4% و 72.6%على التوايل. ويعزى 
هذا إىل أن الغالبية العظمى منهن يف أعمار متقدمة )60 سنة فأكثر(.  كما بينت النتائج أن حمافظة العاصمة 
احتلت املركز األخري من حيث نسبة النساء األميات الاليت يرأسن أسرهن، حيث بلغت نسبتهن 28.4% من 

جمموع النساء الاليت يرأسن أسرهن.
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أما عن الفوارق بني اجلنسني يف مستويات التعليم العليا حسب احملافظات، فيتضح أن أقل من نصف النساء 
الاليت يرأسن أسرهن يف حمافظة معان من محلة املؤهل التعليمي أقل من ثانوي، يف حني احتلت النساء الاليت 
يرأسن أسرهن من حمافظة مادبا من محلة املؤهل التعليمي الثانوي األعلى بني احملافظات وبنسبة بلغت %26.8. 
ومن املالحظ أن نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن من محلة الدبلوم املتوسط كانت قليلة جداً يف كافة احملافظات 
حيث سجلن النساء يف حمافظة البلقاء من الاليت يرأسن أسرهن النسبة األعلى بني احملافظات، بينما كانت نسبة 

النساء يف حمافظة العقبة من محلة املؤهل التعليمي البكالوريوس فأعلى األعلى بني احملافظات. 

2�6 الحالة الزواجية
تشري البيانات يف اجلدول )6( أن 72.2% من النساء الاليت يرأسن أسرهن هن أرامل، مث تالهن وبفارق كبري 
املتزوجات فالعزباوات فاملطلقات. أما فيما يتعلق بأرباب األسر من الرجال فتشري البيانات إىل أن الغالبية العظمى 

منهم متزوجون وبنسبة بلغت %98. 
جدول )6(: 

التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب الحالة الزواجية والجنس، 2008
 جنس رب 

األسرة 
لم يسبق له 

المجموعأرمل / أرملةمطلق / مطلقةمتزوج / متزوجةالزواج

1.297.90.10.8100.0رجل
5.117.84.972.2100.0امرأة

1.788.40.69.3100.0المملكة

شكل )6(:
التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب الحالة الزواجية والجنس، 2008
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ويعود سبب إرتفاع نسبة األرامل بني النساء الاليت يرأسن أسرهن عن الرجال الذين يرأسون أسرهم بأكثر من 
عشر مرات إىل إرتفاع العمر املتوقع عند الوالدة لإلناث مقارنة بالذكور حيث متيل احتماالت البقاء على قيد 
احلياة لصاحل اإلناث، فقد أظهرت البيانات أن الفجوة يف العمر املتوقع للذكور واإلناث ال تزال لصاحل اإلناث 
وبشكل جوهري. وقد ارتفع العمر املتوقع لإلناث خالل اخلمسني سنة األخرية من القرن املاضي بشكل فاق 
اإلرتفاع الذي حدث يف توقعات احلياة للذكور، حيث ارتفع توقع احلياة لإلناث مبا مقداره 17 سنة مقابل 16 
سنة للذكور. ففي حني كان من املتوقع أن يعيش الذكر 68.6 سنة يف عام 1999، كان من املتوقع أن تعيش 
األنثى 71.1 سنة أي بزيادة مقدارها سنتان ونصف عن الذكر. ويف ظل التحسن املستمر يف الظروف املعيشية 
يف األردن، فقد بدأت الفجوة يف العمر املتوقع وقت الوالدة بالتقلص بني الذكور واإلناث، حيث تشري توقعات 

احلياة لعام 2009 إىل أن العمر املتوقع لإلناث قد بلغ 74.4 مقابل 71.6 سنة للذكور.

جدول )7(:
 توقع الحياة وقت الوالدة حسب الجنس لسنوات مختارة

امرأةرجلالسنة
197657.062.0
198762.066.0
199467.069.0
200068.071.0
200971.674.4

وباإلضافة إىل ما سبق، بينت الدراسات أن أسباب إرتفاع نسبة األرامل بني النساء الاليت يرأسن أسرهن قد يعود 
إىل سببني مهمني ومها: إستمرار وجود فوارق بني اجلنسني يف العمر عند الزواج - الفارق العمري بني العريسني 
ويبلغ أكثر من ست سنوات حسب بيانات األحوال املدنية واجلوازات- والثاين: إرتفاع معدالت تكرار زواج 

األرامل من اجلنسني اليت تكون أعلى بني الرجال.  

وجتدر األشارة إىل أن البيانات تدل على إرتفاع نسبة املطلقات بني النساء الاليت يرأسن أسرهن عن مثيلتها عند 
الرجال، حيث شكلن 5% من جمموع النساء الاليت يرأسن أسرهن. وميكن تعليل النتيجة السابقة بسبب إرتفاع 
نسبة الطالق بشكل ملحوظ من 17.5% من جمموع حاالت الزواج يف عام 1979 إىل 24.3 لعام 2009. 
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ومبراجعة معدل الطالق اخلام خالل الفرتة الزمنية 1980-2009، يالحظ إرتفاع يف قيم هذا املعدل من %1.2 
إىل 2.6% )أي أن الزيادة فاقت الضعف وباألرقام املطلقة فإن حاالت الطالق ارتفعت من 2729 يف عام 
1980 إىل 15442حالة طالق يف عام 2009(. وميكن القول أنه إذا إستمرت النزعة املشاهدة يف حاالت 

الطالق فإن قضية رئاسة املرأة وقيادهتا لألسرة ستحتاج إلهتمام أكرب. 

وفيما يتعلق باحملافظات، فتشري البيانات إىل أن أعلى نسبة للنساء الاليت يرأسن أسرهن من األرامل كانت يف 
حمافظة جرش وبنسبة بلغت 97.9% أما أقل نسبة فقد بلغت 47.9% يف حمافظة الطفيلة. وتراوحت نسبة األسر 

اليت ترأسها امرأة من األرامل  يف باقي احملافظات ما بني 86.4% و %68.1. 

2�7 النشاط اإلقتصادي

تعترب املرأة شريكا للرجل يف العملية اإلقتصادية من خالل عملها يف خمتلف األنشطة اإلقتصادية وما يرتبط هبا 
من مهن، ومل تعد األعمال اليت متارسها النساء أعمااًل هامشية بل أصبحت أعمااًل هلا أمهية إقتصادية متاثل يف 
مردودها وما تولده من دخل تلك األعمال اليت ميارسها الرجال. وال شك أن تزايد املشاركة اإلقتصادية للمرأة يف 
سوق العمل والتحول اجلوهري يف طبيعة األعمال اليت متارسها النساء، كان له انعكاسات إجيابية على جوانب 
خمتلفة كاملستوى املعيشي للمرأة واألسرة، واجلانب اإلجتماعي والشخصي من خالل إكتساب النساء املزيد من 
الثقة بالنفس والسعي حنو املساواة مع الرجال يف احلقوق والواجبات مبختلف أنواعها، وعلى الرغم من التغريات 
اليت شهدهتا املسامهة اإلقتصادية للنساء سواء يف طبيعة األعمال أو املهن، إال أن هذه املسامهة ال تزال دون 

املستوى املطلوب.

 ومن خالل استعراض البيانات يف اجلدول )8(  يالحظ أن معدل املشاركة يف النشاط اإلقتصادي للنساء الاليت 
يرأسن أسرهن أقل بكثري من معدل املشاركة للرجال الذين يرأسون أسرهم )7.1 مقابل 73.8( يف عام 2008. 
إن النتيجة السابقة أدت إىل إخنفاض متوسط الدخل من اإلستخدام والدخل من العامالت حلساهبم اخلاص لدى 
هذه الفئة من النساء حبيث مل تتجاوز 40% من جمموع متوسط دخل األسر اليت ترأسها امرأة، يف حني بلغت 
هذه النسبة 65% لدى األسر اليت يرأسها رجل. كما أدى التدين امللحوظ يف مشاركة النساء الاليت يرأسن أسرهن 
يف سوق العمل إىل إرتفاع نسبة اإلعالة، حبيث أن الفرد العامل يف هذه األسر يعيل أربعة أشخاص مبا يف ذلك 

نفسه، وعليه فإن األسر ذات العدد الكبري من األطفال تكون أقل قدرة على اإلدخار. 
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جدول )8(:
التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب حالة النشاط اإلقتصادي والجنس، 2008

الجنس
النشيطون إقتصاديا

معدل النشاط 
معدل البطالةاإلقتصادي

غير النشيطين 
إقتصاديًا

)خارج قوة 
العمل( المتعطلونالمشتغلون

68.65.273.87.126.2رجل

5.51.67.123.092.9امرأة

61.24.865.97.343.1المملكة

وتتعدد األسباب اليت تعيق النساء الاليت يرأسن أسرهن من حتقيق ما يطمحن إليه إقتصاديا والوصول إىل املستوى 
الذي حتقق للرجال، فقد دلت البيانات على أن ثالث من كل أربعة نساء يرأسن أسرهن هن أرامل ومدبرات 
منازل يعتمدن يف دخلهن على التحويالت اليت ترد هلن من أبنائهن أو أقارهبن )شكلت التحويالت ما نسبته 
40% من متوسط دخل األسر اليت ترأسها امرأة مقابل 19% لألسر اليت يرأسها رجل( واإلجيارات من عقارات 

تعود ملكيتها يف الغالب إىل الزوج املتوىف )بلغ متوسط الدخل من اإلجيارات لدى األسر اليت ترأسها امرأة %20 
مقابل 15% لألسر اليت يرأسها رجل(. وعالوة على ذلك، فقد كانت الغالبية العظمى منهن تزيد أعمارهن عن 
40 عامًا وهو العمر الذي تبدأ فيه النساء باإلنسحاب من سوق العمل لرعاية أسرهن مما يؤثر بال شك على 

دورهن اإلنتاجي.

وتتفاوت معدالت النشاط اإلقتصادي للنساء الاليت يرأسن أسرهن حسب احملافظات، فقد سجلت النساء الاليت 
يرأسن أسرهن يف حمافظة الطفيلة أعلى معدل للمشاركة اإلقتصادية )19.7%( وهو أعلى من املعدل العام للنشاط 
اإلقتصادي للنساء الاليت يرأسن أسرهن بــ 13 نقطة مئوية، ويعزى هذا إىل عدة أسباب أمهها إرتفاع نسبة النساء 
من محلة املؤهل التعليمي بكالوريس فأعلى )38.2%من جمموع النساء الاليت يرأسن أسرهن(، األمر الذي يؤكد 

احلقيقة القائلة بأن فرص النساء يف احلصول على وظيفة تزداد مع إرتفاع مستواهن التعليمي. 
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شكل )7(:
التوزيع النسبي ألرباب األسر النشيطين إقتصاديًا حسب جنس رب األسرة، 2008

ومن الناحية اإلجتماعية، يتوقع أن يعمل الرجال للعناية بأسرهم إقتصاديًا.  أما النساء فيبدو أهنن يلتحقن بسوق 
العمل أساسًا عندما تكون مستويات أجورهن املتوقعة مرتفعة، حبيث أن كلفة الفرصة الضائعة من فقدان هؤالء 
النساء للعمل املنزيل ال ميكنها املنافسة. وعالوة على ما سبق، فقد دلت النتائج على أن أكثر من نصف نساء 
حمافظة الطفيلة الاليت يرأسن أسرهن يرتكزن يف الفئات العمرية الشابة اليت تقل عن 39 سنة. وقد انعكست هذه 
النتيجة على مصدر الدخل من اإلستخدام هلذه األسر والذي شكل حوايل 47% من جمموع املتوسط السنوي 
لألسر اليت ترأسها امرأة يف احملافظة. باملقابل كان أعلى معدل للمشاركة اإلقتصادية للرجال الذين يرأسون أسرهم 
يف حمافظة العقبة )83.6(، حيث أن هذه احملافظة معروفة بأهنا مقصد منوذجي هلجرة العمالة احمللية وذلك لوجود 

ميناء األردن الوحيد، والذي جعل من هذه احملافظة منطقة إقتصادية حرة ومنطقة جذب سياحي.

ومبقارنة معدالت البطالة للنساء الاليت يرأسن أسرهن مع نظرائهم الرجال يتضح أن معدل البطالة بينهن يزيد 
مبقدار ثالثة أضعاف املعدل بني الرجال حيث بلغ املعدل 23% مقابل 7.1% للرجال )شكل 8(.

شكل )8(:
التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب حالة النشاط اإلقتصادي وجنس رب األسرة، 2008
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وتتباين معدالت البطالة بني أرباب األسر حسب مكان اإلقامة، حيث سجلت نساء حمافظة معان من أرباب 
األسر أعلى معدل للبطالة بينما كان املعدل هو األقل يف حمافظات الزرقاء ومادبا والعقبة والطفيلة .وميكن تعليل 
اإلرتفاع اجلوهري ملعدل البطالة بني النساء الاليت يرأسن أسرهن يف حمافظة معان إىل أهنن مدبرات منازل ويعتمدن 

على الدخل من التحويالت اليت شكلت ما نسبته 36% من جمموع متوسط دخلهن السنوي.

وجتدر االشارة إىل أن البيانات يف اجلدول 9 تدل على أن اكثر من ثلثي أرباب األسر )66.8%( يعملون يف 
القطاع اخلاص مقابل 32.4% يف القطاع العام، كما تدل البيانات على وجود تباين ملحوظ بني اجلنسني حسب 
قطاع العمل. ففي حني شكل الرجال الذين يرأسون أسرهم العاملون يف القطاع اخلاص 67.0% شكلت النساء 
الاليت يرأسن أسرهن 53.0% وبفجوة نوع بلغت 14% لصاحل الذكور. إن هذه النتيجة تشري إىل أن القطاع 
اخلاص يساهم بالنسبة األكرب يف التشغيل وهي حمصلة ناجتة عن اتباع احلكومة سياسات إقتصادية جديدة تركز 
على التصدير وتقليص حجم التوظيف يف القطاع احلكومي وتفعيل القطاع اخلاص الذي يتسم بكثافة تشغيلية 

عالية مما أدى إىل اختالف منط الطلب على تشغيل النساء بدرجة كبرية.  )أنظر شكل 9(.
جدول )9(:

 التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب قطاع العمل وجنس رب األسرة، 2008

الجنس
قطاع العمل

المجموع خارج األردنهيئات دوليةقطاع خاصقطاع عام
32.267.00.60.2100.0رجل
44.653.02.40.0100.0امرأة

32.466.80.60.2100.0المملكة

      شكل )9(:
التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب قطاع العمل وجنس رب األسرة، 2008
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أشارت النتائج إىل أن مجيع النساء الاليت يرأسن أسرهن يف حمافظيت عجلون والكرك يعملن يف القطاع العام، وهذه 
النتيجة تعكس تفصيالت مصادر الدخل لدى النساء الاليت يرأسن أسرهن يف هذه احملافظات اليت أظهرت أن 
متوسط الدخل من اإلستخدام يف حمافظيت عجلون والكرك بلغ )38.9% و43.3%(  على التوايل من جمموع 
متوسط الدخل السنوي هلؤالء األسر، وهي أعلى من النسبة على املستوى الوطين ملتوسط الدخل من اإلستخدام 

لدى األسر اليت ترأسها امرأة والبالغة %36.8. 

ومن امللفت لإلنتباه أن البيانات دلت على أن كافة النساء الاليت يرأسن أسرهن يف حمافظة مأدبا يعملن يف القطاع 
اخلاص، ويعود ذلك ألسباب عدة أمهها قرب حمافظة مادبا من حمافظة العاصمة واليت ترتكز فيها أغلب الشركات 
اخلاصة واملدن الصناعية واليت تعترب أكرب موظف للمشتغلني، كما أن الظروف اإلقتصادية اليت يعيشها العامل بأسره 
وليس األردن لوحدة دفعت املرأة األردنية إىل اخلروج عن الصورة النمطية لعملها يف املهن املختلفة والوظائف 

والصناعات اليت مل تكن تعمل فيها من قبل.

2�8 أرباب األسر غير النشيطين إقتصاديًا

يعرف أرباب األسر غري النشيطني إقتصاديًا بأهنم األفراد ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر خارج قوة العمل )أي ال 
يعملون وال يبحثون عن عمل وغري متاحني للعمل وغري قادرين على العمل(.

بلغت نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن غري النشيطات إقتصاديًا من جمموع النساء الاليت يرأسن أسرهن ممن 
أعمارهن 15 سنة فأكثر 92.9% يف عام  2008. وتزيد هذه النسبة عن مثيلتها بني الرجال الذين يرأسون 
أسرهم مبا يزيد عن الثالثة أضعاف )شكل 10(. ويعود إرتفاع أسباب عدم مشاركة النساء الاليت يرأسن أسرهن 
يف سوق العمل إىل أن الغالبية العظمى منهن مدبرات منازل وبنسبة بلغت 89.3%، ولعل ذلك يعود يف جزء 
منه إىل العادات والتقاليد املوروثة وأن وظيفة الرجل تنحصر يف إعالة األسرة وهو الذي يتحمل مسؤولية اإلنفاق 

عليها.
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جدول )10(:
التوزيع النسبي لألسر حسب حالة النشاط اإلقتصادي وجنس رب األسرة، 2008

غير النشيطين إقتصاديًاالنشيطون إقتصادياالجنس
المجموع)خارج قوة العمل(

73.826.2100,0رجل

7.192.9100,0امرأة

65.943.1100,0المملكة

وتشري البيانات يف اجلدول )11( إىل أن نسبة غري املشاركات يف سوق العمل من النساء الاليت يرأسن أسرهن 
أدىن من نسب الرجال ما عدا مدبرو املنازل.  وتشري النتائج إىل أن أكثر من نصف الرجال الذين يرأسون أسرهم 
ال يشاركون يف سوق العمل بسبب اإليرادات والدخول اليت تأتى هلم. وهذا مؤشر ذو أمهية يعرب عن عدم متلك 
النساء كثرياً من املوارد كاألرض أو رأس املال أو العقارات أو األسهم اليت ميكن أن تدر عليهن دخاًل يوفر هلن 
احلياة الكرمية واإلستقاللية، كما يعود السبب الثاين إىل عدم مشاركة الرجال الذين يرأسون أسرهم يف سوق العمل 
إىل العجز واملرض وهذا يعكس اإلرتفاع يف نسبة تعرض الرجال للمخاطر والظروف اليت قد تسبب هلم العجز 

بشكل أكرب مما تتعرض له النساء.
جدول )11(:

التوزيع النسبي ألرباب األسر الغير نشيطين إقتصاديًا حسب جنس رب األسرة، 2008

له/ لها دخل مدبر منزلطالبالجنس
أو ايراد

المرض/ 
العجز/ كبر 

السن
المجموعأخرى

0.50.057.541.01.0100,0رجل

0.289.30.010.50.0100,0امرأة

0.428.938.931.10.7100,0المملكة
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شكل )10(:
 التوزيع النسبي ألرباب األسر الغير نشيطين إقتصاديًا وجنس رب األسرة، 2008

إن نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن وغري نشيطات إقتصاديًا كانت مرتفعة يف معظم احملافظات، وباألخص يف 
حمافظة جرش وبلغت النسبة 100%، حيث تبني أن حوايل نصف النساء الاليت يرأسن أسرهن غري النشيطات 

إقتصاديًا مدبرات منازل وبنسبة بلغت 52.1%، بينما كان النصف اآلخر من العجزة واملرضى وكبار السن.

2�9 المستوى المعيشي
إن أهم حمدد فردي للظروف املعيشية هو إمكانية الوصول إىل املوارد اإلقتصادية. وامليزة الرئيسة للموارد اإلقتصادية 
أهنا عالية "السيولة"، أي أنه ميكن حتويلها إىل عناصر ظروف معيشية أخرى، على األقل حيثما توفر سوق لذلك. 
وخالفًا للوضع بالنسبة للصحة والتعليم مثاًل، فإنه ميكن نقل املوارد اإلقتصادية عرب الزمان واملكان واألفراد، ومن 
خالل التحويالت واملدخرات والقروض. ويف ظل إقتصاد نقدي، فإن املوارد اإلقتصادية املوجودة بتصرف األسرة 
تشكل أحد أهم العناصر احليوية اليت تؤثر يف مستوى معيشتها.  وغالبًا ما يكون إستهالك األسرة من السلع 
واخلدمات مساويًا ملقدار النقود اليت حتت تصرفها. وهذا ينطبق على كل من إستهالك األسرة اليومي ومقدرهتا 

على التعامل مع أوجه اإلستثمارات الكربى كالزواج وإستثمارات األسرة وشراء السلع املعمرة مرتفعة الثمن.

2�9�1 دخل األسرة
يسمى تدفق املوارد اإلقتصادية إىل أسرة ما خالل فرتة زمنية معينة "دخل األسرة ". ويشكل دخل األسرة األساس 
للتدفق اخلارجي ملواردها اإلقتصادية، ولنفقاهتا، ومصدراً لرتاكم ثروهتا عرب الزمن. ويتعلق مفهوم الدخل إىل حد 
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كبري مبفهوم اإلنتاج. ويف العادة، يتولد دخل األسرة من التعويضات اليت حيصل عليها أفرادها نظري قيامهم بعمل 
ارتباطًا  أقل  التحويالت، هي  أو  املال  الدخول كالدخل من رأس  أنواع  إلنتاج سلع وخدمات. غري أن بعض 
باألنشطة اجلارية املولدة للدخل. باإلضافة إىل ذلك، فإن بعض السلع واخلدمات اليت )أو على األقل الواجب أن 

تكون( حتتسب كدخل قد مت إنتاجها بشكل مباشر لغايات إستهالك األسرة من قبل أفرادها. 

ويالحظ من اجلدول )12( أن متوسط الدخل السنوي لألسر اليت يرأسها رجل أعلى منه بني األسر اليت ترأسها 
امرأة مبقدار 1879 دينار وبنسبة زيادة بلغت 24%. إن تدين متوسط دخل األسر اليت ترأسها امرأة يرجع إىل 
عوامل عديدة من أمهها أن منط تقسيم العمل داخل األسرة يقوم على أساس ختصيص ساعات عمل الرجال يف 

أنشطة مدرة للدخل وختصيص وقت النساء لألعمال املنزلية.
 

وبالنظر إىل الشكل )11( الذي يبني تفصيالت مصادر الدخل يالحظ أن متوسط الدخل من اإلستخدام بني 
األسر اليت يرأسها رجل والذي شكل 48% من جمموع متوسط الدخل السنوي هلذه األسر كان أعلى من متوسط 
الدخل من اإلستخدام بني األسر اليت ترأسها إمرأة مبقدار 11%. وهذه النتيجة ليست بالغريبة إذا ما متت مقارنة 
معدالت مشاركة النساء الاليت يرأسن أسرهن يف سوق العمل مع مثيلتها بني الرجال والذي يظهر أن مستوى 

املشاركة كان متدنيًا جداً قياسًا مبا هو عليه بني الرجال )7.1% للنساء و73.8% للرجال(.

والسبب اآلخر هو اإلرتفاع اجلوهري يف دخل العاملني من األسر اليت يرأسها رجل حلساهبم اخلاص وأرباب العمل 
عن نظريه بني النساء مبقدار 1137.6 دينار، مما أثر على متوسط الدخل العام لألسر اليت ترأسها امرأة. ويعود 
اإلخنفاض امللحوظ يف متوسط دخل العاملني حلساهبم اخلاص وأرباب األسر لدى األسر اليت ترأسها امرأة إىل 
أسباب متعددة أمهها: أن نسبة النساء الاليت يرأسن أسرهن ويعتربن صاحبات عمل أو يعملن حلساهبن اخلاص 
تقل عن نسب الرجال بشكل واضح مما يدل على أن النظرة احملافظة حيال صاحبة املشروع ال تزال موجودة وإن 
رؤية املرأة وهي تدير مشروعها ال يزال أمراً غري مألوف حيث أن اجملتمع ال زال يرفض اإلعرتاف بدور املرأة كمديرة 

مشروع أو مالكة له وذلك ألنه يرى أن الدور األول للمرأة هو ربة املنزل.
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 شكل )11(:
 متوسط دخل األسرة السنوي حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 2008

وفيما يتعلق باألسباب األخرى، فمنها وجود عوائق أمام وصول املرأة ربة األسرة إىل املوارد اليت ميكن للرجل 
العمل وهيمنة املؤسسات الكبرية على هذا  التغيريات يف طبيعة األنشطة يف سوق  احلصول عليها، إضافة إىل 
السوق وتفضيل النساء االبتعاد عن العمل حلساهبن اخلاص وذلك لعدم متكنهن من التوفيق بينه وبني املسؤوليات 

العائلية. 

ويدل اإلخنفاض يف متوسط دخول امللكية لدى األسر اليت ترأسها امرأة على وجود الثقافة التقليدية القائمة على 
مبدأ التمييز ضد املرأة واليت تعرتف مببدأ امللكية املستقلة للرجل، لكنها ليست كذلك دائمًا مع املرأة اليت تكون 
ملكيتها يف الغالب حتت تصرف األسرة أو أفراد منها على األقل )كاألخ الكبري(، وهذا حيول بني املرأة وبني 
التصرف مبلكيتها طبقًا ملربرات متعددة كاحلفاظ على امللكية اجلماعية لألسرة أو حذراً من انتقال ملكيتها إىل 

الزوج. 
 

وعلى الرغم من أن الدخول التحويلية ودخول اإلجيارات متيل لصاحل األسر اليت ترأسها امرأة إال أن ذلك مل يؤثر 



31

على املتوسط العام لدخل األسرة، حيث بقي مييل لصاحل األسر اليت يرأسها رجل. وبالنظر إىل اجلدول )12(. 
ويالحظ أن متوسط الدخول التحويلية لألسر اليت ترأسها امرأة بلغت 2303.2 دينار مقابل 1501.5 دينار 

لألسر اليت يرأسها رجل بزيادة بلغت 800.7 دينار. 

جدول )12(:
 متوسط دخل األسرة السنوي حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع
رجلامرأة

5932.27811.31879.0متوسط دخل األسرة السنوي  

2181.83708.21526.4الدخل من اإلستخدام
دخل العاملني حلساهبم اخلاص وأرباب 

193.01330.61137.6العمل

-1229.41183.845.6دخول اإلجيارات

25.887.161.3دخول امللكية

-2302.21501.5800.7الدخول التحويلية

مما سبق ميكن القول أن الدعم املايل لألسر اليت ترأسها امرأة يتأتى بشكل خاص من تدفق حتويالت العاملني، 
حيث شكلت ما نسبته 39% من إمجايل متوسط الدخل السنوي لألسر اليت ترأسها امرأة. وأنه يف غياب هذا 
الدعم فإن اخلطر سيزداد لدى هذه األسر يف اللحظة اليت تتوقف عندها هذه التحويالت، إذ أهنا ال تشكل 
أساسًا مستدامًا لدعم هذه األسر ألسباب عديدة، كأن يتم إستغناء الدول املستضيفة هلذه العمالة يف أي وقت 
نتيجة استبداهلم بعمالة من البلد املضيف ذاته أو نتيجة للبحث عن عمالة أرخص كما هو اإلجتاه السائد يف دول 
اخلليج اليت تلجأ إىل إستقدام العمالة الرخيصة من الدول اآلسيوية. كذلك فإن اخلطورة تظل قائمة يف ظل غياب 
برامج تأهيلية هلؤالء النسوة للدخول إىل سوق العمل مما يشكل حتديًا كبرياً ألصحاب القرار والربامج القائمة املعنية 

بضرورة توفري الدعم املادي هلذه األسر. 
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 أما على مستوى احملافظات، فقد بلغ أعلى متوسط دخل لألسر اليت ترأسها إمرأة يف حمافظة العقبة حيث بلغ 
الدخل من اإلستخدام واإلجيارات والتحويالت  إرتفاع متوسط  السبب يف ذلك إىل  دينارًا. ويعود   7283.6
هلؤالء النسوة. ويف املقابل أشارت النتائج إىل أن أقل متوسط دخل لألسر اليت ترأسها إمرأة كان يف حمافظة جرش 
حيث بلغ 1552.3 ديناراً، حيث أن متوسط الدخل من التحويالت هلؤالء النسوة كان متواضعًا بإالضافة إىل 

أن متوسط الدخل لديهن من اإلستخدام واإلجيارات كان ضئياًل ويكاد ال يذكر.  

2�9�2 إنفاق األسرة
أما فيما يتعلق مبتوسط إنفاق األسرة السنوي، وتشري األرقام إىل إرتفاع متوسط إنفاق األسر اليت ترأسها إمرأة عن 
متوسط دخلها مبقدار 1205.7 دينار )أي بنسبة زيادة عن الدخل بلغت 20%(. ويف املقابل يتضح أن نسبة 
الزيادة يف إنفاق األسر اليت يرأسها رجل عن متوسط دخلها مل يتجاوز 11%. إن هذه النتيجة تؤكد احلقيقة اليت 
أشارت إليها العديد من الدراسات واليت تقول أن النساء أفقر من الرجال بشكل عام وأهنن ينفقن قدراً أكرب من 

دخوهلن على أسرهن.

شكل )12(:
متوسط دخل وإنفاق األسرة السنوي حسب جنس رب األسرة، 2008

وكما هو معروف، يرتبط الفقر بشكل كبري مع حجم األسرة واحلالة الزواجية لرب األسرة، باإلضافة إىل ذلك، 
تتزامن نسبة اإلعالة األكرب )أكثر أطفال وشيوخ( مع وجود فقر أعلى، األمر الذي يزيد من مضاعفاته على 
النساء الاليت يرأسن أسرهن ويتحملن مسؤولية رعاية األطفال والشيوخ، وعليه فال يكون لديهن الوقت لإلخنراط 
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يف فعاليات يتم من خالهلا احلصول على دخل. وعالوة على ما سبق، فقد بني تقرير تقييم الفقر يف األردن لعام 
2002 أن األسر اليت ترأسها امرأة ولديها أكثر من ثالثة أوالد معرضة للوقوع يف براثن الفقر أكثر من غريها، 

ويبدو هذا هو احلال لألسر اليت ترأسها إمرأة يف األردن واليت بينت النتائج أن متوسط حجم أسرهتا يزيد عن 
ثالثة أفراد. ويعترب هذا مؤشراً على العبئ امللقى على النساء للعناية باألوالد )ويف بعض األحيان للعناية بكبار 
السن كذلك( مع دعم قليل أو متدٍن للعناية باألطفال. وكما سبق ذكره، فإنه يبقى للنساء وقت أقل لإلخنراط 
إنتاجية أو مدرة للدخل، األمر الذي له عواقب سيئة على حضور األوالد للمدرسة، بإعتبار أن  يف فعاليات 
للعمل  الذكور  األوالد  حالة  أو يف  بالصغار  بالعناية  للمساعدة  البيت  يف  مكوثهن  يتطلب  األكرب  الشقيقات 

واحلصول على الدخل لألسرة.

وبشكل عام، تشري األرقام إىل أن أكثر من 70% من إنفاق األسر سواء اليت ترأسها امرأة أو رجل تصرف على 
السلع، حيث احتلت السلع الغذائية النصيب األعلى من اإلنفاق وبنسبة فاقت النصف، ويف املقابل مل يتجاوز 
ل أكثر من  اإلنفاق على اخلدمات 30% وكان النصيب األكرب يف إنفاقها على النقل واالتصاالت والذي شكَّ

ثلثي جمموع اإلنفاق على اخلدمات. 

وبالنظر إىل تفصيالت أوجه اإلنفاق )شكل 13( يالحظ التفاوت اجلوهري يف إنفاق األسر على السلع الغذائية 
حسب جنس رب األسرة، حيث يزيد إنفاق األسر اليت يرأسها رجل على السلع الغذائية عن مثيلتها بني النساء 
مبقدار 708 دينار. كما أشارت النتائج إىل عكس ذلك فيما يتعلق مبتوسط اإلنفاق على السلع غري الغذائية 
حيث كان التباين طفيفًا )مل تتجاوز نسبة الزيادة يف إنفاق األسر اليت يرأسها رجل على السلع غري الغذائية %8.8 
أي مبا يعادل 240 دينار(. ويدل هذا على أن االجتاهات التقليدية اليت تعتمد على مركزية العائلة ودور الرجل 

كمعيل وحيد التزال موجودة ولكن بدرجات متفاوتة. 
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جدول )13(:
متوسط إنفاق األسرة السنوي على مجموعات السلع والخدمات حسب جنس رب األسرة، 2008

جمموعات السلع واخلدمات
جنس رب األسرة

فجوة النوع
رجلامرأة

7,137.98,695.71,557.8متوسط إنفاق األسرة السنوي

5,417.56,365.9948.4اإلنفاق على السلع 

الغذائية   -2,919.43,627.3707.9

غري غذائية   -2,498.12,738.6240.5

1,569.12,200.8631.7اإلنفاق على الخدمات

النقل واإلتصاالت  -989.81509.8520.0

التعليم  -328.4452.4124.0

اخلدمات والرعاية الصحية  -201.0156.744.3-

الثقافة والرتفية والرياضة  -49.982.032.1

-151.3129.022.3النفقات اإلستهالكية األخرى
  

ومن امللفت للنظر أن متوسط اإلنفاق على اخلدمات والرعاية الصحية مييل لصاحل األسر اليت ترأسها إمرأة مبقدار 
44.3 دينار. ويف ضوء امليزة النسبية للنساء من حيث متتعهن بعمر متوقع أطول من الرجال، فعلى األغلب 
أهنن سيشكلن غالبية كبار السن وسوف يعانني من أمراض أكثر من الرجال. وعليه، فمن املهم مراعاة األمراض 
الثدي والرحم هي بشكل  اخلاصة بالنساء واليت تظهر يف مراحل عمرية متأخرة، إن بعض األمراض كسرطان 
والسكري،  الروماتزم،  املفاصل  والتهاب  العظام،  هشاشة  مثل  األخرى  األمراض  أما  بالنساء،  خاصة  حصري 

واإلضطرابات النفسية، وإضطرابات اجلهاز اهلضمي فهي شائعة بدرجة كبرية بني النساء. 
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شكل )13(:
 متوسط إنفاق األسرة السنوي على مجموعات السلع والخدمات حسب جنس رب األسرة، 2008

إن النساء املتقدمات يف السن يكن حباجة للدعم اإلجتماعي إال أهنن حباجة ماسة أيضًا إىل الدعم املايل لتأمني 
حصوهلن على العالج الضروري. إن فقدان الوسائل للوصول إىل ضمان إجتماعي مناسب خيلق وضعًا للنساء 
الاليت يرأسن أسرهن حنو زيادة اإلنفاق على اخلدمات الصحية والعالج وذلك ألهنن يعشن فرتة أطول من نظرائهم 
الرجال كما أهنن عمومًا أصغر سنًا من أزواجهن عند الزواج. وهكذا فإن املرأة تتوقع أن تصبح أرملة لفرتة زمنية 
طويلة، وبشكل خاص، فإن اإلجتاه الغالب لدى النساء يف العمر املتقدم عدم الزواج مرة ثانية، خالفًا ملا عليه 

األمر بالنسبة للرجال.

 أما على مستوى احملافظات، فيالحظ أن أعلى مستوى إنفاق لألسر اليت ترأسها امرأة كان يف حمافظة العاصمة 
السلع  األسر على  إنفاق هذه  زيادة  إىل  السبب يف ذلك  دينار، ويعود   8599.8 اإلنفاق  بلغ معدل  حيث 
بشقيها الغذائية وغري الغذائية وكذلك اإلنفاق على النقل واإلتصاالت واخلدمات والرعاية الصحية مقارنًة مع بقية 
احملافظات كما هو مالحظ يف جداول املالحق، وأقل مستوى إنفاق لألسر اليت ترأسها إمرأة كان يف حمافظة جرش 
حيث بلغ معدل اإلنفاق 2294.5 دينار، ويعود السبب يف ذلك إىل أن جرش كانت األقل يف متوسط حجم 

األسرة اليت ترأسها إمرأة والذي بلغ 1.9 مما قلل من إنفاق هذه األسر على السلع واخلدمات. 
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2�10 المرأة وتكنولوجيا المعلومات
تتزايد أمهية تكنولوجيا املعلومات يف حياتنا إىل درجة يستحيل جتاهلها أو الغفلة عنها. كما ازدادت أمهيتها مع 
انتشار الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( اليت مكنت الفرد من الوصول إىل عدد ال حيصى من اخلدمات بدءاً من 
احلصول على خمتلف أنواع املعلومات إىل تسهيالت التسوق ووسائل الرتفيه والتسلية، ناهيك عن السهولة اليت 
تتيحها الشبكة العنكبوتية لإلتصال باألفراد داخل البالد وخارجها. ومع ذلك مل يستفد اجلميع بشكل متكافئ 
من هذا التطور، إذ يعتقد املختصون بعدم حيادية تكنولوجيا املعلومات، وأن مسألة الوصول إليها تتحكم هبا 

عالقات القوى، سواء بني الدول الغنية والفقرية أو على مستوى األفراد بني األغنياء والفقراء. 

وإللقاء الضوء على مدى إنتشار وسائل التكنولوجيا احلديثة يف جمال اإلتصاالت بني األسر، ويالحظ من اجلدول 
)14( أن حوايل ثلث األسر اليت ترأسها إمرأة متتلك جهاز كمبيوتر شخصي )35.0%( وهاتف ثابت )%34.0( 
والغالبية العظمى منهن متتلك هاتفًا نقااًل )خلويًا( وبنسبة بلغت 87.6%، وهي نسبة مرتفعه مقارنًة مع نسبة 
إمتالك اهلاتف الثابت، ويعود السبب  يف ذلك إىل سرعة إنتشار هذه الوسيلة من وسائل اإلتصاالت بني الناس 
ولقلة تكلفتها وسهولة إستخدامها يف أي مكان. ويف املقابل، دلت البيانات على أن ما يقارب من ربع األسر 
اليت يرأسها رجل متتلك هاتفًا ثابتًا وأن 44.1% منها متتلك كمبيوتراً شخصيًا وهذه النسبة أعلى من مثيلتها 
بني النساء الاليت يرأسن أسرهن مبقدار 9.1 نقطة مئوية. ومن املالحظ من اجلدول تساوي نسبة إمتالك األسر 
للكمبيوتر احملمول واليت بلغت حوايل 11%. وقد يعود السبب يف ذلك إىل غالء أسعار هذا اجلهاز وإمكانية 

إستبداله جبهاز الكمبيوتر الشخصي األقل كلفة.
جدول )14(:

التوزيع النسبي لألسر حسب توافر الهاتف أو الكمبيوتر وجنس رب األسرة ، 2009

امرأة رجل
غري متوافرهاتف أو كمبيوتر متوافر غري متوافر متوافر

66.0 34.0 75.2 24.8 هاتف ثابت

12.4 87.6 2.2 97.8 هاتف نقال/خلوي

65.0 35.0 55.9 44.1 الكمبيوتر الشخصي

88.4 11.6 88.6 11.4 الكمبيوتر احملمول
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شكل )14(:
التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها امرأة حسب توافر الهاتف أو الكمبيوتر، 2009

تشري البيانات يف اجلدول  )14( إىل أن 65% من األسر اليت ترأسها أسرة ال متتلك جهاز كمبيوتر وهذه النتيجة 
تعين أن من بني كل ثالثة أسر ترأسها امرأة هناك أثنتني منها ال متتلك جهاز حاسوب شخصي.  وبالنظر إىل 
اجلدول )15( والذي يوضح أهم األسباب لعدم إمتالك األسر جلهاز احلاسوب، يالحظ أن السبب الرئيسي 
عند األسر اليت ترأسها إمرأة هو قناعة األسر بعدم احلاجة للكمبيوتر حيث بلغت نسبة األسر 51.6%، وهذا 
يعكس إفتقاد املرأة للوعي بأمهية التكنولوجيا احلديثة، وكذلك إفتقادها لفرص التدريب على مهارات إستخدام 
احلاسوب حيث بلغت نسبة عدم املعرفة يف كيفية إستخدام احلاسوب 26.8% مقارنة مع 13.6% بني األسر 
اليت يرأسها رجل، ومل يكن السبب لعدم إمتالك األسر اليت ترأسها إمرأة هو القدرة املالية، حيث نالحظ من 
اجلدول أن النسبة املئوية هلذا السبب بلغت 37.3% بني األسر اليت ترأسها إمرأة مقارنة مع 57.5% بني األسر 

اليت يرأسها رجل.

 إن إفتقاد املرأة إىل فرص التدريب على مهارات احلاسوب، إضافة إىل املسؤوليات املنزلية امللقاة على عاتقها 
وإخنفاض القوة اإلقتصادية للنساء يؤدي إىل هتميشهن يف القطاع املعلومايت.
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جدول )15(:
التوزيع النسبي لألسر التي ال تمتلك كمبيوترًا شخصيًا )مكتبي( أو محمواًل في المنزل حسب السبب 

وجنس رب األسرة، 2009

امرأة رجل السبب

37.3 57.5 عدم القدرة املالية

26.8 13.6 عدم املعرفة يف كيفية إستخدام احلاسوب

51.6 45.3 عدم احلاجة للكمبيوتر

1.4 2.3 أسباب أخرى

شكل )15(:
التوزيع النسبي لألسر التي ال تمتلك كمبيوترًا شخصيًا )مكتبي( أو محمواًل في المنزل حسب السبب 

وجنس رب األسرة، 2009

ومن امللفت لالنتباه أن األرقام يف اجلدول )16( بينت أنه ال يوجد أي تفاوت يف نسبة األسر اليت ترأسها إمرأة 
واألسر اليت يرأسها رجل يف إستخدام اإلنرتنت يف املنزل. كذلك احلال بالنسبة لعدم إستخدام اإلنرتنت داخل 
املنزل فقد أظهرت األرقام أن نسبة مرتفعة من األسر ال تستخدم اإلنرتنت حيث أن اثنتني من بني كل ثالث 

أسر ال تستخدم اإلنرتنت.
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جدول )16(:
التوزيع النسبي لألسر حسب حالة إستخدام اإلنترنت في المنزل وجنس رب األسرة، 2009 

امرأة رجل اإلستخدام

23.6 23.5 تستخدم حاليا و سبق هلا اإلستخدام

76.4 76.5 ال تستخدم

وتتفاوت األسباب وراء النسبة العالية لعدم إستخدام اإلنرتنت حسب جنس رب األسرة، حيث يالحظ من 
اجلدول رقم )17( أن عدم احلاجة إىل اإلنرتنت كانت من أهم األسباب لعدم إستخدام اإلنرتنت يف املنزل بني 
األسر اليت ترأسها إمراة وبنسبة 55.7% وميكن القول أن قلة الوعي بأمهية اإلنرتنت قد أدت إىل هذه النتيجة. 
كما وأظهرت البيانات أن عدم توافر جهاز حاسوب كان السبب الثاين وبنسبة 29.6% لألسر اليت ترأسها إمرأة 
و32.6% لألسر اليت يرأسها رجل باإلضافة إىل تكلفة اإلنرتنت العالية، حيث بلغت نسبة هذا السبب لألسر 
اليت ترأسها إمرأة )19.1%( و)25.6%( لألسر اليت يرأسها رجل، وهذا يفسر صعوبة الوضع اإلقتصادي والذي 
يتأثر بالوضع اإلقتصادي العام. وجتدر األشارة إىل أن نسبة األسر اليت ال تستخدم اإلنرتنت بسبب عدم املعرفة 
يف كيفية إستخدام اإلنرتنت كانت مرتفعة بني األسر اليت ترأسها إمرأة مقارنًة مع األسر اليت يرأسها رجل، حيث 
بلغت 21.6% مقابل 14.8% لألسر اليت يرأسها رجل ويعود السبب يف ذلك إىل قلة الدورات التوعوية والتدريبية 
للمرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، بعكس الرجل الذي تكون الفرص أمامه أكثر كونة خيرج للعمل أكثر من 
املرأة ويستعمل اإلنرتنت يف العمل ويف مقاهي اإلنرتنت املنتشرة بشكل كبري إضافة إىل هيمنة اللغة اإلجنليزية على 

حمتويات شبكة اإلنرتنت، مما أدى إىل عدم األلفة معها.
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جدول )17(:
التوزيع النسبي لألسر التي ال تستعمل اإلنترنت في المنزل حاليًا حسب سبب عدم اإلستعمال وجنس 

رب األسرة، 2009

امرأة رجل سبب عدم اإلستعمال

7.0 7.6 توفر إمكانية استعمال اإلنرتنت يف مكان آخر غري املنزل

8.2 8.9 تكلفة األجهزة الالزمة عالية وخارج اإلمكانات املادية

19.1 25.6 تكلفة خدمة اإلنرتنت عالية

21.6 14.8 عدم املعرفة يف كيفية إستخدام اإلنرتنت

1.5 1.1 عدم وجود حمتوى عريب أو حملي

5.4 7.6 أسباب إجتماعية / أسباب متعلقة بالقيم

55.7 51.4 عدم احلاجة لإلنرتنت

29.6 32.6 عدم توافر جهاز حاسوب

0.7 1.5 تدين مستوى اخلدمة ) كثرة اإلنقطاعات أو بطء اخلدمة(

1.6 1.4 أخرى
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3. الخالصة
تشري املعطيات السابقة إىل أن األدوار اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسية اليت تتوالها املرأة يف شؤون األسرة واختاذ 
القرارات املتعلقة هبا آخذة يف التزايد املستمر سواء يف نطاق األسرة أو خارجها أو نتيجة لتزايد األعباء املنزلية. 
ففي حني كانت املرأة ترأس أسرة واحدة من بني 11 أسرة يف عام 1979 أصبحت ترأس أسرة واحدة من بني 

كل تقريبًا 8 أسر يف عام 2008. 

وتعكس النتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة احلاجة املاسة إىل بذل اجلهود حنو ختفيض أعباء املرأة اليت ترأس 
أسرة من خالل عدة إجراءات أمهها:

تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية للمرأة اليت ترأس أسرة ملساعدهتا على حتقيق إستقالل إقتصادي أقوى، من   .1
خالل مواءمة إمكانياهتا مع متطلبات سوق العمل.

العمل على تبسيط اإلجراءات القانونية اليت تعىن باملرأة ربة األسرة وتوعيتها هبا.  .2

تبسيط شروط اإلئتمان لتسهيل حصول املرأة اليت ترأس أسرة على القروض لغايات املشاريع اإلنتاجية   .3
ومشاريع تنوع مصادر الدخل واملشاريع املرتبطة بتوفري السكن املالئم.

اإلستمرار بإجراء الدراسات واملسوح للتعرف على واقع هذه الفئة من النساء ورصد التغريات يف أوضاعها   .4
وطبيعة مشاكلها وإمكانياهتا وحلوهلا.
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4. المصادر

دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، مسح دخل ونفقات األسرة، 2008.  .1

دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، مسح إستخدام تكنولوجيا املعلومات داخل املنزل، 2009.  .2

دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، التعداد العام للسكان واملساكن 2004، األحباث التحليلية.  .3

دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، الظروف املعيشية يف اململكة األردنية اهلامشية، 2007.  .4

دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، األوضاع السكانية يف األردن، 2010.  .5
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5. المالحق

5�1 التوزيع الجغرافي:
ملحق )1(: التوزيع النسبي لألسر حسب المحافظات وجنس رب األسرة، 1994 و2008 

المحافظة / الجنس

السنوات

19942008

إمرأةرجلإمرأةرجل

90.59.587.312.7عمان

90.89.286.613.4البلقاء

90.19.989.410.6الزرقاء

91.38.790.59.5مادبا

89.910.188.411.6اربد

92.08.087.712.3المفرق

89.110.991.88.2جرش

88.911.191.18.9عجلون

90.79.388.811.2الكرك

91.09.091.98.1الطفيلة

90.99.182.018.0معان

93.36.791.68.4العقبة

90.49.688.211.8المملكة
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5�2 التركيب العمري:

ملحق )2(: التوزيع النسبي لألسر التي يرأسها رجل حسب الفئة العمرية والمحافظة، 2008

المحافظة
الفئة العمرية

المجموع
+5060-4059-3049-39اقل من 30

8.026.724.517.523.4100.0عمان

7.729.725.117.220.3100.0البلقاء

11.830.226.413.518.1100.0الزرقاء

7.838.922.715.714.9100.0مأدبا

7.229.727.616.319.2100.0اربد

11.329.625.714.419.0100.0المفرق

12.234.025.714.813.4100.0جرش

11.434.520.614.419.1100.0عجلون

10.927.027.516.218.4100.0الكرك

18.725.528.411.316.1100.0الطفيلة

10.126.328.321.214.1100.0معان

6.829.839.215.68.6100.0العقبه

9.028.725.916.220.2100.0المملكة
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ملحق )3(: التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها إمرأة حسب الفئة العمرية والمحافظة، 2008

المحافظة
الفئة العمرية

المجموع
+5060-4059-3049-39اقل من 30

2.79.118.921.547.7100.0عمان

3.87.816.622.649.3100.0البلقاء

1.96.721.223.746.4100.0الزرقاء

2.712.22.735.946.5100.0مأدبا

1.210.516.720.351.4100.0اربد

0.49.729.216.444.2100.0المفرق

0.02.10.03.494.4100.0جرش

3.76.914.714.859.9100.0عجلون

8.15.79.426.350.5100.0الكرك

2.643.37.29.936.9100.0الطفيلة

0.07.317.315.559.8100.0معان

0.01.60.839.458.1100.0العقبه

2.48.917.621.449.7100.0المملكة
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5�3 حجم األسرة:
ملحق )4(: متوسط حجم األسرة حسب المحافظة وجنس رب األسرة، 2008

المجموعإمرأةرجلالمحافظة

5.53.65.2عمان

5.94.05.6البلقاء

5.54.15.4الزرقاء

5.83.65.6مأدبا

6.13.95.9اربد

6.65.06.4المفرق

5.81.95.4جرش

6.44.06.2عجلون

6.03.95.8الكرك

5.93.95.8الطفيلة

6.63.96.1معان

5.83.75.7العقبه

5.83.85.5المملكة
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ملحق )5(: التوزيع النسبي لألسر التي يرأسها رجل حسب عدد أفراد األسرة والمحافظة، 2008

المحافظة
عدد أفراد األسرة

2-14-36-57+

7.826.536.129.6عمان

7.421.733.937.0البلقاء

9.124.733.432.8الزرقاء

6.525.427.241.0مأدبا

6.021.131.541.4اربد

6.914.929.948.4المفرق

12.214.835.637.3جرش

3.421.026.149.5عجلون

8.326.524.640.6الكرك

15.820.217.546.4الطفيلة

7.318.525.648.6معان

7.121.140.930.8العقبه

7.723.733.335.3المملكة
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ملحق )6(: التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها إمرأة حسب عدد أفراد األسرة والمحافظة، 2008

المحافظة
عدد أفراد األسرة

2-14-36-57+

36.033.720.010.2عمان

31.426.825.016.9البلقاء

32.524.128.215.3الزرقاء

40.234.519.16.2مأدبا

35.625.324.714.4اربد

18.621.128.731.5المفرق

93.31.53.02.1جرش

39.620.719.320.3عجلون

35.937.610.615.9الكرك

16.547.429.66.5الطفيلة

45.721.69.723.0معان

28.830.240.20.8العقبه

35.729.122.013.3اململكة
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5�4 الحالة الزواجية:
ملحق )7(: التوزيع النسبي لألسر التي يرأسها رجل حسب الحالة الزواجية والمحافظة، 2008

المحافظة 

الحالة الزواجية

المجموع لم يسبق له 
ارملمطلقمتزوجالزواج

1.497.60.10.8100.0عمان

0.898.70.00.5100.0البلقاء

1.697.30.01.1100.0الزرقاء

2.296.10.01.7100.0مأدبا

0.798.60.20.5100.0اربد

0.398.60.01.0100.0المفرق

1.998.00.00.1100.0جرش

0.0100.00.00.0100.0عجلون

0.898.00.01.2100.0الكرك

1.397.20.01.4100.0الطفيلة

1.396.50.02.2100.0معان

0.199.90.00.0100.0العقبه

1.297.90.10.8100.0المملكة
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ملحق )8(: التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها إمرأة حسب الحالة الزواجية والمحافظة، 2008

المحافظة

الحالة الزواجية

المجموع لم يسبق لها 
ارملةمطلقةمتزوجةالزواج

5.821.44.468.4100.0عمان

8.913.75.671.8100.0البلقاء

4.711.57.476.4100.0الزرقاء

0.413.10.086.4100.0مأدبا

6.218.67.168.1100.0اربد

0.910.84.184.2100.0المفرق

0.02.10.097.9100.0جرش

2.414.60.083.0100.0عجلون

4.225.51.568.7100.0الكرك

2.633.316.247.9100.0الطفيلة

0.413.70.485.4100.0معان

0.02.50.896.7100.0العقبه

5.117.84.972.2100.0المملكة
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 5�5 المستوى التعليمي:
ملحق )9(: التوزيع النسبي ألرباب األسر األميين حسب المحافظة والجنس، 2008

المحافظة
الجنس

إمرأةرجل

4.428.4عمان

10.146.3البلقاء

5.542.7الزرقاء

6.452.0مأدبا

4.952.0اربد

15.572.6المفرق

7.894.4جرش

7.455.2عجلون

9.955.3الكرك

9.555.4الطفيلة

13.452.5معان

10.552.3العقبه

6.641.9المملكة 



52

ملحق )10(: التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب المستوى التعليمي والجنس، 2008

المستوى التعليمي 
الجنس

إمرأةرجل

6.241.9أمي

7.612.4ملم

17.212.6إبتدائي

21.710.4إعدادي

7.51.3أساسي

0.50.0تلمذة مهنية 

14.58.0ثانوي 

9.17.0دبلوم متوسط 

12.45.9بكالوريوس

0.60.3دبلوم عالي 

1.90.1ماجستير 

0.80.1دكتوراه 

100.0100.0المجموع 
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ملحق )11(: التوزيع النسبي ألرباب األسر الذكور حسب المستوى التعليمي والمحافظة، 2008

المحافظة
المستوى التعليمي

بكالوريوس دبلوم متوسطثانويأقل من ثانويأمي
فأعلى

4.445.616.611.222.2عمان

10.154.018.66.211.0البلقاء

5.564.611.99.38.6الزرقاء

6.457.517.56.512.1مأدبا

4.960.313.28.513.0اربد

15.563.710.74.85.4المفرق

7.857.110.48.616.1جرش

7.465.86.75.814.5عجلون

9.958.010.77.613.9الكرك

9.563.218.26.82.4الطفيلة

13.464.77.27.27.4معان

10.552.816.06.614.1العقبه

6.254.514.59.115.7المملكة 
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ملحق )12(: التوزيع النسبي ألرباب األسر اإلناث حسب المستوى التعليمي والمحافظة، 2008

المحافظة

المستوى التعليمي

بكالوريوس دبلوم متوسطثانويأقل من ثانويأمي
فأعلى

28.441.312.57.710.0عمان

46.337.02.79.74.4البلقاء

42.740.56.38.12.4الزرقاء

52.035.312.60.00.0مأدبا

52.030.36.09.32.4اربد

72.622.21.80.03.3المفرق

94.45.60.00.00.0جرش

55.237.00.07.80.0عجلون

55.332.50.92.78.6الكرك

55.4280.00.016.6الطفيلة

52.546.30.01.10.0معان

52.323.80.80.023.0العقبه

41.936.78.07.06.5المملكة 
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5�6 الحالة العملية:
ملحق )13(: التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب حالة النشاط اإلقتصادي والمحافظة، 2008

المحافظات
غير النشيطون إقتصاديًاالنشيطون إقتصاديًا

المجموع
إمرأةرجلإمرأةرجل

74.17.525.992.5100.0عمان

71.811.328.288.7100.0البلقاء

77.78.822.391.2100.0الزرقاء

68.72.031.398.0100.0مأدبا

72.04.928.095.1100.0اربد

69.77.630.392.4100.0المفرق

75.90.024.1100.0100.0جرش

72.27.827.892.2100.0عجلون

73.99.726.190.3100.0الكرك

68.719.731.380.3100.0الطفيلة

67.00.433.099.6100.0معان

83.61.616.498.4100.0العقبه

73.87.126.292.9100.0المملكة
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ملحق )14(: التوزيع النسبي لألسر التي يرأسها رجل حسب حالة النشاط اإلقتصادي والمحافظة، 
2008

المحافظة
معدل النشاط النشيطون إقتصاديًا

غير النشيطون معدل البطالةاإلقتصادي
إقتصاديًا المتعطلينالمشتغلين

70.04.174.15.525.9عمان

65.76.171.88.528.2البلقاء

72.65.177.76.622.3الزرقاء

59.98.868.712.831.3مأدبا

67.64.472.06.028.0اربد

58.311.469.716.430.3المفرق

65.210.775.914.124.1جرش

64.08.272.211.327.8عجلون

66.77.273.99.726.1الكرك

67.70.968.71.431.3الطفيلة

61.15.967.08.933.0معان

80.63.183.63.716.4العقبه

68.65.273.87.126.2المملكة
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 ملحق )15(: التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها إمرأة حسب حالة النشاط اإلقتصادي والمحافظة، 
 2008

المحافظة
معدل النشاط النشيطات إقتصاديًا

معدل البطالةاإلقتصادي
غير 

النشيطات 
إقتصاديًا المتعطالتالمشتغالت

5.32.27.528.892.5عمان

8.72.711.323.588.7البلقاء

8.80.08.80.091.2الزرقاء

2.00.02.00.098.0مأدبا

4.10.84.915.895.1اربد

6.01.57.620.192.4المفرق

100.0............جرش

7.80.07.80.092.2عجلون

2.37.49.776.590.3الكرك

19.70.019.70.080.3الطفيلة

0.00.40.4100.099.6معان

1.60.01.60.098.4العقبه

5.51.67.123.092.9المملكة
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ملحق )16(: التوزيع النسبي لألسر التي يرأسها رجل حسب قطاع العمل والمحافظة، 2008

المحافظة
قطاع العمل

المجموع
أخرىالخاصالعام

18.580.11.4100.0عمان

43.156.90.0100.0البلقاء

26.373.30.4100.0الزرقاء

46.253.80.0100.0مأدبا

45.653.60.8100.0اربد

46.054.00.0100.0المفرق

47.752.30.0100.0جرش

65.434.60.0100.0عجلون

53.047.00.0100.0الكرك

56.343.70.0100.0الطفيلة

56.343.70.0100.0معان

47.952.10.0100.0العقبه

32.267.00.8100.0المملكة
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ملحق )17(: التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها إمرأة حسب قطاع العمل والمحافظة، 2008

المحافظة
قطاع العمل

المجموع
أخرىالخاصالعام

32.162.35.6100.0عمان

75.224.80.0100.0البلقاء

41.059.00.0100.0الزرقاء

0.0100.00.0100.0مأدبا

37.562.50.0100.0اربد

60.040.00.0100.0المفرق

0.00.00.0100.0جرش

100.00.00.0100.0عجلون

100.00.00.0100.0الكرك

84.115.90.0100.0الطفيلة

0.00.00.0100.0معان

51.948.10.0100.0العقبه

44.653.02.4100.0المملكة



60

 ملحق )18(: التوزيع النسبي ألرباب األسر الرجال غير النشيطين إقتصاديًا حسب المحافظة، 2008

له دخل أو مدبر منزلطالبالمحافظة
إيراد

المرض/ 
العجز/

كبر السن
المجموعأخرى

1.00.158.040.80.5100.0عمان

0.00.054.845.20.0100.0البلقاء

0.70.049.347.62.3100.0الزرقاء

0.00.080.619.40.0100.0مأدبا

0.20.058.439.51.8100.0اربد

0.70.054.544.40.5100.0المفرق

0.00.052.147.90.0100.0جرش

0.00.055.544.50.0100.0عجلون

0.00.040.259.80.0100.0الكرك

0.00.084.715.30.0100.0الطفيلة

3.60.085.810.60.0100.0معان

0.00.068.019.712.3100.0العقبه

0.50.057.541.01.0100.0المملكة
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  ملحق )19(: التوزيع النسبي ألرباب األسر النساء غير النشيطات إقتصاديًا حسب المحافظة، 2008

مدبرة طالبةالمحافظة
منزل

لها دخل 
أو إيراد

المرض/ 
العجز/

كبر السن
المجموعأخرى

0.189.60.010.30.0100.0عمان

0.098.50.01.50.0100.0البلقاء

0.089.10.010.90.0100.0الزرقاء

0.081.00.019.00.0100.0مأدبا

0.989.00.010.10.0100.0اربد

0.084.60.015.40.0100.0المفرق

0.052.10.047.90.0100.0جرش

0.0100.00.00.00.0100.0عجلون

0.086.60.013.40.0100.0الكرك

0.0100.00.00.00.0100.0الطفيلة

0.0100.00.00.00.0100.0معان

0.099.20.00.80.0100.0العقبه

0.289.30.010.50.0100.0المملكة
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5�7 المستوى المعيشي:
ملحق )20(: متوسط دخل األسرة السنوي حسب المحافظة وجنس رب األسرة، 2008

المحافظة
الجنس 

فجوة النوع
إمرأةرجل

9199.86794.32405.5عمان

6158.95234.5924.5البلقاء

6458.85386.61072.3الزرقاء

5780.74471.01309.7مادبا

7080.95173.71907.2اربد

6813.96159.8654.2المفرق

7129.41552.35577.1جرش

7657.95600.12057.8عجلون

7695.14260.13435.0الكرك

6512.84833.41679.4الطفيلة

7031.66399.3632.3معان

7511.57283.6227.9العقبة

7811.35932.21879.0المملكة
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ملحق )21(: متوسط إنفاق األسرة السنوي حسب المحافظة وجنس رب األسرة، 2008

المحافظة
الجنس

فجوة النوع
إمرأةرجل

10517.88599.81918.0عمان

7139.75889.41250.3البلقاء

6836.66245.7590.9الزرقاء

6712.24899.01813.2مادبا

8151.46410.61740.8اربد

6689.25768.3920.9المفرق

7152.02294.54857.6جرش

8035.95996.62039.3عجلون

7906.55152.12754.3الكرك

6506.54980.51525.9الطفيلة

7140.06604.9535.1معان

-7655.57673.117.6العقبة

8695.87137.91557.9المملكة
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ملحق )22(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة عمان حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

فجوة النوعالجنسمصدر الدخل رجلإمرأة
6794.39199.82405.5متوسط دخل األسرة السنوي  

2213.54042.81829.2الدخل من اإلستخدام
205.71868.11662.4دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

1720.71746.025.3دخول اإليجارات
27.2156.3129.1دخول الملكية

-2627.11386.61240.6الدخول التحويلية

ملحق )23(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة البلقاء حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

فجوة النوعالجنسمصدر الدخل رجلإمرأة
5234.56158.9924.5متوسط دخل األسرة السنوي  

2486.62927.8441.2الدخل من اإلستخدام
121.7782.8661.1دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

-874.8829.944.9دخول اإليجارات
32.940.17.3دخول الملكية

-1718.51578.4140.2الدخول التحويلية

ملحق )24(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة الزرقاء حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

فجوة النوعالجنسمصدر الدخل رجلإمرأة
5386.66458.81072.3متوسط دخل األسرة السنوي  

2201.13261.21060.0الدخل من اإلستخدام
175.61173.7998.0دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

-944.9773.0171.9دخول اإليجارات
67.576.28.7دخول الملكية

-1997.31174.8822.6الدخول التحويلية
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ملحق )25(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة مأدبا حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

فجوة النوعالجنسمصدر الدخل رجلإمرأة
4471.05780.71309.7متوسط دخل األسرة السنوي  

2318.73290.7971.9الدخل من اإلستخدام
23.7248.1224.5دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

-935.8721.4214.4دخول اإليجارات
0.070.470.4دخول الملكية

1192.91450.1257.2الدخول التحويلية
ملحق )26(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة اربد حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 

2008

فجوة النوعالجنسمصدر الدخل رجلإمرأة
5173.77080.91907.2متوسط دخل األسرة السنوي  

1903.63415.61512.0الدخل من اإلستخدام
155.0988.5833.5دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

799.8814.614.7دخول اإليجارات
3.622.518.8دخول الملكية

-2311.71839.8471.9الدخول التحويلية

ملحق )27(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة المفرق حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

فجوة النوعالجنسمصدر الدخل رجلإمرأة
6159.86813.9654.2متوسط دخل األسرة السنوي  

2993.53413.1419.6الدخل من اإلستخدام
210.7949.6738.9دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

667.6708.941.3دخول اإليجارات
0.010.110.1دخول الملكية

-2288.01732.1555.8الدخول التحويلية
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ملحق )28(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة جرش حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع رجلإمرأة
1552.37129.45577.1متوسط دخل األسرة السنوي  

387.53339.92952.3الدخل من اإلستخدام
0.01201.61201.6دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

171.8785.8614.0دخول اإليجارات
0.09.39.3دخول الملكية

993.01792.9799.9الدخول التحويلية

ملحق )29(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة عجلون حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع رجلإمرأة
5600.17657.92057.8متوسط دخل األسرة السنوي  

2178.23864.51686.3الدخل من اإلستخدام
49.6683.5634.0دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

-854.0719.2134.8دخول اإليجارات
0.08.88.8دخول الملكية

-2518.32382.0136.4الدخول التحويلية

ملحق )30(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة الكرك حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع رجلإمرأة
4260.17695.13435.0متوسط دخل األسرة السنوي

1845.54410.62565.1الدخل من اإلستخدام
77.2949.7872.5دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

542.9712.1169.2دخول اإليجارات
10.514.13.6دخول الملكية

-1784.01608.6175.4الدخول التحويلية
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ملحق )31(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة الطفيلة حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع رجلإمرأة
4774,26509,51735,3متوسط دخل األسرة السنوي  

2265.13775.81510.7الدخل من اإلستخدام
340.8474.3133.6دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

515.0697.7182.7دخول اإليجارات
------دخول الملكية

-1653.31561.791.7الدخول التحويلية

ملحق )32(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة معان حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع رجلإمرأة
6399.37031.6632.3متوسط دخل األسرة السنوي  

2198.03698.71500.8الدخل من اإلستخدام
-927.8622.9305.0دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

905.41164.1258.7دخول اإليجارات
51.663.111.5دخول الملكية

-2316.51482.9833.7الدخول التحويلية

ملحق )33(: متوسط دخل األسرة السنوي لمحافظة العقبة حسب مصدر الدخل وجنس رب األسرة، 
2008

مصدر الدخل
الجنس

فجوة النوع رجلإمرأة
7283.67511.5227.9متوسط دخل األسرة السنوي  

3143.84798.81655.1الدخل من اإلستخدام
42.0835.8793.9دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل

-1781.9784.5997.4دخول اإليجارات
0.052.352.3دخول الملكية

-2316.01040.11275.9الدخول التحويلية
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ملحق )34(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة عمان على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

8599.810517.81918.0متوسط إنفاق األسرة السنوي

6305.77351.71046.0اإلنفاق على السلع 

3222.13925.5703.4-الغذائية 

3083.63426.2342.6-غير الغذائية 

2095.52971.2875.7اإلنفاق على الخدمات

1299.01957.6658.6-النقل واالتصاالت

444.1689.7245.6-التعليم

-299.2227.971.3-الخدمات والرعاية الصحية

53.296.042.8-الثقافة والترفيه والرياضة

-198.6194.93.7النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )35(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة البلقاء على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

5889.47139.71250.3متوسط إنفاق األسرة السنوي

4607.45381.3773.9اإلنفاق على السلع 

2617.23224.0606.8-الغذائية 

1990.22157.3167.1-غير الغذائية 

1016.81674.0657.2اإلنفاق على الخدمات

730.61155.6425.0-النقل واالتصاالت

150.7346.8196.1-التعليم

102.0112.110.1-الخدمات والرعاية الصحية

33.659.325.7-الثقافة والترفيه والرياضة

-265.284.4180.8النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )36(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة الزرقاء على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

6245.76836.6590.9متوسط إنفاق األسرة السنوي

4959.45443.7484.3اإلنفاق على السلع 

2911.43312.3400.9-الغذائية 

2048.12131.383.2-غير الغذائية 

1191.21337.4146.2اإلنفاق على الخدمات

782.8946.5163.7-النقل واالتصاالت

-230.5201.529.0-التعليم

136.7139.22.5-الخدمات والرعاية الصحية

41.250.29.0-الثقافة والترفيه والرياضة

-95.155.639.5النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )37(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة مأدبا على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

4899.06712.21813.2متوسط إنفاق األسرة السنوي

4106.75271.31164.6اإلنفاق على السلع 

2244.93122.5877.6-الغذائية 

1861.82148.7286.9-غير الغذائية 

775.61387.8612.2اإلنفاق على الخدمات

436.31174.7738.4-النقل واالتصاالت

-291.9132.5159.4-التعليم

42.359.517.2-الخدمات والرعاية الصحية

5.121.116.0-الثقافة والترفيه والرياضة

16.753.136.4النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )38(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة اربد على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

6410.68151.41740.8متوسط إنفاق األسرة السنوي

4951.06142.11191.1اإلنفاق على السلع 

2799.83723.3923.5-الغذائية 

2151.22418.8267.6-غير الغذائية 

1347.41907.7560.3اإلنفاق على الخدمات

859.41317.1457.7-النقل واالتصاالت

326.8379.352.5-التعليم

90.5108.317.8-الخدمات والرعاية الصحية

70.6102.932.3-الثقافة والترفيه والرياضة

-112.3101.710.6النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )39(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة المفرق على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

5768.36689.2920.9متوسط إنفاق األسرة السنوي

4831.95032.1200.2اإلنفاق على السلع 

2931.43047.6116.2-الغذائية 

1900.51984.483.9-غير الغذائية 

849.61562.0712.4اإلنفاق على الخدمات

545.41261.8716.4-النقل واالتصاالت

-184.4147.237.2-التعليم

91.6107.415.7-الخدمات والرعاية الصحية

28.145.617.5-الثقافة والترفيه والرياضة

86.895.18.3النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )40(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة جرش على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

2294.57152.04857.5متوسط إنفاق األسرة السنوي

1879.25451.23572.0اإلنفاق على السلع 

1230.23348.52118.3-الغذائية 

649.02102.71453.7-غير الغذائية

376.51658.51282.0اإلنفاق على الخدمات

212.91180.1967.2-النقل واالتصاالت

64.6319.4254.8-التعليم

97.6103.05.4-الخدمات والرعاية الصحية

1.356.054.7-الثقافة والترفيه والرياضة

38.842.33.5النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )41(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة عجلون على مجموعات السلع والخدمات 
حسب جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

5996.68035.92039.3متوسط إنفاق األسرة السنوي

4410.25835.91425.7اإلنفاق على السلع 

2670.83591.0920.2-الغذائية 

1739.42244.9505.5-غير الغذائية 

1544.32128.0583.7اإلنفاق على الخدمات

960.51634.2673.7-النقل واالتصاالت

-425.4329.995.5-التعليم

64.767.83.1-الخدمات والرعاية الصحية

93.796.12.4-الثقافة والترفيه والرياضة

42.271.929.7النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )42(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة الكرك على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

5152.17906.52754.4متوسط إنفاق األسرة السنوي

4103.25798.81695.6اإلنفاق على السلع 

2358.93430.41071.5-الغذائية 

1744.42368.4624.0-غير الغذائية 

962.31959.8997.5اإلنفاق على الخدمات

584.61472.0887.4-النقل واالتصاالت

137.7336.5198.8-التعليم

-187.663.6124.0-الخدمات والرعاية الصحية

52.387.735.4-الثقافة والترفيه والرياضة

86.6147.861.2النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )43(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة الطفيلة على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

4980.56506.51526.0متوسط إنفاق األسرة السنوي

4185.04926.4741.4اإلنفاق على السلع 

2618.82964.5345.7-الغذائية 

1566.21961.9395.7-غير الغذائية 

771.11478.9707.8اإلنفاق على الخدمات

517.21036.8519.6-النقل واالتصاالت

122.8298.6175.8-التعليم

-92.980.712.2-الخدمات والرعاية الصحية

38.262.824.6-الثقافة والترفيه والرياضة

24.4101.176.8النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )44(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة معان على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

6604.97140.0535.1متوسط إنفاق األسرة السنوي

4671.65482.2810.6اإلنفاق على السلع 

2491.53218.8727.3-الغذائية 

2180.12263.583.4-غير الغذائية 

-1749.31568.6180.7اإلنفاق على الخدمات

1170.31215.244.9-النقل واالتصاالت

132.1185.353.2-التعليم

-378.785.8292.9-الخدمات والرعاية الصحية

68.282.314.1-الثقافة والترفيه والرياضة

-184.089.294.8النفقات اإلستهالكية األخرى
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ملحق )45(: متوسط إنفاق األسرة السنوي لمحافظة العقبة على مجموعات السلع والخدمات حسب 
جنس رب األسرة، 2008

مجموعة السلع والخدمات
الجنس 

فجوة النوع
رجلإمرأة

-7673.17655.517.6متوسط إنفاق األسرة السنوي

-6683.76300.9382.8اإلنفاق على السلع 

2757.53516.4758.9-الغذائية 

-3926.22784.51141.7-غير الغذائية 

978.41317.8339.4اإلنفاق على الخدمات

541.8975.1433.3-النقل واالتصاالت

-328.8207.3121.5-التعليم

-103.756.647.1-الخدمات والرعاية الصحية

4.078.974.9-الثقافة والترفيه والرياضة

10.936.825.8النفقات اإلستهالكية األخرى
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للحصول على الدراسة ميكنكم زيارة موقع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة و على الرابط التايل:

 املوقع اإللكرتوين لدائرة اإلحصاءات العامة:
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