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  الثالث عشر الفصل 
  تمكين السيدات

ذا ل  يعرض ه ن العم ردود م تخدام الم ل واس ة العم سيدات آحال ين ال صل مؤشرات حول وضع وتمك  الف
درة             .  والمشارآة في اتخاذ القرارات    آما يعرض بيانات عن توجهات المستجيبات حول ضرب الزوجة وق

  .السيدة على رفض المعاشرة الجنسية مع زوجها

  خصائص عمل المستجيبات 1.13

 سؤال المستجيبات عدد من األسئلة حول عملهن، بما في ذلك            2007ألسرية  تم في مسح السكان والصحة ا     
أما السيدات الالتي يعملن  حاليًا فقد تم سؤالهن عددا من األسئلة حول نوع العمل               .   أم ال  إذا آن يعملن حاليا   

 التي يساهمن والحالة العملية، ومن الذي يقرر آيفية استخدام المردود من عملهن، وآم النسبة         الذي يقمن به    
  .   بها في نفقات األسرة من دخلهن من العمل

سابقة                 %) 88(إن غالبية السيدات المتزوجات حاليًا       ام ال سبعة أي ن خالل ال م يعمل ال يعملن حاليًا، أي أنهن ل
سح  دول (للم ن       ).  1.13الج ًا م ن حالي ي يعمل ًا الالت ات حالي سيدات المتزوج سبة ال راوح ن ين % 0وتت ب

  . سنة39-35بين السيدات في الفئة العمرية % 15 و19-15الفئة العمرية السيدات في 

ر                      ن لحساب الغي أجر أي أنهن يعمل في  %) .  89(إن غالبية السيدات الالتي يعملن حاليًا هن مستخدمات ب
آما أن السيدات .  يعملن دون أجر % 2يعملن لحسابهن الخاص، و   % 6هن صاحبات عمل، و   % 3حين أن   

  %).18( هن أآثر ميًال ألن يعملن لحسابهن الخاص من السيدات األصغر سنًا 49-45رية في الفئة العم
 سنة الالتي آن يعملن في أي وقت خالل السبعة أيام السابقة، 49- 15 نسبة السيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن 1.13جدول 

  2007ابقة حسب الحالة العملية والعمر، األردن والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا وعملن خالل السبعة أيام الس
   نوع العمل السيدات المتزوجات حاليًا 

نسبة   العمر
المستخدمات

عدد 
قطاع خاص صاحبة عمل  تعمل السيدات

تعمل دون 
عدد السيدات المجموع أجر

15-19  0.0  233  na  na  na  na  na  0  
20-24  5.2  1,233  86.9  0.0  7.3  5.8  100.0  65  
25-29  12.9  1,932  96.9  0.0  1.8  1.3  100.0  249  
30-34  14.4  2,127  93.9  2.0  3.7  0.4  100.0  305  
35-39  14.8  1,968  89.5  4.2  4.8  1.5  100.0  292  
40-44  11.6  1,746  82.1  7.1  9.3  1.4  100.0  202  
45-49  9.6  1,115  72.7  3.3  17.9  6.1  100.0  107  

 1,220 100.0  1.8 5.9 3.0  89.3 10,354 11.8 49- 15المجموع 
na = ال ينطبق       

ل عملهن ع         يآما تم سؤال السيدات المتزوجات حاليًا الالتي         ة مقاب ى أجور نقدي شكل   م حصلن عل رر ب ن يق
ر أو         رئيسي آيفية استخدام هذه األجور     سبه أزواجهن        ، وفيما إذا آانت هذه األجور أآث ا يك ل مم ين  .   أق ويب

من % 38من السيدات قد أفدن أنهن وأزواجهن معًا يقررون آيفية إنفاق النقود،  و         % 59 أن   2.13الجدول  
ة               .  السيدات ذآرن أنه قرارهن وحدهن      اطق البادي وب وفي من يم الجن سيدات الالتي يقمن في إقل ا أن ال آم

ال آ دون أطف ي ب سين والالت ن ال يًال م ل م اق  أق ق بإنف ا يتعل ستقلة فيم رارات الم اذ الق ات التخ دات األخري
  . مكتسباتهن من العمل
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 سنة الالتي تلقين مكتسبات نقدية مقابل عملهن خالل 49- 15  التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن 2.13جدول 
ردود النقدي للزوجة، وحسب إذا ما آانت مكتسبات السبعة أيام السابقة للمقابلة، حسب الشخص الذي يقرر آيفية إنفاق الم

  2007الزوج حسب الخصائص األساسية، األردن مكتسبات الزوجة أآثر أو اقل من 
  المكتسبات النقدية للسيدات مقارنة بأزواجهن الشخص الذي يقرر آيفية استخدام المردود  

الخصائص 
 األساسية

السيدة 
 وحدها

باالشتراك 
 مع الزوج

 الزوج
 المجموع وحده

 أقل أآثر

نفس 
  الشيء
  تقريبًا

ال يوجد 
مردود 
  للزوج

/ ال يوجد 
 المجموع غير مبين

عدد 
 السيدات

             العمر
15-19  29.4 70.3 0.3  100.0 23.7 64.5 11.1  0.6  0.0 100.0 61  
20-24  44.1 51.3 4.7  100.0 22.1 52.1 24.1  1.8  0.0 100.0 246  
25-29  38.9 60.0 1.0  100.0 20.5 61.9 17.1  0.5  0.0 100.0 304  
30-34  32.9 65.0 2.2  100.0 22.5 59.1 14.3  4.1  0.0 100.0 287  
35-39  32.0 58.0 10.0 100.0 22.7 52.2 21.3  3.5  0.4 100.0 200  
40-44  48.0 51.7 0.4  100.0 28.4 37.2 16.1  17.8  0.5 100.0 100  
45-49                  

           عدد األطفال األحياء
0  33.8 65.7 0.5  100.0 20.9 45.4 24.6  9.0  0.0 100.0 119  
1-2 40.8 57.4 1.8  100.0 24.2 56.9 17.2  1.7  0.0 100.0 411  
3-4 34.1 62.5 3.5  100.0 22.3 59.6 17.8  0.3  0.0 100.0 408  
5+ 40.1 52.4 7.5  100.0 20.9 52.3 17.2  9.0  0.5 100.0 259  

             مكان اإلقامة
  1,003 100.0 0.1  3.4  17.9 56.6 22.0 100.0  3.3 58.8 37.9  الحضر
  195 100.0 0.0  4.4  19.3 51.1 25.2 100.0  4.2 59.5 36.3  الريف

              المحافظات
  482 100.0 0.0  3.5  23.3 51.5 21.7 100.0  3.1 59.8 37.0  العاصمة
  99 100.0 0.8  2.3  19.6 55.0 22.2 100.0  3.1 46.6 50.3 البلقاء
  113 100.0 0.0  5.9  16.2 55.7 22.2 100.0  0.9 65.1 34.0 الزرقاء
  44 100.0 0.0  2.1  18.6 56.0 23.4 100.0  7.4 57.4 35.2 مادبا
  206 100.0 0.0  4.4  11.7 62.8 21.2 100.0  5.4 53.4 41.2  اربد

  50 100.0 1.0  3.9  17.2 53.8 24.1 100.0  3.4 52.8 43.9 المفرق
  27 100.0 0.0  5.3  19.2 61.8 13.7 100.0  5.0 64.2 30.8 جرش
  33 100.0 0.0  0.0  15.8 58.6 25.6 100.0  0.9 64.1 35.0 عجلون
  76 100.0 0.0  1.9  11.1 56.1 31.0 100.0  2.1 72.3 25.6 الكرك
  20 100.0 0.0  2.4  12.6 63.4 21.6 100.0  3.5 68.2 28.2  الطفيلة
  25 100.0 0.0  4.0  12.6 52.5 30.8 100.0  1.3 59.8 38.9  معان
  23 100.0 0.0  3.2  9.1 68.9 18.8 100.0  8.1 60.0 31.8  العقبة

             اإلقليم 
  738 100.0 0.1  3.6  21.4 52.9 22.0 100.0  3.1 58.7 38.2  الوسط
  316 100.0 0.2  3.9  13.6 60.8 21.5 100.0  4.6 55.3 40.1  الشمال
  144 100.0 0.0  2.5  11.2 58.5 27.7 100.0  3.1 67.6 29.3  الجنوب

              منطقة البادية
  80 100.0 0.0  4.5  14.8 48.5 32.1 100.0  2.5 65.3 32.2  البادية

  1,118 100.0 0.1  3.5  18.4 56.2 21.8 100.0  3.5 58.4 38.0  غير البادية
            المستوى التعليمي 

  14 * * * * * * * * * *  غير متعلمة
  35 100.0 (0.0)  (19.6)  (27.4)(33.4) (19.6) 100.0 (25.1) (32.7) (42.2)  ابتدائي
  45 100.0 1.8  13.0  8.1 38.7 38.5 100.0  8.7 54.3 37.0  إعدادي
  174 100.0 0.0  4.7  14.1 61.2 20.0 100.0  1.6 49.2 49.2  ثانوي

  931 100.0 0.0  1.9  18.8 56.7 22.6 100.0  2.7 62.1 35.2  أعلى من الثانوي
              شرائح الرفاه 

  120 100.0 0.0  11.0  19.9 27.6 41.5 100.0 11.4 55.1 33.6  األدنى
  164 100.0 0.0  5.6  13.8 54.3 26.3 100.0  4.6 54.7 40.7  الثاني
  244 100.0 0.3  3.9  17.9 54.6 23.3 100.0  2.6 60.4 37.0  الوسط
  269 100.0 0.2  0.9  17.4 60.9 20.6 100.0  2.4 59.4 38.2  الرابع
  402 100.0 0.0  2.1  20.0 61.7 16.2 100.0  1.9 60.5 37.6  األعلى

 1,198 100.0 0.1 3.6 18.1 22.555.7 100.0 3.5 58.9 37.6 المجموع
  .  حالة غير موزونة49-24 تعتمد األرقام الموجودة بين قوسين على أساس :مالحظة

  .لتالي لم يتم نشرها حالة غير موزونة، وبا25تشير إلى أن الرقم يعتمد على حاالت أقل من * 

ا يكسبه               % 56أن  أيضًا   2.13 الجدولويبين   من السيدات أفدن أن مردودهن أو مكتسباتهن من العمل أقل مم
ل             % 23 وأن.  أزواجهن أن    % 18من السيدات أفدن بأن مردودهن من العمل أآثر من أزواجهن، مقاب دن ب أف

رًا                آم.  مردودهن من العمل هو تقريبًا نفس مردود أزواجهن        ر فق سيدات الالتي يعشن في األسر األآث ا أن ال
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سيدات   %).  42(آن األآثر ميال بأن يكون مردودهن من العمل أآثر من أزواجهن         إن ال باإلضافة إلى ذلك، ف
يم الجنوب و             سيدات الالتي يقمن في إقل ة، وال اطق الريفي سيدات الالتي يقمن في المن نًا، وال ر س ياألآب  الالت

  .ي إعدادي  أآثر ميًال بأن يكون مردودهن من العمل أآثر من مردود أزواجهنمستواهن التعليم

   مشارآة السيدات في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة2.13

ذي                      حديدتل ستجيبات عن الشخص ال م سؤال الم  يتخذ  دور السيدات في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة، ت
ة   عادة القرار النهائي حول الموضوعات األر      ة التالي رة            : بع شتريات آبي ستجيبة، شراء م ة بصحة الم العناي

  .لألسرة، شراء االحتياجات اليومية لألسرة، الزيارات للعائلة أو األقارب

زوج في الغالب                    3.13ويبين الجدول    ة لألسرة يكون ال  أن شراء المشتريات الكبيرة أو االحتياجات اليومي
.  أآثر من أي فئة أخرى من القرارات ) على التوالي % 24و% 28(هو صاحب القرار النهائي بخصوصها      

ًا  ات حالي سيدات المتزوج م ال إن لمعظ ال، ف ة ح ى أي والي% 74و% 71(وعل ى الت ذه ) عل ي ه رأي ف
  .المواضيع فهن إما يقررن بمفردهن أو بشكل مشترك مع القرين

 قضاياال ذي يتخذ عادة القرار النهائي حولل التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب الشخص ا3.13جدول 
  2007األربع، األردن 

الزوجة باالشتراك  الزوجة فقط القــــــــرار
 عدد السيدات المجموع شخص آخر الزوج فقط مع الزوج

 10,354 100.0 0.4 9.0 44.4 46.2   العناية بصحة المستجيبة
 10,354 100.0 0.9 28.4 59.6 11.0   شراء مشتريات آبيرة لألسرة

 10,354 100.0 1.5 24.0 43.0 31.4  شراء االحتياجات اليومية لألسرة
 10,354 100.0 0.5 14.4 73.6 11.4  الزيارات للعائلة أو األقارب

والي    إن ح ستجيبة ف صحة الم ة ب ول العناي ائي ح رار النه اذ الق ق باتخ ا يتعل سيدات % 46وفيم ن ال م
أن    % 44أنهن صاحبات القرار فيما يتعلق بالعناية بصحتهن، و      ب أفدنالمتزوجات حاليًا    دن ب سيدات أف من ال

  .أفدن بأن الزوج هو الذي يتخذ القرار حول ذلك% 9القرار يُتخذ باالشتراك مع الزوج، و

ية، حيث                4.13 الجدولويظهر    مشارآة السيدات في اتخاذ القرارات في األسرة حسب الخصائص األساس
رار لوحدهن أو باالشتراك مع شخص آخر في الموضوعات                     من  % 55يالحظ أن    السيدات قد اتخذن الق
فقط من السيدات لم يشارآن في اتخاذ أي قرار حول أي من            % 2، بينما   )1.13الشكل  (  المذآورة   األربعة

شكل مشترك مع                         .  ياضاقهذه ال  ائي لوحدهن أو ب رار النه اذ الق يًال التخ ر م سيدات أآث ائج أن ال  وبينت النت
يالً        %)85(، وزيارة األهل أو األقارب      %)91(شخص آخر فيما يتعلق بالعناية بصحتهن        ، بينما آن أقل م

ـة لألسرة                 شتريات اليومي رة أو الم عـلى  % 74و% 71(للمشارآة في القرار حـول شراء المشتريات الكبي
  ).  التوالـي 

سيدات ال  ى وال ستوى تعليمي أعل ديهن م ي ل سيدات الالت ا أن ال ى آم اه األعل ي يعشن ضمن شريحة الرف الت
سيداتلألسر  رارات الخاصة باألسرة للوال اذ الق يًال للمشارآة في اتخ ر م امالت هن أآث ضايا  الع عق   األرب
شارآن   % 53 أنإذ .   من السيدات في الفئات األخرىإليهاالمشار   ًا  ي من السيدات المتعطالت عن العمل حالي

ل   في آافة القرارات األربعة، مق     سيدات المشتغالت   % 68اب ر المتعلمات      .  من ال سيدات غي ا أن خمسي ال آم
  . في آافة القرارات مقارنة مع ثلثي السيدات الالتي لديهن مستوى تعليمي أعلى من الثانوييشارآن
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ن أو بشكل مشترك مع  سنة الالتي عادة يتخذن قرارات محددة إما لوحده49- 15  نسبة السيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن 4.13جدول 

  2007أزواجهن، حسب الخصائص األساسية، األردن  
  العناية الخصائص األساسية

  بصحتها
 شراء مشتريات
 آبيرة لألسرة

 شراء احتياجات
 يوميه لألسرة

 / زيارة العائلة
 أو األقارب 

  آل ما ذآر
  من قرارات

  ال شيء مما 
 عدد السيداتمن قراراتذآر 

         العمر
15-19  86.8  64.1  70.5  79.1  51.5  4.8  233  
20-24  87.7  67.3  66.4  77.8  49.0  3.5  1,233  
25-29  90.3  68.9  73.9  84.9  53.6  1.8  1,932  
30-34  90.5  70.4  76.3  86.7  56.1  2.1  2,127  
35-39  91.9  73.1  77.2  87.2  58.1  2.0  1,968  
40-44  91.4  73.0  76.1  87.4  55.6  1.8  1,746  
45-49  92.1  70.8  73.6  83.8  57.5  3.0  1,115  

         الحالة العملية
  1,220  0.9  67.7  92.5  81.3  85.6  94.0 تعمل 

  9,134  2.5  53.4  84.0  73.5  68.6  90.2 ال تعمل
        عدد األطفال األحياء

0  88.6  70.1  71.7  81.5  55.4  3.9  903  
1-2 89.7  69.7  70.8  83.3  53.7  2.5  2,627  
3-4 90.6  72.7  77.0  87.3  57.1  2.0  3,351  
5+ 91.9  69.4  75.3  85.0  54.2  2.1  3,474  

         مكان اإلقامة
  8,803  2.2  56.2  85.5  75.9  71.1  91.1  الحضر
  1,551  3.0  49.2  82.2  65.9  67.6  88.2  الريف

          المحافظات
  4,242  2.1  59.6  84.5  79.9  73.2  91.1  العاصمة
  620  4.4  50.7  80.4  66.2  59.6  89.1 البلقاء
  1,548  2.2  60.0  92.1  76.2  71.0  94.2 الزرقاء
  248  3.7  60.9  88.0  73.8  69.2  91.5 مادبا
  1,892  1.8  49.8  84.1  70.9  71.2  89.3  اربد

  441  3.3  39.6  76.0  62.8  61.5  87.5 المفرق
  278  2.1  50.8  85.0  66.9  69.3  90.0 جرش
  218  1.7  51.2  83.7  67.9  72.1  90.8 عجلون
  363  1.7  48.9  84.8  68.2  72.1  89.0 الكرك
  139  1.8  44.7  86.5  68.1  65.0  87.0  الطفيلة
  154  2.8  47.3  81.3  68.2  69.6  85.0  معان
  212  4.0  48.4  84.7  66.8  65.5  86.1  العقبة
          اإلقليم
  6,658  2.4  58.9  86.0  77.5  71.3  91.7  الوسط
  2,830  2.1  48.4  82.9  69.0  69.6  89.2  الشمال
  867  2.5  47.9  84.4  67.9  68.9  87.3  الجنوب

          منطقة البادية
  783  4.2  47.7  78.5  67.0  64.0  87.9  البادية

  9,571  2.2  55.7  85.6  75.0  71.1  90.9  غير البادية
        المستوى التعليمي 

  365  6.6  40.6  73.8  57.8  54.4  83.9  غير متعلمة
  734  4.0  40.8  73.0  64.9  62.3  86.0  ابتدائي
  1,581  3.1  50.4  80.2  71.1  66.5  91.5  إعدادي
  4,586  2.6  53.9  85.4  73.9  68.6  90.1  ثانوي

  3,089  0.5  64.4  91.1  81.0  79.6  92.9  أعلى من الثانوي
          شرائح الرفاه 

  2,083  3.5  47.3  78.8  68.2  62.5  88.6  األدنى
  2,184  2.8  50.2  82.6  72.7  64.9  89.5  الثاني
  2,104  2.4  55.3  85.3  73.3  71.1  91.3  الوسط
  2,018  1.3  59.8  88.4  77.8  76.6  90.8  الرابع
  1,966  1.5  63.9  90.6  80.5  78.9  93.2  األعلى

 10,354 2.3 55.1 85.0 74.4 70.6 90.6  المجموع

در  ارةوتج ى اإلش ود تباإل ات  وج ة ين رار  إقليمي اذ الق ات اتخ ن فئ ة م ل فئ سبة لك ة بالن ذه .  طفيف ر ه وأآب
يال                     ر م يم الوسط أآث التباينات هي حول اتخاذ القرار بالنسبة للمشتريات اليومية، فالسيدات المقيمات في إقل

ة   شتريات اليومي سبة للم رار بالن اذ الق شمال أو الج %) 78(التخ ي ال ي إقليم راتهن ف ع نظي ة م وب مقارن ن
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ة          ).  على التوالي % 68و% 69( اذ آاف يال التخ ر م يم الوسط هن األآث ولهذا فإن السيدات المقيمات في إقل
  .القرارات المحددة

   توزيع السيدات حسب عدد القرارات التي لهن فيها الكلمة األخيرة1.13الشكل 

قراران %13

قرار واحد %7

لم تشارك بأي 
قرار %2

ثالثة قرارات 
%23

أربعة قرارات 
%55

  

  ضرب الزوجةتوجهات السيدات نحو :  العنف األسري3.13

شكل خاص                 السنواتظهر في     األخيرة اهتمام متزايد حول العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف األسري ب
اة في       ،  الدول المتقدمة أو في الدول النامية  فيسواء   ويعتبر آل من التغاضي عن العنف األسري أو المعان

لوآها الصحي           التجربة من الموانع الجوهرية في تمكين المرأة، وما يترتب على ص           ى س ار وعل حتها من آث
ا       2007وقد تم سؤال السيدات في مسح السكان والصحة األسرية          .  وصحة أطفالها  ئلة حول آرائهن فيم  أس

سبة               .  إذا آان ضرب الزوجة مبرراً     سياق بالن ذا ال م في ه فالتعرف على التوجهات نحو العنف األسري مه
اظ           لبلد آاألردن، حيث يبرر العنف األسري أو قتل        دافع الحف ه في بعض الحاالت ب  أحدهم لزوجته أو البنت

شرف،  ى ال ر، ( عل ه   ) 2001فقي اء علي وب لإلبق و مطل ا ه ة وم شرف العائل ة ب ار المتعلق ن خالل األفك م
  .مصانًا

ان ضرب  ا إذا آ سيدات حول رأيهن فيم م سؤال ال د ت سيدات نحو ضرب الزوجة، فق يم توجهات ال ولتقي
ة               قبل الزوج ل   منالزوجة   رره لكل سبب من األسباب التالي ا يب ه،         أإذا  : ه م ام، إذا تجادلت مع حرقت الطع

زوج     ار    .  خرجت دون أن تخبره، أهملت األطفال، عدم إطاعة الزوج، أهانت الزوج، خانت ال م اختي د ت وق
ك التي يمكن                            ى تل شك حول الجانب األخالقي للزوجة إل ق بال هذه األسباب والتي تتراوح بين أسباب تتعل
ايير                   اك المع اعتبارها أسبابًا عادية آعدم إعداد الطعام بالشكل الصحيح، لتوفير تباين في مدى خطورة انته

سلوآية دول  .  ال ين الج ة      5.13ويب باب مختلف ى أس وافقن عل زواج وي ن ال بق له ي س سيدات الالت سب ال  ن
  .لضرب الزوجة حسب الخصائص األساسية

رر لضرب الزوجة            من %) 90(وقد تبين أن الغالبية العظمى       دًا آمب ببًا واح ل س ى األق بلن عل سيدات يق .   ال
سبيًا      %)88( توافق على أن الخيانة الزوجية تبرر ضرب الزوجة          السيداتفغالبية   ل ن د القلي ، في حين يعتق

ام       ت الطع ي أحرق رره إن ه ا يب ه م ة ل د الزوج ف ض زوج للعن تخدام ال ه %)8(أن اس ي جادلت ، أو إن ه
رره إن هي  % 66ويوافق  %).  16( ا يب ه م ه ل زوج  للعنف ضد زوجت تخدام ال ى أن اس سيدات عل من ال

  .   يعتقدن بنفس الشيء إن هي عصت أمره% 55أهانته، و
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 للزوج الحق في ضرب أو معاقبة أن سنة الالتي يوافقن على 49-  15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 5.13جدول 
  2007لخصائص األساسية، األردن زوجته ألسباب محددة حسب ا

  :للزوج الحق بضرب أو معاقبة زوجته إن 
  

 الخصائص األساسية
احرقت 
  الطعام

  تجادلت 
خرجت دون   لم تطعه  هأهانت معه

 أن تخبره
أهملت 
 خانته األطفال

موافقة على احد 
األسباب المحددة 

عدد السيدات آحد أدنى

           العمر
15-19  8.0  21.1  70.0  55.9  44.9  47.7  87.8  91.1 236  
20-24  7.5  16.3  65.0  56.5  38.9  42.9  91.2  94.1 1,276  
25-29  6.1  13.8  65.8  56.5  36.1  43.7  89.6  91.3 1,977  
30-34  7.3  13.8  67.5  55.5  31.3  40.9  88.2  90.5 2,213  
35-39  6.7  15.9  66.5  57.0  33.7  41.4  88.3  90.1 2,052  
40-44  8.7  18.3  64.4  53.0  33.6  37.6  84.3  87.4 1,884  
45-49  11.5  21.5  64.1  52.6  36.7  45.0  82.6  86.3 1,239  

           الحالة العملية
  1,316 83.3  79.4  35.4  25.1  48.9  55.0  12.7  4.5 تعمل 
  9,560 90.9  88.6  42.7  36.2  56.2  67.3  16.8  8.2 ال تعمل

          الحالة الزواجية
 10,354 90.1  87.6  42.0  35.1  55.4  66.0  16.1  7.5 متزوجة
  522 88.8  84.8  37.9  31.0  53.2  63.5  21.3  12.5 مطلقة/ أرملة

          عدد األطفال األحياء
0  9.2  19.1  64.7  57.0  37.4  41.5  87.6  88.7 1,021  
1-2 6.3  14.7  60.8  51.8  32.2  39.2  85.7  88.7 2,787  
3-4 6.7  13.9  64.3  52.2  32.0  40.2  86.6  89.1 3,471  
5+ 9.4  19.0  71.6  60.6  38.9  45.4  89.7  92.3 3,597  

           مكان اإلقامة
  9,249 89.1  86.5  39.7  32.5  52.9  64.1  15.2  6.8  الحضر
  1,627 95.1  93.1  53.7  48.1  69.1  75.9  22.5  12.8  الريف

           المحافظات
  4,442 87.0  83.3  34.8  28.2  48.6  61.5  15.8  5.9  العاصمة
  645 87.5  85.9  20.6  22.1  35.7  48.1  9.7  4.9 البلقاء
  1,645 85.5  82.8  34.4  32.3  45.1  61.9  15.3  4.4 الزرقاء
  262 90.5  88.4  34.1  35.5  60.9  60.5  36.0  7.9 مادبا
  1,993 96.3  95.3  58.9  44.8  69.1  75.2  12.6  11.8  اربد

  460 96.7  94.7  62.7  52.4  77.3  82.0  22.8  13.3 المفرق
  293 93.7  91.4  52.0  43.2  68.3  75.2  18.6  11.5 جرش
  228 96.1  94.9  59.0  47.2  77.3  79.2  16.3  13.8 عجلون
  378 96.6  95.7  56.5  47.6  71.3  77.0  26.8  12.5 الكرك
  146 93.8  92.8  48.0  43.8  68.5  74.3  22.3  10.2  الطفيلة
  164 96.8  95.5  54.7  49.5  73.7  77.7  28.2  9.4  معان
  221 90.5  88.9  39.6  36.8  58.3  65.1  17.0  7.0  العقبة
           اإلقليم

  6,993 86.8  83.6  33.4  28.8  47.0  60.3  15.9  5.5  الوسط
  2,975 96.1  94.8  58.8  46.0  70.9  76.5  15.0  12.1  الشمال
  908 94.7  93.5  50.7  44.7  68.1  73.8  23.9  10.2  الجنوب
           يةمنطقة الباد
  823 95.7  93.1  54.7  49.5  70.0  77.9  30.4  13.9  البادية

 10,053 89.5  87.0  40.7  33.7  54.1  64.9  15.2  7.2  غير البادية
          المستوى التعليمي 

  416 98.1  95.5  68.9  65.5  82.8  88.0  48.3  29.7  غير متعلمة
  813 95.6  91.2  53.9  52.4  66.8  77.0  27.0  15.3  ابتدائي
  1,681 92.5  90.9  47.0  42.2  59.7  71.1  18.8  9.5  إعدادي
  4,788 91.6  89.2  42.6  34.2  56.8  68.1  15.1  6.4  ثانوي

  3,179 83.8  81.1  31.1  23.4  44.2  54.0  9.9  4.0  أعلى من الثانوي
           شرائح الرفاه 

  2,211 96.4  94.4  52.0  45.1  67.8  76.7  23.8  12.4  نىاألد
  2,296 94.9  92.8  47.3  41.4  63.2  74.9  19.5  8.7  الثاني
  2,206 92.2  90.0  44.4  35.8  55.4  65.8  14.7  7.2  الوسط
  2,135 85.9  83.9  38.2  28.9  51.2  62.0  12.8  6.5  الرابع
  2,028 79.4  75.0  25.2  21.6  37.0  47.9  10.0  3.4  األعلى

10,876  90.0 87.5  41.8  34.9  55.3  65.9  16.3   7.7   المجموع
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ضرية         اطق الح ي المن ن ف ي يقم سيدات الالت ين ال ف ب ر العن ى تبري سبة إل ات بالن ضًا اختالف اك أي ان هن وآ
ررات العنف           ونظيراتهن في المناطق الريفية، حيث تبدو السيدات الحضريات        ول مب يًال لقب في  % 89( أقل م

 إلى أن السيدات األعلى تعليمًا      2.13 والشكل   5.13ويشير آل من الجدول     ).  في الريف % 95 مقابلالحضر  
  .والمشتغالت آن األقل ميًال للموافقة على أي سبب من األسباب لتبرير ضرب الزوجة

د على األقل بأن ضرب الزوج  نسبة السيدات الالتي وافقن على سبب واح2.13الشكل 
  2007لزوجته مبرر، األردن 

83
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مشتغلة  
غير مشتغلة 
حالة العمل 
تعليم عالي 

 ثانوي
إعدادي     
ابتدائي   

غير متعلمة 
المستوى التعليمي 

األردن

  

   موافقة السيدات على أسباب رفض المعاشرة الجنسية4.13

م   دى تحك سيداتإن م ة        ال ات الديموغرافي سبة للمخرج ة بالن ه الهام ه دالالت سية ل رة الجن ة المعاش  بعملي
د        ولقياس مدى موافقة الس   .  والصحية زوج، فق سية مع ال يدات على حق المرأة في أن ترفض المعاشرة الجن

سكان والصحة األسرية                 ستجيبات في مسح ال ان للزوجة الحق في رفض              2007تم سؤال الم ا إذا آ ، فيم
إذا آانت متعبة أو في حالة مزاج غير جيد، أو أنها :  ظل ثالثة ظروف هيفيالمعاشرة الجنسية مع الزوج     

ا مصاب بأحد األمراض                  تعرف أن زوجها     قد مارس الجنس مع سيدات أخريات، أو أنها تعرف أن زوجه
وق                          .  المنقولة جنسياً  ط حق ة في رب ا فعال ا آونه ة ألخذ رأي الزوجة حوله ذه الظروف الثالث ار ه وتم اختي

رأة الحق        6.13ويظهر الجدول  .  المرأة بالقضايا الخاصة بصحتها    أن للم دن ب سيدات الالتي أف سبة ال في   ن
د          .  رفض ممارسة الجنس مع زوجها ألسباب محددة حسب الخصائص األساسية          ه ال ب سياق فإن ذا ال وفي ه

رتبط                  ذا المؤشر ي إن ه من مالحظة أنه على عكس الوضع بالنسبة لمؤشرات تمكين المرأة السابقة الذآر، ف
سيدات عل               ر عدد األسباب التي توافق ال نهن     بشكل إيجابي مع تمكين المرأة، فكلما آث ع تمكي ا أرتف ا، آلم يه

  .فيما يتعلق بقناعتهن بالحقوق الجنسية للمرأة

ارهن                     سيدات في األردن الالتي أعم ة ال إن غالبي ى أن        49-15وألي سبب من األسباب، ف وافقن عل  سنة ي
زوج       رفضالسيدات يستطعن    سية مع ال أن للزوجة الحق في رفض            % 97إذ أن   :  المعاشرة الجن دن ب يعتق

د               المعاشرة الجن  سيدات   % 95سية مع الزوج الذي يعاني من األمراض المنقولة جنسيًا، في حين يعتق من ال
ا يوافق         ات، آم ه مع سيدات أخري سيدات   % 75نفس الشيء إن هن عرفن بأن الزوج قد خان زوجت من ال

ة أو ليست في مزاج                     رره إن آانت متعب ا يب ه م زوج ل أيضًا على أن رفض الزوجة لممارسة الجنس مع ال
ستطيع رفض ممارسة الجنس                 % 72وأن ما نسبته    .  يدج سيدة ت ى أن ال زوج   مع من السيدات يوافقن عل  ال
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سابقة      سيدات            . لكل سبب من األسباب ال دًا من ال ة ج سبة قليل رفض       %) 1(وأن ن رر ل ه ال يوجد مب دن بأن أف
  .الزوجة المعاشرة الجنسية مع الزوج ألي سبب من األسباب الواردة أعاله

 ويعتقدن بأن للزوجة الحق في رفض ممارسة الجنس مع الزوج ألسباب 49- 15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن  6.13جدول 
 2007محددة حسب الخصائص األساسية، األردن 

  :للزوجة الحق في رفض ممارسة الجنس مع الزوج إن 

 الخصائص األساسية
  علمت بأن الزوج
  مصاب بمرض
 منقول جنسيًا

فت أن زوجها قد عر
مارس الجنس مع 

 غيرها

  آانت متعبة أو
مزاجها غير جيد

نسبة السيدات الالتي 
وافقن على جميع 
  األسباب المحددة

نسبة السيدات الالتي 
لم يوافقن على أي 

 سبب محدد
 العدد

        العمر
15-19  92.1  92.3  79.3  74.2  3.3  236  
20-24  96.9  94.7  72.5  69.7  0.6  1,276  
25-29  99.1  94.7  75.3  73.3  0.2  1,977  
30-34  96.5  95.6  73.8  70.8  0.7  2,213  
35-39  97.4  93.7  74.3  71.2  0.7  2,052  
40-44  96.2  95.0  74.7  71.2  0.9  1,884  
45-49  97.3  93.1  76.1  72.1  0.7  1,239  

        الحالة العملية
  1,316  0.4  74.9  76.6  95.5  98.5 تعمل 
  9,560  0.7  71.0  74.2  94.4  96.9 ال تعمل

       الحالة الزواجية
  10,354  0.6  71.5  74.6  94.5  97.2 متزوجة
  522  2.0  71.2  73.2  94.4  95.6 مطلقة/ أرملة

             عدد األطفال األحياء
0  96.6  93.8  75.2  71.4  0.9  1,021  
1-2 97.0  94.4  76.8  73.7  0.7  2,787  
3-4 97.9  95.8  74.7  72.2  0.3  3,471  
5+ 96.6  93.6  72.5  69.1  0.9  3,597  

        مكان اإلقامة
  9,249  0.6  71.5  74.4  94.6  97.3  الحضر
  1,627  1.1  71.4  75.1  94.0  96.4  الريف

         المحافظات
  4,442  1.0  69.0  72.9  92.7  96.2  العاصمة
  645  1.4  73.6  75.5  92.5  98.0  البلقاء
  1,645  0.1  71.6  73.3  97.0  98.4 الزرقاء
  262  0.9  69.6  72.0  94.3  97.4 مادبا
  1,993  0.1  74.2  76.2  96.9  98.6  اربد

  460  0.3  72.5  76.0  95.1  97.7 المفرق
  293  0.1  79.8  81.6  97.1  98.4 جرش
  228  0.5  75.2  77.3  96.2  97.8 عجلون
  378  2.0  69.0  76.7  90.6  92.0 الكرك
  146  0.8  72.4  75.9  96.2  95.9  الطفيلة
  164  0.8  76.0  79.5  95.2  96.0  معان
  221  0.2  75.6  78.5  95.2  97.5  العقبة
        م اإلقلي

  6,993  0.8  70.1  73.2  93.8  96.9  الوسط
  2,975  0.2  74.6  76.8  96.6  98.4  الشمال
  908  1.1  72.4  77.5  93.4  94.7  الجنوب

         منطقة البادية
  823  1.8  69.0  72.2  92.8  96.4  البادية

  10,053  0.6  71.7  74.7  94.6  97.2  غير البادية
       ستوى التعليمي الم

  416  5.7  60.0  65.7  85.9  89.3  غير متعلمة
  813  2.2  63.8  68.2  90.6  93.0  ابتدائي
  1,681  0.5  70.0  72.5  94.9  97.3  إعدادي
  4,788  0.4  71.4  74.6  94.9  97.5  ثانوي

  3,179  0.1  75.9  78.3  95.7  98.6  أعلى من الثانوي
        ح الرفاه  شرائ

  2,211  1.2  68.7  72.2  92.9  95.4  األدنى
  2,296  0.5  69.5  72.3  94.9  97.1  الثاني
  2,206  1.3  69.5   72.2  93.8  96.7  الوسط
  2,135  0.2  73.7  76.9  95.7  98.2  الرابع
  2,028  0.1  76.7  79.7  95.3  98.4  األعلى
 10,876  0.7 71.5 74.5 94.5 97.1  المجموع
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ًا هو أمر      آوألن آافة السيدات تقريبًا يوافقن على أن رفض الزوجات للمعاشرة الجنسية لألسباب الواردة               نف
سبب                  إمبرر، ف  الرفض ب ة ب ك المتعلق ن هناك تباينًا طفيفًا في الموافقة حسب الخصائص األساسية، خاصة تل

سيًا، ة جن د األمراض المنقول زوج من أح اة ال ةمعان والدة الحديث سبب ال ة حال، .   أو ب ى أي إنوعل اك ف  هن
اع         زداد بارتف سية ت ة الجن ض الممارس باب رف ى أس ة عل ة، إذ أن الموافق رى للموافق اذج األخ بعض النم
سيدات                    ى أي من األسباب من ال ة عل المستوى التعليمي، آما أن المشتغالت أآثر ميًال بشكل طفيف للموافق

إن       . ملالمتعطالت حاليًا عن الع    ال، ف ى أن             % 89وعلى سبيل المث وافقن عل ر المتعلمات ي سيدات غي من ال
سيًا،                ة جن رفض الزوجة للمعاشرة الجنسية مع الزوج له ما يبرره إن آان يعاني من أحد األمراض المنقول

إن                     انوي، ف ى من الث ستواهن التعليمي أعل سيدات الالتي م ين ال ى أن للزوجة       % 99أما ب وافقن عل نهن ي م
  .حق في الرفضال

   مؤشرات تمكين السيدات5.13

رارات            7.13يوضح الجدول    ة وهي عدد الق  صورة مختصرة عن عالقة مؤشرات التمكين األساسية الثالث
رر ضرب الزوجة، وعدد األسباب                    ا يب ا، وعدد األسباب التي من أجله سيدات في اتخاذه شارك ال التي ت

بعض            رفض المعاشرة الجنسية مع الز     أجلالمعطاة من    ذه المؤشرات مع بعضها ال شير  .  وج وعالقة ه وت
ر            يًال لتبري ر م النتائج إلى أن السيدات الالتي يشارآن في ثالثة أو أربعة قرارات محدده خاصة باألسرة أآث

باب   ة األس زوج ولكاف ع ال سية م رة الجن ي رفض المعاش ن ف سيدات %).  74(حقه إن ال ل، ف شكل مماث وب
دن ضرب الزوج ي ال يؤي رة   الالت رفض المعاش باب ل ة األس أن آاف اد ب يًال لالعتق ر م ن أآث ة ألي سبب آ

  %).77(الجنسية مع الزوج لها ما يبررها 
 الالتي ال يوافقن على آافة األسباب التي تبرر ضرب الزوجة، ونسبة آافة 49- 15 نسبة السيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن 7.13جدول 

 سنة، ويوافقن على آافة األسباب التي تدعو إلى رفض الزوجة لممارسة الجنس مع 49- 15عمارهن السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأ
 2007الزوج حسب قيمة آل مؤشر من مؤشرات تمكين السيدات، األردن 

  السيدات الالتي سبق لهن الزواج  السيدات المتزوجات حاليًا 

  مؤشرات تمكين السيدات
نسبة الالتي يشارآن 

 )1(قرارفي اتخاذ ال
  عدد

  السيدات

ال نسبة السيدات الالتي 
يوافقن على آافة األسباب 
التي تبرر ضرب الزوجة

نسبة الالتي يوافقن على آافة 
أسباب رفض الزوجة لممارسة 

عدد السيدات الجنس مع الزوج
      عدد القرارات التي تشارك فيها السيدات

0  na  240  8.1  62.5 240  
1-2 na  2,078  6.4  65.2 2,078  
3-4 na  8,036  10.9  73.4 8,036  

      )2(عدد األسباب التي من أجلها يبرر ضرب الزوجة 
0  68.4  1,029  na  77.2 1,088  
1-2 56.8  3,208  na  73.0 3,388  
3-4 54.6  3,063  na  74.7 3,193  
5-7 49.5  3,054  na  64.8 3,208  

     )3(اة لرفض الزوجة ممارسة الجنس مع الزوجعدد األسباب المعط
0  50.2  63  14.6  na 73  
1-2 49.9  2,888  7.8  na 3,028  

3  57.2  7,403  10.8  na 7,775  
 10,876 71.5 10.0 10,354 55.1 المجموع

  .قرارات لالطالع على قائمة ال4.13تقتصر النسبة على السيدات المتزوجات حاليا أنظر الجدول  )1(
 . لالطالع على قائمة األسباب5.13أنظر الجدول  )2(
 . لالطالع على آافة األسباب6.13أنظر الجدول  )3(

na   =ينطبقال   
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    االستخدام الحالي لوسائل منع الحمل حسب تمكين السيدات1.5.13

شكل جزئ   رة ب يم األس يلة تنظ ا لوس تحكم بخصوبتها واختياره ى ال سيدة عل درة ال ة وق أثر رغب ي حسب تت
د             .   بأنها متمكنة  شعورهاوضعها في األسرة ومدى      ا ق تحكم بحياته ى ال درتها عل دم ق شعر بع فالسيدة التي ت

ة بخصوبتها رارات المتعلق ذ الق ستطيع صياغة وتنفي ا ت شعر بأنه يًال ألن ت ل م ضًا .  تكون أق شعر أي د ت وق
ى                د عل ل وضوحًا أو ال تعتم زوج    بالحاجة إلى اختيار الوسائل التي هي أق اون ال ين الجدول     .   تع  8.13ويب

  .توزيع السيدات المتزوجات حاليًا حسب نوع وسيلة الحمل المستخدمة وحسب مؤشرات التمكين الثالثة

رارات                     اذ الق شارآة في اتخ وتشير البيانات إلى أن هناك عالقة طردية بين استعمال وسائل منع الحمل والم
ع من                  المثال، فإن  سبيلفعلى  .  الخاصة باألسرة  ة يرتف ع الحمل الحديث ائل من % 33 االستعمال الحالي لوس

ى     رة إل رارات الخاصة باألس ن الق ي أي م شارآن ف ي ال ي سيدات الالت ين ال ي  % 44ب سيدات الالت ين ال ب
  . قرارات4-3يشارآن في 

الية ومؤشرات تمكين السيدات،  حسب وسيلة منع الحمل الح49- 15  التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن 8.13جدول 
 2007األردن 

    وسائل منع الحمل الحديثة   

أي وسيلة  مؤشرات تمكين السيدات
منع الحمل 

أي وسيلة 
منع حمل 
 حديثة

  التعقيم 
 األنثوي

وسائل منع 
الحمل المؤقتة 

 )1(الحديثة 
الواقي 
 الذآري

  أي وسيلة
 منع حمل 
  تقليدية

ال يستعملن 
حاليًا وسيلة 

عدد السيدات المجموع  الحملمنع
        )2(عدد القرارات التي تشارك فيها السيدات

0  44.9  33.3  4.3  28.8  0.3  11.6  55.1  100.0  240  
1-2 51.7  36.3  3.4  29.1  3.8  15.4  48.3  100.0  2,078  
3-4 58.9  43.7  3.8  34.1  5.8  15.2  41.1  100.0  8,036  

        )3(سباب التي من أجلها يبرر ضرب الزوجة عدد األ
0  62.2  44.9  3.8  36.3  4.9  17.3  37.8  100.0  1,029  
1-2 57.8  43.4  3.2  34.2  6.0  14.5  42.2  100.0  3,208  
3-4 59.0  42.3  4.5  32.5  5.3  16.8  41.0  100.0  3,063  
5-7 52.7  39.1  3.5  31.1  4.5  13.6  47.3  100.0  3,054  

       )4( عدد األسباب المعطاة لرفض الزوجة ممارسة الجنس مع الزوج
0  39.7  22.7  5.3  16.5  0.9  17.1  60.3  100.0  63  
1-2 53.8  40.4  3.2  32.9  4.3  13.4  46.2  100.0  2,888  

3  58.5  42.7  3.9  33.1  5.7  15.8  41.5  100.0  7,403  

 10,354 100.0 42.9 15.2 5.3 33.0 3.7 41.9 57.1 المجموع

  في حال استعمال أآثر من وسيلة منع الحمل، فانه فقط تم ذآر أآثر وسيلة فعاله في هذا الجدول :  مالحظة
 .الحبوب، اللولب، الحقن، الغرسات، الرغوة، ووسيلة انقطاع الطمث االرضاعي )1(
  . على قائمة القرارات لالطالع4.13أنظر الجدول  )2(
  . لالطالع على قائمة األسباب5.13أنظر الجدول  )3(
  . لالطالع على آافة األسباب6.13أنظر الجدول  )4(

رفض     رر ل د مب ه ال يوج دن أن ي يعتق سيدات الالت ائج أن ال ه النت ارت إلي ا أش ضًا م ذآر أي دير بال ن الج وم
ع الحمل       الزوجة للمعاشرة الجنسية مع الزوج آن أقل ميًال الستعم         ائل من ة من وس ال إحدى الوسائل الحديث

ذلك        ة ل رر رفض الزوج ة تب باب الثالث ة األس أن آاف دن ب ي يعتق سيدات الالت ن ال ى % 43و% 23(م عل
  ).التوالي
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   الحجم المثالي لألسرة والحاجات غير الملباة حسب تمكين السيدات2.5.13

ا دال ة له رارات بفعالي اذ الق ى اتخ سيدات عل درة ال يم إن ق ة تنظ ضيالت اإلنجاب وممارس سبة لتف ا بالن الته
رة م .  األس ادةوتفه يض       الزي ود لتخف ذل الجه ق بب ام يتعل أمر ه نهن آ سيدات وتمكي ع ال سين وض ي تح  ف

ه                         سية مع حجم األسرة المرغوب في ة العك ك العالق الخصوبة من خالل مسارين رئيسين على األقل هما تل
لى تحقيق أهدافهن فيما يتعلق بحجم األسرة من خالل استعمال وسائل     والعالقة الطردية مع قدرة السيدات ع     

  .منع الحمل

دول   ين الج سب        9.13ويب رة ح يم األس اة لتنظ ر الملب ات غي رة والحاج الي لألس م المث اين الحج ة تب  آيفي
سيدات     ين ال ر ضرب                      .  مؤشرات تمك سيدات لتبري ذآرها ال ين عدد األسباب التي ت ة ب ة خطي اك عالق وهن

زوج             .   األطفال لعدد والمتوسط المثالي    الزوجة رر ضرب ال فالسيدات الالتي يعتقدن انه ال توجد أسباب تب
دن بوجود          4.0 مقابل   3.6لزوجته يعتبرن أن العدد المثالي لألطفال هو          أطفال بالنسبة للسيدات الالتي يعتق

دد األ         .  سبب واحد على األقل    ال والمؤشرات األخرى      وال توجد عالقة واضحة بين المتوسط المثالي لع طف
  .لتمكين المرأة

ا   شارك فيه ي ت رارات الخاصة باألسرة والت دد الق ين ع ة ب ة طردي ى وجود عالق ضًا إل ات أي شير البيان وت
اة لتنظيم األسرة         ديهن                 .  السيدة والحاجة غير الملب رارات ل ة ق ة أو أربع شارآن في ثالث سيدات الالتي ي فال

رار              %) 11 (مستوى أدنى للحاجات غير الملباة     شارآن في أي ق سيدات الالتي ال ي ة مع ال %).  17(مقارن
  .وال توجد عالقة خطية واضحة بين الحاجات غير الملباة والمؤشرات األخرى لتمكين المرأة

جات حاليًا  سنة، ونسبة السيدات المتزو49-15  المتوسط المثالي لعدد أطفال السيدات الالتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 9.13الجدول 
 2007 حسب مؤشرات تمكين السيدات، األردن ة سنة وحاجتهن إلى تنظيم األسرة غير الملبا49 – 15وأعمارهن 

نسبة السيدات المتزوجات حاليًا وحاجتهن إلى   
  )2(تنظيم األسرة غير ملباة 

 

  مؤشرات تمكين السيدات
المتوسط 

المثالي لعدد 
  )1(األطفال 

  عدد
  السيدات

  للمباعدة 
  بين

   المواليد

  لتحديد 
  عدد 
  المجموع  المواليد

  عدد
   السيدات

      )3(عدد القرارات التي تشارك فيها السيدات 
0  4.0 173  5.8 11.2 16.9  240  
1-2  4.1  1,674  6.8 7.5 14.2  2,078  
3-4 3.9  6,700  4.4 6.8 11.2  8,036  
            

       )4(برر ضرب الزوجة عدد األسباب التي من أجلها ت
0  3.6 965  4.0 8.8 12.8  1,029  
1-2 4.0 2,880  4.0 6.7 10.7  3,208  
3-4 4.0 2,666  4.9 6.0 10.9  3,063  
5-7 4.0 2,436  6.2 7.9 14.0  3,054  
           

عدد األسباب المعطاة لرفض الزوجة 
       )5 (ممارسة الجنس مع الزوج

0  3.5 57  1.2 9.3 10.5  63  
1-2 4.1 2,479  5.9 6.5 12.4  2,888  

3  3.9 6,411  4.6 7.2 11.8  7,403  
           

 10,354 11.9 7.0 4.9 8,946 3.9 المجموع
  .المتوسط ال يشمل المستجيبات الالتي أعطين إجابات رقمية )1(
 . لتنظيم األسرة لالطالع على تعريف الحاجة غير الملباة1.3.7أنظر الجدول  )2(
 . لمعرفة قائمة القرارات4.13يقتصر فقط على السيدات المتزوجات حاليًا أنظر الجدول  )3(
  . لالطالع على قائمة األسباب5.13الجدول انظر  )4(
  . لالطالع على آافة األسباب6.13أنظر الجدول  )5(
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