
  

ِ      27

  لثالث االفصل 
  الخصائص األساسية للمستجيبات

ارهن               سنة الالتي     49-15يعرض هذا الفصل الخصائص األساسية للسيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعم
سح  ي الم ابلتهن ف ت مق رأة     .  تم ل الم الم، عم ائل اإلع سيدات لوس ن تعرض ال ات ع ضًا بيان دم أي ا يق آم

  .والتدخين

   الخصائص العامة1.3

ة،               1.3يظهر الجدول     ة الزواجي ر، الحال شمل العم ستجيبات حسب الخصائص األساسية التي ت ع الم  توزي
ويظهر توزيع السيدات الالتي سبق     .  مكان اإلقامة، المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به ورفاهية األسرة         

في % 18 و 2002في عام   % 15مقارنة مع    2007 في عام     سنة 25منهن دون سن    % 14لهن الزواج أن    
ة           .  1990في عام   % 22 و 1997ام  ع ة العمري سيدات في الفئ سبة ال  سنة  19-15وتجدر اإلشارة إلى أن ن

ة               %. 2.2انخفضت إلى    ة العمري ذه الفئ سيدات في ه ام     % 6في حين شكلت ال ستجيبات ع من مجموع الم
زواج                     .  1990 سيدات الالتي سبق لهن ال ين ال سن من ب ى   ويعود سبب انخفاض نسبة السيدات صغار ال  إل

زواج        سادس     (ارتفاع العمر وقت ال سيدات             ).  انظر الفصل ال سبة ال رغم من انخفاض ن ى ال ة    وعل في الفئ
ة  امي 34 -25العمري ي ع نة ف ن  (2007 و 2002 س ى % 42م ي %)39إل سيدات الالت سبة ال ، إال أن  ن

ام         سنة   49-40أعمارهن   ام            2007آانت أعلى بقليل في ع ه في ع ا آانت علي ى  % 25من    (2002عم إل
من % 95أن ويشير التوزيع النسبـي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب الحالة الزواجية إلى     %).29

ًا        %)2(أو أرامل   %) 3(السيدات متزوجات حاليًا، والباقي إما مطلقات        ، ولم تختلف نسبة المتزوجات حالي
  .2002عما آانت عليه في عام 

اطق الحضرية          من الم % 85 إلى أن    1.3ويشير الجدول    سكانية التي      (ستجيبات يقمن في المن التجمعات ال
لسيدات الالتي    فقط من ا  % 8ويترآز ما نسبته    ).  2004 نسمة فأآثر آما آانت عليه في تعداد         5000تضم  

ة    (سبق لهن الزواج في محافظات إقليم الجنوب   ان والعقب ة، مع ة مع   ) الكرك، الطفيل يم   % 64مقارن في إقل
سيدات في محافظة العاصمة و            .  إقليم الشمال  في% 27الوسط، و  د،    % 18في حين ترّآز خمسي ال في ارب

ل % 15و اء مقاب ي الزرق ة و% 1.3ف ي محافظة الطفيل ذلك حوالي % 1.5ترآزن ف ان، وترآز آ ي مع ف
  . من السيدات في مناطق البادية% 8

سيدات    .   أيضا العدد المرجح وغير المرجح للسيدات في العينة        1.3ويوضح الجدول    ويتضح منه أن عدد ال
أقل من العدد المرجح، والعكس هو الصحيح  ) عمان، الزرقاء، البلقاء ومادبا  (غير المرجح في إقليم الوسط      
ففي إقليم الجنوب، على سبيل المثال، وعلى الرغم       ).  بسبب زيادة حجم العينة   (في إقليمي الشمال والجنوب     

ات من             ، إال 908من أن العدد المرجح للسيدات آان        ع جمع بيان يدة  3254 أنه تم في الواق ع      .   س م رف د ت وق
ديرات                        ى تق ا يمكن من الحصول عل حجم العينة في إقليم الجنوب للحصول على عدد آاف من السيدات مم

ر المرجح في المحافظات        .  إحصائية  ذات مصداقية  دد المرجح وغي ى الع ضًا عل ك أي سحب ذل ى . وين فعل
رغم م         ى ال ال، وعل سيدات في محافظة جرش هو                 سبيل المث دد المرجح لل ه في        293ن أن الع يده إال أن  س

ات عن                      860الواقع تم جمع بيانات من       ة، حيث جمعت بيان اطق البادي ى من ضًا عل ك أي سحب ذل  سيدة، وين
  ). سيدة1556(حوالي ضعف العدد المرجح للسيدات 
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 2007خصائص األساسية، األردن  التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب ال1.3جدول 
  غير المرجح  المرجح  النسبة المرجحة  الخصائص األساسية  عدد السيدات

    العمر
15-19  2.2  236  222  
20-24  11.7  1276  1272  
25-29  18.2  1977  2014  
30-34  20.3  2213  2251  
35-39  18.9  2052  2063  
40-44  17.3  1884  1809  
45-49  11.4  1239  1245  

    الحالة الزواجية

  10360  10354  95.2  متزوجة
  244  292  2.7  مطلقة
  272  230  2.1  أرملة

    مكان اإلقامة

  7509  9249  85.0  الحضر 
  3367  1627  15.0  الريف

    المحافظات

  1341  4442  40.8  العاصمة
  822  645  5.9 البلقاء
  1076  1645  15.1 الزرقاء
  893  262  2.4 مادبا
  896  1993  18.3  اربد

  886  460  4.2 المفرق
  860  293  2.7 جرش
  848  228  2.1 عجلون
  775  378  3.5 الكرك
  842  146  1.3  الطفيلة
  793  164  1.5  معان
  844  221  2.0  العقبة

    اإلقليم

  4132  6,993  64.3  الوسط
  3490  2,975  27.4  الشمال
  3254  908  8.4  الجنوب

    منطقة البادية

  1556  823  7.6  البادية
  9320  10053  92.4  غير البادية

  المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به
  744  416   3.8  غير متعلمة

  1026  813  7.5  ابتدائي
  1761  1681  15.5  إعدادي
  4372  4788  44.0  ثانوي

  2973  3179  29.2  على من الثانويأ

    شرائح الرفاه 

  3054  2211  20.3  األدنى
  2707  2296  21.1  الثاني
  2267  2206  20.3  الوسط
  1732  2135  19.6  الرابع
  1116  2028  18.6  األعلى

 10876 10876  100.0  المجموع
  .تعليمي تم االلتحاق به بغض النظر عن إنهاء هذا المستوىتشير فئات المستوى التعليمي إلى أعلى مستوى  :مالحظة

ضاً  1.3يشير الجدول     ى أن      أي زواج      الالتي    سيداتمن مجموع ال     % 4 إل يم         سبق لهن ال ين أي تعل م يتلق  ل
ام   % 9 و 2002عام  % 6 مقابل   2007عام  نظامي   ام   % 24 و 1997ع ى تحسن        .  1990ع ذا عل دل ه وي

ي واضح في فرص الحصول على       سبياً               مالتعل ة القصيرة ن رة الزمني ك الفت وأظهرت  .   في األردن، خالل تل
سبق لهن االلتحاق بالتعليم    النتائج آذلك االنتشار الواسع للتعليم في األردن حيث بلغت نسبة السيدات الالتي             
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ام   % 76، مقابل  1990في عام   % 54أو المستويات الدراسية األعلى     اإلعدادي   في  % 83، و1997في ع
  . 2007عام % 89 و2002عام 

اه األسرة، حيث ترآز                          اس رف سيدات حسب مقي ًا لل ساوي تقريب ويشير الجدول آذلك إلى التوزيع شبه المت
  .في الشريحة الثانية% 21 مقابل األعلىمن السيدات في الشريحة % 19حوالي 

    المستوى التعليمي للمستجيبات2.3

ه    الزواج حسب  توزيع السيدات الالتي سبق لهن    2.3يوضح الجدول    م االلتحاق ب المستوى التعليمي الذي ت
سابقة                     .  والخصائص األساسية  ستين سنة ال دار ال ى م سكان عل ع ال يم لجمي وفير التعل .  وقد تم الترآيز على ت

ناً               ك،     .  وآما أظهرت النتائج،  فإن السيدات األآبر سنًا اقل ميالًً للتعلم من األصغر س ى العكس من ذل وعل
سبته         .  ألصغر سنا هن أآثر تعليما من السيدات األآبر سنا        فإن السيدات ا   ا ن ال، ان م % 11فعلى سبيل المث

ة      % 1 سنة لم يتلقين في حين أن أقل من          49-45من السيدات الالتي أعمارهن      من السيدات في الفئة العمري
ة العمر             .   سنة لم يتلقين أي تعليم     29 -15 سنوات الدراسية حسب الفئ ة عدم وجود      ويعكس وسيط عدد ال ي

، فقد بلغ وسيط عدد السنوات الدراسية  )49-45(اختالف رئيسي باستثناء ما هو بين السيدات آبيرات السن    
 سنة 11 سنة حوالي 39-20 سنوات،  في حين بلغ الوسيط للسيدات الالتي أعمارهن 10.8لجميع السيدات 

  .   سنة49-45 سنوات للسيدات في العمر 9.1مقابل 

راتهن في الريف             وتميل السيدات  ر من نظي ،  في الحضر إلى الحصول على قسط من التعليم أو تعليم عاٍل أآث
ساء    % 10، ترتفع هذه النسبة إلى      %3 نسبة السيدات في الحضر الالتي لم يتلقين أي تعليم           بلغتفبينما   ين الن ب

ات ان اإل .  الريفي ية حسب مك سنوات الدراس دد ال سبة لوسيط ع ات بالن د تباين ةوال يوج ات .  قام اك تباين وهن
من السيدات  % 3ففي إقليم الوسط لوحظ أن       . ملحوظة في التحصيل العلمي للسيدات حسب المحافظة واإلقليم       

اء   .  في إقليم الجنوب% 10لم يتلقين أي تعليم، في حين تصل هذه النسبة إلى    وفي محافظتي العاصمة والزرق
سبة إلى       فقط من السيدات لم يتلقين أي تعلي      % 2لوحظ أن    ذه الن ان   % 15م في حين تصل ه .  في محافظة مع

سبة     .  في مناطق غير البادية   % 3بالمقارنة مع   % 14وفي مناطق البادية حيث تبلغ       ات بالن وتستمر هذه التباين
ًا أو          الثانوي أو التعليم العالي، حيث يالحظ أن         للتعليم  نسبة أعلى من السيدات في إقليم الوسط تلقين تعليمًا ثانوي

  .  في إقليم الجنوب% 65في إقليم الشمال و% 70مقابل %) 76(تعليمًا عاٍل 

ًا                            ين تعليم سبة من تلق الي في المحافظات، حيث يالحظ أن ن يم الع سبة للتعل وتوجد تباينات آبيرة أيضًا بالن
ون والكرك  ا وعجل اء ومادب ي محافظات العاصمة والبلق سيدات ف د بلغت حوالي ثلث ال ًا ق  ،%)33(عالي

وينسحب األمر آذلك على االختالف الواضح للسيدات المقيمات        .  في محافظة المفرق  % 18انخفضت إلى   
ة   ي البادي سيدات ف ه لل ا هي علي ة ضعف م ر البادي اطق غي ي من سيدات ف سبة لل ة حيث آانت الن ي البادي ف

  ).على التوالي% 16مقابل % 30(

ي         م يتلق ى     ويوضح الجدول أيضًا ترآز السيدات الالتي ل شريحة األدن يم في ال ر   %) 11(ن أي تعل شكل اآب ب
ى            ة واألعل شريحتين الرابع ل من     (مما هي عليه في ال ا   % 1أق ك يالحظ           )لكل منهم ى العكس من ذل ، وعل

ى  شريحة األعل ي ال الٍي ف ًا ع ين تعليم ي تلق سيدات الالت ز ال ه %) 49(ترآ ا هي علي ر مم ر بكثي شكل أآب ب
  .%)13(السيدات في الشريحة األدنى 
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 حسب أعلى مستوى تعليمي تم االلتحاق به ووسيط عدد 49-15  التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 2.3جدول 
 2007السنوات الدراسية حسب الخصائص األساسية، األردن 

 أعلى مستــوى تعليمــي تم االلتحاق به
غير  الخصائص األساسية

أعلى من  ثانوي إعدادي ابتدائي متعلمة
 الثانوي

 المجموع
وسيط عدد 

سنوات 
 الدراسة

  عدد النساء

                  العمر
15-19 0.8  6.6  25.9  64.7  2.1  100.0  9.7  236  
20-24 0.5  4.8  11.5  59.5  23.7  100.0  10.7  1276  
25-29 1.0  3.9  10.4  50.0  34.7  100.0  11.2  1977  
30-34 2.4  5.2  13.6  46.6  32.2  100.0  11.0  2213  
35-39 3.0  6.4  17.2  42.0  31.4  100.0  10.9  2052  
40-44 7.1  11.1  18.4  35.9  27.5  100.0  10.6  1884  
45-49 11.4  16.5  21.5  25.6  25.0  100.0  9.1  1239  

                  مكان اإلقامة

  9249  10.9  100.0  29.9  45.2  15.2  6.9  2.7 الحضر
  1627  10.3  100.0  25.3  37.1  16.7  10.5  10.4 الريف

                  المحافظات

  4442  11.1  100.0  32.7  44.6  14.2  6.2  2.3  العاصمة
  645  10.9  100.0  32.5  37.3  15.1  8.7  6.4 البلقاء
  1645  10.8  100.0  22.6  51.3  16.9  7.1  2.0 الزرقاء
  262  11.1  100.0  32.4  39.7  12.0  9.0  6.8 مادبا
  1993  10.7  100.0  28.0  45.5  16.4  7.0  3.1  اربد

  460  9.5  100.0  17.5  36.4  20.7  14.6  10.9 المفرق
  293  10.5  100.0  27.4  40.9  19.3  8.3  4.1 جرش
  228  10.7  100.0  32.9  43.8  14.9  5.6  2.8 عجلون
  378  10.8  100.0  35.6  35.4  12.3  8.4  8.4 الكرك
  146  10.1  100.0  27.3  32.1  18.8  11.7  10.1  الطفيلة
  164  9.7  100.0  25.6  29.3  14.6  15.9  14.6  معان
  221  10.4  100.0  22.3  43.4  15.4  9.8  9.1  العقبة
           اإلقليم 

  6993  11.0  100.0  30.3  45.3  14.8  6.8  2.8  الوسط
  2975  10.5  100.0  26.7  43.5  17.2  8.2  4.4  الشمال 
  908  10.4  100.0  29.2  35.7  14.5  10.6  9.9  الجنوب

           منطقة البادية
  823  9.5  100.0  15.8  37.8  17.8  14.5  14.1  البادية

  10053  10.9  100.0  30.3  44.5  15.3  6.9  3.0  غير البادية
           شرائح الرفاه

  2211  9.4  100.0  12.6  40.8  21.4  14.6  10.6  األدنى
  2296  10.5  100.0  21.8  48.8  16.9  8.6  4.0  الثاني
  2206  10.8  100.0  28.4  46.3  15.4  6.9  3.1  الوسط
  2135  11.3  100.0  36.1  45.3  13.5  4.2  0.8  الرابع
  2028  12.0  100.0  49.4  38.3  9.4  2.5  0.2  األعلى

 10876 10.8  100.0  29.2 44.0 15.5 7.5 3.8  المجموع
دائي                      :مالحظة ستوى، المستوى االبت ذا الم اء ه تة    تشير فئات المستوى التعليمي إلى أعلى مستوى تعليمي تم االلتحاق به بغض النظر عن إنه ادل أول س يع

 . سنوات دراسية، والمستوى اإلعدادي الثالث سنوات التالية، والمستوى الثانوي آخر ثالث سنوات

   التعرض لوسائل اإلعالم 3.3

ة        % 97ويتضح أن    .  تعرض السيدات للتلفاز والمذياع والصحف      3.3يبين الجدول    سيدات في العين من ال
ون، وأن  شاهدن التلفزي ستمعن لإلذا% 31ي ة ، وي صحف % 35ع رأن ال ي     يق ل ف ى األق دة عل رة واح  م

ل في           % 16األسبوع، في حين أن      ى األق رة واحدة عل ًا م ثالث مع من السيدات تعرضن لوسائل اإلعالم ال
ين                .لم يتعرضن ألي منها   % 2األسبوع، آما أن     يال ب اوت قل ائل اإلعالم يتف   وبالرغم من أن التعرض لوس

سيدات             الفئات العمرية، إال أن السيد     ات األصغر سنا أقل ميال بصورة طفيفة للتعرض لوسائل اإلعالم من ال
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ذه     19-15من السيدات في الفئة العمرية    % 8فبينما  .  األآبر سنا  ثالث، ارتفعت ه  سنة تعرضن للوسائل ال
ارهن        % 19النسبة إلى    سيدات الالتي أعم ين              .   سنة  49-40بين ال ة ب ة طردي ع توجد عالق ا هو متوق وآم

يم وقراءة الصحف، إذ أن السيدات الالتي مستواهن التعليمي ال يقل عن التعليم الثانوي يقرأن الصحف                التعل
  .  بنسبة أعلى من السيدات األقل تعليمًا

ذياع،        انعكاس  ويالحظ   از أو االستماع للم شاهدة التلف ق بم ات      النمط فيما يتعل ين فئ اوت ب ذا التف   ويختلف ه
ى تعل       يلتين                 السيدات الالتي حصلن عل اتين الوس سبة لتعرضهن له ر المتعلمات بالن سيدات غي .  يم عال أو ال

ذياع           از أسبوعيا، واالستماع للم شاهدة التلف يًال لم ر م ى أن    .  فالسيدات األعلى تعليما أآث ارة إل وتجدر اإلش
م  تعرضن لوسائل اإلعالم الثالث في حين%) 27(حوالي ربع السيدات الالتي تعليمهن أعلى من الثانوي           ل

  . تذآر تقريبًا أي سيدة غير متعلمة أنها تعرضت لنفس الشيء

يلة                 وع الوس ائل اإلعالم حسب ن سيدات المقيمات      .  تتباين العالقة بين مكان اإلقامة والتعرض لوس إذ أن ال
م يكن       ،%)24(من السيدات المقيمات في الريف      %) 38(في الحضر أآثر ميال لقراءة الصحف         في حين ل

از   هناك اختالف    سيدات حسب              واظهر   .  بالنسبة لمشاهدة التلف ين ال ة ب ات جوهري ذياع اختالف االستماع للم
يم، فكانت     أ  ).في الريف % 26في الحضر مقابل % 32(مكان اإلقامة في الحضر والريف  ا حسب اإلقل م

شاهدة ال                         ذياع وم ى الم راءة الصحف واالستماع إل يًال لق ر م يم الوسط أآث از من    النساء المقيمات في إقل تلف
ين اآلخرين          ل حوالي             % 19(السيدات المقيمات في اإلقليم ثالث مقاب يم الوسط تعرضن للوسائل ال في إقل

  ). في إقليم الجنوب% 14في إقليم الشمال و % 11

ي       ات ف سيدات المقيم يلة، فال وع الوس الم حسب ن ائل اإلع ة والتعرض لوس ين المحافظ ة ب اين العالق وتتب
ى عكس          محافظات العاصمة والعق   سيدات في المحافظات األخرى، عل راءة الصحف من ال بة أآثر ميًال لق

سيدات في المحافظات                            از من ال شاهدة التلف يًال في م ل م ة اق ان والعقب ذلك آانت السيدات في محافظتي مع
ائل اإلعالم                   .  األخرى ين المحافظات حسب التعرض لوس ومرة أخرى فقد أظهرت النتائج تباينًا واضحًا ب

سيدات في محافظة العاصمة                   الثال ر من خمس ال ان أآث ائل اإلعالم        %) 23(ث، فبينما آ د تعرضن لوس ق
  .  في جرش% 7في محافظة المفرق و% 9بلغت هذه النسبة 

سبة التعرض                          دنت ن ة، حيث ت اطق البادي ة في من وأظهر الجدول آذلك التباين في هذه النسب حسب اإلقام
ى         لوسائل اإلعالم الثالث للسيدات الم     ة إل ة مع     % 8قيمات في البادي سيدات المقيمات في      % 17بالمقارن لل

  .مناطق غير البادية

اه األسرة، حيث                    3.3ويبين الجدول    اس رف ائل اإلعالم حسب مقي سيدات لوس  التباين الجوهري لتعرض ال
الم        ائل اإلع رض لوس يًال للتع ر م ى أآث ة واألعل شريحتين الرابع ي ال سيدات ف ائج أن ال رت النت ن أظه م

رى  شرائح األخ ي ال سيدات ف ا تعرض .  ال الم    % 5فبينم ائل اإلع ى لوس شريحة األدن ي ال سيدات ف ن ال م
  .من السيدات لذلك% 39الثالث، تعرض 
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 وتعرضن لوسائل اإلعالم مرة واحدة على األقل في األسبوع  حسب 49-15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 3.3جدول 
 2007ية، األردن الخصائص األساس

  الخصائص األساسية
يقرأن الصحف في 
األسبوع على األقل 

  مرة واحدة

يشاهدن التلفاز في 
األسبوع على األقل 

  مرة واحدة

يستمعن لإلذاعة في 
األسبوع على األقل 

  مرة واحدة

الوسائل 
اإلعالمية 
  الثالث

ال تتعرض  
لوسائل 
  اإلعالم

  عدد السيدات

              العمر
15-19  19.9  96.0 23.7  7.9  3.0  236  
20-24  30.5  98.2  24.9  10.6  1.6  1276  
25-29  32.7  97.7  31.9  15.9  1.1  1977  
30-34  35.5  96.2  30.0  15.8  2.4  2213  
35-39  37.0  97.1  34.8  18.4  1.6  2052  
40-44  41.2  94.9  32.8  19.1  2.7  1884  
45-49  36.4  94.6  33.7  18.6  4.3  1239  

              مكان اإلقامة
  9249  2.0  17.6  32.3  96.5  37.5  الحضر 
  1627  3.2  9.8  26.2  96.0  23.6  الريف
              المحافظات
  4442  2.2  22.5  38.3  95.8  44.8  العاصمة
  645  2.5  13.5  23.0  96.4  31.9 البلقاء
  1645  0.9  13.4  26.8  99.0  28.1 الزرقاء
  262  1.4  13.8  24.4  98.1  32.8 امادب
  1993  2.2  11.6  27.3  96.7  29.7  اربد

  460  3.7  9.2  24.9  95.0  23.3 المفرق
  293  2.3  7.4  24.4  96.6  19.9 جرش
  228  1.8  10.8  27.5  97.2  25.6 عجلون
  378  3.6  14.2  30.9  95.1  33.1 الكرك
  146  2.2  12.0  30.7  96.6  27.6  الطفيلة
  164  4.4  11.5  28.8  93.3  26.0  معان
  221  5.1  14.9  26.1  93.0  39.8  العقبة
              اإلقليم 

  6993  1.9  19.2  33.7  96.7  39.2  الوسط
  2975  2.4  10.7  26.7  96.5   27.5  الشمال 
  908  3.9  13.5  29.3  94.5  32.6  الجنوب

              ة الباديةمنطق
  823  4.1  7.8  21.3  95.1  21.4  البادية

  10053  2.1  17.1   32.2  96.6  36.6  غير البادية
          المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416  11.9  0.1  13.8  87.5  2.4  غير متعلمة
  813  3.7  3.1  23.1  95.2  9.6  ابتدائي
  1681  2.7  10.9  25.2  96.3  23.5  إعدادي
  4788  1.7  14.9  30.3  96.9  35.4  ثانوي

  3179  1.1  27.1  40.8  97.3  52.7  أعلى من الثانوي
              شرائح الرفاه

  2211  5.2  4.9  17.4  93.7  15.3  األدنى
  2296  1.5  9.1  24.3  97.1  25.6  الثاني
  2206  1.4  13.6  30.9  97.3  34.3  الوسط
  2135  1.6  18.2  33.5  97.1  42.3  الرابع
  2028  1.3  38.5  53.1  97.1  62.5  األعلى
 10876  2.2  16.4  31.4 96.5 35.4  المجموع

   خصائص عمالة المستجيبات4.3

 سؤال المستجيبات عددا من األسئلة حول عملهن،  2007تم في مسح السكان والصحة األسرية في األردن     
ا       بما ئلة                .   أم ال   في ذلك إذا آن يعملن حالي ددا من األس م سؤالهن ع د ت ًا، فق ن حالي سيدات الالتي يعمل ا ال أم

  .   والحالة العمليةحول نوع العمل الذي يقمن به 
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   حالة العمل  1.4.3

سيدات   4.3يبين الجدول    ن خالل     %) 88 ( أن غالبية ال م يعمل ن ول سابقة للمسح    ال يعمل ام ال سبعة أي أن ، وال
ين         .  السبعة أيام السابقة للمسح   من السيدات قد عملن خالل      % 12 ن ب وتتراوح نسبة السيدات الالتي ال يعمل

 . سنة39 -35لمن هن في العمر%  85 سنة إلى 19-15لمن هن في العمر % 100
 2007ألردن  التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب حالة العمل والخصائص األساسية، ا4.3جدول 

   أيام7عملت خالل الـ  الخصائص األساسية
  )1( السابقة للمسح 

   7لم تعمل خالل الـ 
  عدد السيدات  المجموع  أيام السابقة للمسح

         العمر
15-19  0.0  100.0  100.0 236  
20-24  5.5  94.5  100.0  1276  
25-29  12.8  87.2  100.0  1977  
30-34  14.7  85.3  100.0  2213  
35-39  15.4  84.6  100.0  2052  
40-44  12.2  87.8  100.0  1884  
45-49  9.8  90.2  100.0  1239  

          الحالة الزواجية
  10354  100.0  88.2  11.8  متزوجة
  522  100.0  81.6  18.4  أرملة/ مطلقة

      عدد األطفال األحياء
0  13.4  86.6  100.0  1021  
1-2  16.6  83.4  100.0  2787  
3-4  12.3  87.7  100.0  3471  
5+  8.0  92.0  100.0  3597  

      مكان اإلقامة
  9249  100.0  88.1  11.9  الحضر 
  1627  100.0  87.0  13.0  الريف

          المحافظات
  4442  100.0  88.1  11.9  العاصمة
  645  100.0  83.5  16.5 البلقاء
  1645  100.0  92.4  7.6 الزرقاء
  262  100.0  82.0  18.0 مادبا
  1993  100.0  88.1  11.9  اربد

  460  100.0  88.1  11.9 المفرق
  293  100.0  89.6  10.4 جرش
  228  100.0  85.0  15.0 عجلون
  378  100.0  78.7  21.3 الكرك
  146  100.0  85.5  14.5  الطفيلة
  164  100.0  83.8  16.2  معان
  221  100.0  89.3  10.7  العقبة
          اإلقليم 
  6993  100.0  88.5  11.5  الوسط

  2975  100.0  88.0  12.0  الشمال 
  908  100.0  83.3  16.7  الجنوب

          منطقة البادية
  823  100.0  89.6  10.4  البادية

  10053  100.0  87.8  12.2  غير البادية
      ى التعليمي الذي تم االلتحاق بهالمستو

  416  100.0  93.7  6.3  غير متعلمة
  813  100.0  94.6  5.4  ابتدائي
  1681  100.0  96.8  3.2  إعدادي
  4788  100.0  95.2  4.8  ثانوي

  3179  100.0  69.8  30.2  أعلى من الثانوي
          شرائح الرفاه

  2211  100.0  93.3  6.7  األدنى
  2296  100.0  92.3  7.7  الثاني
  2206  100.0  87.7  12.3  الوسط
  2135  100.0  85.7  14.3  الرابع
  2028  100.0  79.5  20.5  األعلى
   10876   100.0 87.9     12.1  المجموع

ذين ل                   : المشتغلين حالياً ) 1( راد ال يهم األف ا ف سابقة، بم ام ال سبعة أي نهم            هم الذين عملوا خالل ال سابقة ولك ام ال سبعة أي وا خالل ال م يعمل
 .  عاملين فعًال اال أنهم آانوا غائبين عن العمل بسبب إجازة، مرض أو ألي سبب أخر
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ة                     حسب  ولكن   ،  وتشير البيانات إلى أن تباينات حالة العمل حسب مكان اإلقامة في الحضر والريف آانت قليل
يم الجنوب آانت األعلى          تبين أن نسبة ال   فقد  .  األقاليم آانت آبيرة   ة مع   %) 17(سيدات العامالت في إقل مقارن

ا                 .  األقاليم األخرى  ع التحصيل العلمي آلم ا ارتف ه آلم ول بأن ة التي تق وتبدو هذه النتيجة مغايرة للحكمة التقليدي
   . ازداد انخراط المرأة في العمل، حيث تبين بأن السيدات في إقليم الجنوب هن األقل ميًال للتعليم

ل                   ة في المحافظات، حيث تمي ويشير الجدول أيضًا إلى وجود تباينات واضحة في حالة العمل حسب اإلقام
ي            ه ف ي علي ا ه ر مم شكل أآب ل ب ان للعم رك، ومع ون، الك ا، عجل اء، مادب ات البلق ي محافظ سيدات ف ال

يًال للعمل مقا                ل م سيدات المقيمات    المحافظات األخرى، آما تبين أن السيدات المقيمات في البادية اق ة بال رن
يًال                       .  في مناطق غير البادية    ر م انوي أآث ى من الث سيدات الالتي تحصيلهن العلمي أعل وفي حين آانت ال

  %).30(لإلجابة  بانخراطهن في العمل خالل األسبوع السابق للمسح من أي فئة أخرى متعلمة 

د ارت              ل، فق ة العم ن من             ويبدو أن الحالة الزواجية لها تأثير على حال سيدات الالتي يعمل سبة ال % 12فعت ن
امالت من       .  بين األرامل والمطلقات% 18بين المتزوجات إلى   سيدات الع سبة ال ع ن ا ترتف ي  % 13آم لالت

ديهن خمسة       %  8لمن لديهن طفًال أو طفلين ثم تنخفض إلى         % 17ليس لديهن أطفال إلى      للسيدات الالتي ل
  .أطفال أو أآثر

دول   ر الج ود4.3ويظه ي        وج سيدات ف ل ال اه، فتمي اس الرف سب مقي سيدات ح ل ال ي عم اين واضح ف  تب
شرائح األخرى                       ه في ال ا هي علي ر مم ر بكثي شريحة    % 21(الشريحة الرفاه األعلى للعمل بشكل أآب في ال

  ).في الشريحة الثانية% 8في الشريحة األدنى و% 7األعلى مقابل 

    المهنة2.4.3

رة م       5.3يظهر الجدول     سبة آبي سابقة              أن ن ام ال سبعة أي ن خالل ال أنهن آن يعمل سيدات الالتي أجبن ب ن ال
ة     %) 46(للمسح يعملن في مهن المتخصصين          ن   % 7، في حين أن       %)27(والمهن الفني في مجال    يعمل

ا من مهن           % 5األعمال الكتابية و  يعملن في   %  7البيع، و  ا إليه ة وم اوت النسب    .  في األعمال الحرفي وتتف
شكل واضح حسب الخ اه ب ل رف يم، ودلي ة والتعل ة الزواجي سيدات خاصة حسب الحال ية لل صائص األساس

رة ى أن  .   األس ضًا إل ات أي ارت البيان أجر و % 89وأش ستخدمات ب امالت م سيدات الع ن ال ن % 6م يعمل
  ).1.3الشكل (لحسابهن الخاص 

  حسب الحالة العملية التوزيع النسبي للسيدات المشتغالت خالل السبعة أيام السابقة للمسح 1.3الشكل 
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ة           ة الزراعي ق بالعمال ا يتعل ين الحضر والريف فيم ة ب وتجدر اإلشارة إلى أن البيانات تعكس تباينات متوقع
والي % 4و% 1( ى الت صين        )عل اع اإلدارة والمتخص ق بقط ا يتعل ة فيم ات ملحوظ د تباين ا ال توج ، بينم

ذين القطاعين من         ).  5.3الجدول   (والمهن الفنية    امالت في ه سيدات الع سبة ال ام   % 64وارتفعت ن في ع
  .2007عام % 73 وإلى 2002عام % 70 إلى 1997

  التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج المشتغالت خالل السبعة أيام السابقة للمسح حسب المهنة والخصائص 5.3جدول 
 2007األساسية، األردن 

عدد 
  المهن   المجموع  سيداتال

  )1(األولية 

  العاملون في 
تشغيل اآلالت وما 
  إليها من المهن

 العاملون 
في الحرف وما 
إليها من المهن

   العاملون 
   المهرة

   في الزراعة

العاملون في  الخدمات
والباعة  في المحالت 
  التجارية واألسواق

 الكتبة
الفنيون 

 والمتخصصون
 المساعدون

  المشرعون 
  ظفوومو

   اإلدارة العليا
  الخصائص األساسية

  العمر                    
70  100.0  0.6  0.0  5.3  1.3  0.0  2.4  30.2  60.2  20-24  

253  100.0  4.5  0.0  2.6  0.8  4.9  5.4  22.9  58.9  25-29  
325  100.0  4.8  0.0  4.8  0.1  6.3  5.6  27.3  51.1  30-34  
316  100.0  9.3  0.0  4.5  0.2  8.9  8.6  29.3  39.2  35-39  
230  100.0  7.8  1.7  5.8  2.3  9.0  10.3  25.6  37.6  40-44  
122  100.0  9.7  0.0  9.8  6.6  10.6  2.3  33.2  27.9  45-49  

  الحالة الزواجية                    
  متزوجة  48.6  28.2  5.6  6.0  1.2  4.0  0.3  6.0  100.0  1220

  أرملة/ مطلقة  9.0  15.7  20.2  21.8  2.9  17.2  0.0  13.3  100.0  96
  عدد األطفال األحياء                    

137  100.0  6.8  0.0  3.6  0.0  10.0  7.2  24.3  48.1  0  
464  100.0  3.8  0.0  2.2  1.3  5.1  7.8  25.2  54.5  1-2  
426  100.0  5.9  0.0  4.1  0.2  5.6  6.5  29.2  48.4  3-4  
289  100.0  12.0  1.4  11.2  3.7  11.4  4.7  29.3  26.4  5+  

  مكان اإلقامة                    
  الحضر   45.8  27.1  6.9  7.8  0.8  5.4  0.4  5.7  100.0  1104
  الريف  45.2  28.2  5.1  4.0  3.8  2.5  0.0  11.1  100.0  212

  المحافظات                    
  العاصمة  49.3  25.7  6.9  7.9  0.1  5.2  0.7  4.2  100.0  528
 البلقاء  39.7  29.2  6.9  10.2  0.0  2.7  0.0  11.4  100.0  106
 الزرقاء  38.0  25.4  6.9  12.7  0.0  7.8  0.0  9.2  100.0  126
 مادبا  48.5  29.9  8.3  5.0  0.0  4.3  0.0  4.0  100.0  47

  اربد  42.4  28.6  4.9  4.4  4.8  6.8  0.0  8.2  100.0  237
 المفرق  51.6  17.2  5.8  2.8  4.2  6.5  0.0  11.9  100.0  55
 جرش  45.9  28.4  3.5  11.0  1.1  3.3  0.0  6.8  100.0  31
 عجلون  46.1  40.0  2.4  6.1  1.5  1.5  0.0  2.3  100.0  34
 الكرك  42.1  30.6  11.4  5.5  1.7  1.0  0.0  7.6  100.0  81
  الطفيلة  51.3  34.1  8.4  0.8  0.9  0.8  0.0  3.8  100.0  21
  معان  52.0  29.1  5.0  2.3  1.5  1.6  0.0  8.6  100.0  27
  العقبة  48.4  33.0  8.5  5.0  0.9  1.4  0.0  2.8  100.0  24

  اإلقليم                     
  الوسط  46.2  26.3  7.0  8.8  0.1  5.2  0.5  5.9  100.0  807
  الشمال   44.5  27.9  4.7  4.8  4.1  6.0  0.0  8.1  100.0  357
  الجنوب  46.1  31.2  9.4  4.2  1.4  1.1  0.0  6.5  100.0  152

  منطقة البادية                    
  البادية  46.8  27.7  4.3  3.0  3.8  4.0  0.0  10.3  100.0  86

  غير البادية  45.6  27.3  6.8  7.5  1.1  5.0  0.3  6.3  100.0  1230
  المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به                

  غير متعلمة  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (4.6)  (26.9)  (5.8)  (0.0)  (62.7)  100.0  26
  ابتدائي  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (13.0)  (7.9)  (38.0)  (0.0)  (41.0)  100.0  44
  إعدادي  0.0  13.4  9.4  31.0  6.3  16.2  0.0  23.6  100.0  53

  ثانوي  0.0  9.2  33.7  23.0  1.4  16.1  0.0  16.6  100.0  232
  أعلى من الثانوي  62.7  34.5  0.4  1.8  0.0  0.1  0.4  0.1  100.0  960

  شرائح الرفاه                    
  األدنى  14.8   22.2  9.6  7.5  8.8  8.4  0.0  28.7  100.0  149
  الثاني  37.0  25.2  8.0  6.1  1.0  7.4  0.0  15.2  100.0  176
  الوسط  37.9  37.0  6.3  9.4  0.3  6.2  0.0  2.9  100.0  271
  الرابع  47.2  31.4  5.7  8.1  0.4  6.0  0.0  1.2  100.0  304
  األعلى  64.5  20.8  5.9  5.3  0.1  1.1  0.9  1.3  100.0  415

  المجموع  45.7 27.3   6.6  7.2  1.3  5.0  0.3  6.6  100.0   1316
  . حالة غير موزونة49– 25األرقام بين األقواس مبنية على عدد حاالت ما بين : مالحظة
 .العاملون بشكل رئيسي في البيع، الخدمات والزراعة): 1    (
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   التدخين5.3

الغين          يعت ين الب اة واألمراض ب ى الوف ؤدي إل شكل  .  بر التبغ من أآثر األسباب التي يمكن تالفيها والتي ت وب
از    ي الجه ة أو قرحة ف شرايين التاجي ي أمراض ال ادة ف سبب زي د ي وتين ق إن التعرض المزمن للنيك ام ف ع

دم     اع ضغط ال ريء وارتف ي الم رض ف ة ، وم ضمي، أو االضطرابات الجانبي رت.  اله ة  وي غ وآاف بط التب
ة               ة أعضاء الجسم المختلف سرطان في آاف م أسباب تطور             .  مكوناته بتزايد خطر ال دخين من أه ا أن الت آم

وي المزمن والتي تتصف بوجود سعال مزمن ووجود                         سداد الرئ شعبي المزمن واالن أمراض االلتهاب ال
نفس   رى الت ي مج سداد ف م وان ة أورام  .  بلغ سبب لغالبي روف آ دخين مع ةوالت ين  .  الرئ دخين ب ق الت ويخل

شمل انخفاض وزن                .  السيدات مخاطر معينة تؤثر على نسلهن      ائج الحمل الضعيف والتي ت ويالحظ أن نت
  .المولود، وتأخير نمو الجنين أآثر انتشارًا بين السيدات المدخنات مقارنة مع غير المدخنات

% 5من السيدات يدخن السجائر مقابل  % 11وبشكل عام فإن    ،   نسبة السيدات المدخنات   6.3ويبين الجدول   
ة                        .  يدخن النرجيلة  سجائر والنرجيل دخين ال يًال لت ر م نًا أآث ر س سيدات األآب ى أن ال ضًا إل ات أي وتشير البيان

ناً       سيدات األصغر س اطق الحضرية             .  مقارنة بال سيدات الالتي يقمن في المن ا أن ال يًال   %) 11(آم ر م أآث
سجائر             %)6(ريفيات  لتدخين السجائر من السيدات ال     دخين ال يًال لت ر م ، وآذلك السيدات في إقليم الوسط أآث

  .  مقارنة بالسيدات في األقاليم األخرى

ات      ة حسب المحافظ سجائر والنرجيل دخنات ال سيدات م ة لل ات جوهري ود اختالف ى وج ات إل شير البيان وت
ة           واإلقامة في البادية، حيث أن السيدات المقيمات في محافظتي العاصمة            ر البادي اطق غي ة، وفي من  والعقب

ات         سيدات األخري ين المحافظات             .  أآثر ميًال لتدخين السجائر مقارنة بال ا ب اوت جوهري ان التف د آ % 4(وق
سجائر          % 14في محافظة الطفيلة مقابل      دخنات ال سيدات م سيدات في       ).  في محافظة العاصمة لل ا أن ال آم

  %).6(ن السيدات في مناطق غير البادية م%) 2(البادية أقل ميًال لتدخين النرجيلة 

ة حسب شرائح              6.3ويشير الجدول    سجائر والنرجيل  إلى وجود تباين واضح وجوهري للسيدات مدخنات ال
سيدات في                 .  الرفاه ة من ال سجائر والنرجيل دخين ال يًال لت ل م ى اق اه األدن حيث أن السيدات في شرائح الرف

ى  اه األعل سيدات % 3و% 8(شرائح الرف ل ولل ى مقاب اه األدن ي شريحة الرف ي شريحة % 12و% 17ف ف
  ). الرفاه األعلى على التوالي

سيدات الالتي   %) 16(وأوضحت البيانات أن السيدات غير المتعلمات هن أآثر ميًال لتدخين السجائر   من ال
ة   %)11(أو أعلى  %) 9(لديهن تعليم ثانوي     دخين النرجيل ًا  %1(، في حين آان العكس فيما يتعلق بت  تقريب

ر من             ).  للثانوي فأعلى % 6لغير المتعلمات مقابل حوالي      إن أآث % 95أما أثناء فترة الحمل والرضاعة، ف
ين أن   ي ح غ، ف ستخدمن التب سيدات ال ي ن ال ل   % 5و% 4م رة الحم اء فت سجائر أثن دخن ال ات ي ن األمه م

  .يدخن النرجيلة في المرحلتين% 3والرضاعة على التوالي، وأن حوالي 
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 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج الالتي يدخن السجائر أو النرجيلة حسب الخصائص 6.3جدول 
 2007األساسية، األردن 

 عدد السيدات  النرجيلة السجائر الخصائص األساسية

                                       العمر
15-19  0.4  3.1  236  
20-24  5.7  4.3  1276  
25-29  7.6  4.8  1977  
30-34  9.5  5.4  2213  
35-39  12.6  6.5  2052  
40-44  13.9  6.1  1884  
45-49  15.7  4.9  1239  

     مكان اإلقامة
  9249  6.0  11.3  الحضر
  1627  1.7  6.4  الريف

     المحافظات
  4442  8.7  14.3  العاصمة
  645  3.6  8.2 البلقاء
  1645  3.2  8.5 الزرقاء
  262  2.3  5.8 مادبا
  1993  3.8  8.7  اربد

  460  1.5  6.9 المفرق
  293  2.5  6.9 جرش
  228  2.0  4.3 عجلون
  378  2.2  7.0 الكرك
  146  0.7  4.4  الطفيلة
  164  1.7  7.7  معان
  221  3.0  11.5  العقبة

     اإلقليم 
  6993  6.7  12.0  الوسط

  2975  3.2  7.9  الشمال 
  908  2.1  7.8  الجنوب

      منطقة البادية
  823  1.8  7.9  البادية

  10053  5.7  10.8  غير البادية

     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به
  416  0.9  15.8  غير متعلمة

  813  2.9  13.3  ابتدائي
  1681  4.7  12.0  إعدادي
  4788  5.9  9.1  ثانوي
  3179  6.2  10.7   من الثانويأعلى

     حالة األم
  1315  2.6  4.1  حامل

  2117  3.4  5.2  ترضع وغير حامل 
  7444  6.4  13.2  غير حامل وغير مرضع

     شرائح الرفاه
  2211  2.8  8.3  األدنى
  2296  2.6  7.4  الثاني
  2206  3.3  9.8  الوسط
  2135  6.7  10.5  الرابع
  2028  12.1  17.4  األعلى

 10876 5.4 10.6 المجموع
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