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تجاه  مسؤوليتنا  هي  األسرة  أفراد  من  فرد  بكل  »العناية 
مجتمعاتنا، فاألسرة المتماسكة هي األقدر على مواجهة 

تحديات العصر وتحقيق التقدم.«

)صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

األردنية  األسرة  ألحوال  الثاني  للتقرير  األسرة  لشؤون  الوطني  المجلس  إصدار  يأتي 
استكماًلا لدراسة أولويات قضايا األسرة األردنية ورصد أحوالها لبناء قاعدة معلوماتية 
واالقتصادية  السكانية  الخصائص  تشمل  والتي  جوانبها  جميع  من  لألسرة  متكاملة 
والتفكك  التماسك  ومظاهر  الزواجية  والحالة  والثقافية،  والتعليمية  والصحية 
ومشاركتها في الحياة العامة، باالضافة الى معرفة التحديات التي تواجه األسرة األردنية 

التي قد تؤثر  في دورها ووظائفها. 

المؤسسات  أمام  األردنية يضع  باألسرة  رافًدا معرفًيا وعلمًيا خاًصا  التقرير   ويأتي هذا 
تطوير  في  ستساعد  التي  النتائج  أهم  األسرة  مجال  في  العاملة  المعنية  والهيئات 
البرامج والسياسات التي تسعى هذه الجهات للعمل عليها، حيث سيتيح هذا التقرير 
المجال أمام الجهات المعنية لتحديد المالمح األساسية لألسرة األردنية وأهم احتياجاتها 
على مستوى المملكة ويدعم جهود المؤسسات لتطوير قدرات األسرة وتعزيز وظائفها 
وتماسكها عالوة على التنسيق وتعزيز الشراكة مابين هذه المؤسسات، كما أن عملية 
تصميم وإعداد سياسات وبرامج فاعلة ومجدية لمواجهة التحديات والمشكالت التي 
تتعرض لها األسرة تقتضي بأن تتوفر لها حزمة من مؤشرات أساسية محددة مشتقة 
علمًيا من بيانات ومعلومات يتم جمعها ميدانًيا بأدوات معروفة للباحثين والمختصين 
الرسمية  المؤسسات  من  ومتعددة  منشورة  بيانات  وكذلك  اإلنسانية،  العلوم  في 
واإلحصائيات  والمؤشرات  الوطنية  االستراتيجيات  البيانات  هذه  وتشمل  المختصة 

المتوفرة في تقارير دائرة اإلحصاءات العامة.

ختاًما فإننا اذ نتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان وعلى وجه الخصوص لكافة الخبراء الذين 
ومرفًدا  مصدًرا  يجعله  الذي  بالشكل  وإعداده  الطيب  النتاج  هذا  على  بالعمل  قاموا 
التقرير  هذا  إعداد  في  شاركوا  الذين  لكافة  الموصول  والشكر  األردنية،  األسرة  لشؤون 
وإبداء مالحظاتهم عليه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ األسرة األردنية في ظل موالي 

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل ابن الحسين  المعظم اعز اهلل ملكه.
واهلل ولي التوفيق

                    األمين العام بالوكالة
                    محمد فخري مقدادي

يد
مه

ت
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األسرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أصدر 
في العام 2014 تقرير أحوال األسرة األردنية 
منهجيته  تضمنت  والذي  االول  الدوري 
من  ممثلة  عينه  على  ميدانيا  مسحا 
األسر األردنية شملت 1900 أسرة و819 فردا 
إلى االستعانة  باالضافه  األسرة،  أفراد  من 
اإلحصاءات  دائرة  من  الصادرة  بالبيانات 
من  الرسمية  الوطنية  والتقارير  العامه 
المؤسسات ذات العالقة بالقضايا. وقدم 
األسرية  للحياة  مكتملة  صورة  التقرير  
تضم  رئيسية  محاور  ثمانية  شملت 
واالقتصادية  الديموغرافية  الخصائص 
والخصائص  المسكن  وخصائص 
العامه  الحياة  في  والمشاركة  التعليمية 
التماسك  ومظاهر  الزواجية  والحالة 
األخرى.  الخصائص  من  وعدد  والتفكك 
جلسات  تنفيذ  على  العمل  الحقا  وتم 
مخرجات  لمناقشة  متخصصة  نقاشية 
التقرير مع الجهات ذات العالقة وبحضور 
لتنفيذ  التاييد  لكسب  القرار  صناع 
لكل  تباعا  رفعها  تم  والتي  التوصيات 
على  لتعميمها  الوزراء  لرئاسة  جلسة 

الجهات المعنية بالتنفيذ.
المجلس  قام  األول  التقرير  إلصــدار  الحقا 
في العام 2016 البدء بإعداد التقرير الثاني 
لتكون  فنية  لجنة  تشكيل  خـــالل  مــن 
مــوجــهــة ألعـــمـــال الـــمـــشـــروع، وشــمــلــت 
المنهجية مسحًا ميدانيًا بإستخدام أداه 
الواقع  شملت  خصيصًا،  صممت  بحثية 
واالتجاهات ونفذت على عينة ممثلة على 
دائرة  من  سحبها  تم  المملكة  مستوى 
االحــصــاءات العامه شــمــلــت2300  أســرة و  
9537فرد من أفراد األسرة ممن أعمارهم 

النتائج  عــرض  وتــم  كما  فأكثر.  سنة   18
السببية  لتحليل  عمل  مجموعات  على 
بحسب  ــة  االســري الــقــضــايــا  فــي  للتعمق 
بالمراجعات  االســتــعــانــة  وتــم  ــمــحــاور.   ال
الصادرة  الوطنية  واالحصائيات  للتقارير 
ـــدراســـات  ـــال ــرســمــيــة وب عـــن الـــجـــهـــات ال
الدولية  والتقارير  المتوفرة  األكاديمية 
ذات العالقة لرصد العديد من المؤشرات 
واستعراض  المقارنات  لغايات  الوطنية 

الواقع. 
ويهدف التقرير بشكل اساسي إلى:

رصــد أحــوال األســرة األردنــيــة ومعرفة   .1
خصائصها الديموغرافية واالجتماعية 
والتعليمية  والثقافية  واالقتصادية 
ــة والــــزواجــــيــــة وخــصــائــص  ــصــحــي وال

مسكنها.
استعراض السياسات واالستراتيجيات   .2
الوطنية ومدى توافقها مع متطلبات 

األسرة األردنية.
في  والـــتـــطـــورات  ــجــاهــات  االت تحليل   .3

أحوال األسرة خالل الفترة 2016/2014.
ـــالزمـــة لــوضــع  ــمــعــلــومــات ال تــوفــيــر ال  .4
ذات  والخطط  والــبــرامــج  السياسات 
األدلــة  إلــى  باالستناد  باألسرة  العالقة 

العلمية.
تحديد األولويات الوطنية فيما يخص   .5

قضايا األسرة. 
 الخصائص الديموغرافية:

بلغ حجم االسرة )4.8( فردا، وإن نحو %34 
سن  دون  هم  األردنيين  السكان  من 
في  عاما  15و64  سن  بين  و%62  عاما   15
تزيد  الذين  المسنين  السكان  ان  حين 
أعمارهم عن 65 عاما أو تساويها 4% من 
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من   %98 ان  تبين  األردن.  سكان  مجموع 
األسر  هي اسر نووية مقارنة ب )2%( لألسر 

الممتده.
خصائص المسكن:

االسرة  المتعلق بمسكن  المسح   أظهر 
تملك   )%62( االردنية  األسر  غالبية  أن 
للمساكن  مستأجرة  و%35  مسكنها 
مساكن  في  تقطن  االسر  من  و%3 
تشغل   %0.1 مقابل  األقارب  الحد  مملوكة 
االسر  من  و%76  العمل  مقابل  المسكن 
تجد بأن المنازل توفر الخصوصية لألسرة 
المسكن  موقع  بأن  منهم   %75 وأوضح 
أيضا و65% من  لألسرة  الخصوصية  يوفر 
برنامج  لديها  يكون  ان  تفضل  االسر 
دراسات  اجراء  من  والبد  وطني،  إسكان 
االسكان  قطاع  واقع  تعكس  متخصصة 
وأسباب ارتفاع أسعار المساكن واألراضي 

الغير مبررة.
في  لألسر  الشرب  مياه  مصادر  عن  اما 
القادمة  المياه  أن  المسح   العينة،اظهر 
من وحدات تنقية المياه هي األكثر شيوعا 
بين مساكن األسر بنسبة 44%، في حين 
العامة)البلدية(  المياه  شبكة  تمثل 
مياه  أن  األسر  غالبية  اعتبرت  33%، حيث 
للشرب  صالحة  غير  العامة  الشبكة 
األسر  من   %30 نحو  وان   ،%57 بنسبة 
تعتقد أن كمية المياه العامة غير كافية، 
وأن حوالي 61% من االسر تعتقد ان كمية 

المياه من الشبكة العامة كافية.
فأن  الكهرباء  الستخدام  بالنسبة  اما 
التيار  انقطاع  من  تشكو  االسر  من   %21

الكهربائي بشكل متكرر. 
االسر  ان  الوطنية  اإلحصاءات  ووجدت 

األولى  بالدرجة  التدفئة  لغايات  تعتمد 
على  الثانية  وبالدرجة   %45 الغاز  على 

مدفأة الكاز /سوالر%35.
اما بالنسبة التجاهات االسرة نحو الطاقة 
من   %68 ان  المسح  اظهر  فقد  البديلة 
البديلة  الطاقة  استخدام  تفضل  األسر 
الطاقة  تفضل  و)%63(  المياه.  لتسخين 
)المولدات(  الكهرباء  لتوفير  البديلة 

لإلستخدام المنزلي. 
االسر  من   %72 ان  المسح  من  وتبين 
 %22 ومانسبته  منزلية  حديقة  التمتلك 

تمتلك حديقة .
األردنية  االسر  50% من  ان  المسح  واظهر 
أو  شخصي  حاسوب  جهاز  تمتلك 
إمكانية  لديها  و%46  اللوحي  الحاسوب 

الوصول الى االنترنت في المسكن .
واستخدام  المرور  ازدحام  أصبح  قد 
أهم  من  والعامة  الخاصة  النقل  وسائل 
يوميا.  االسرة   تعيشها  التي  القضايا 
من   %62 نسبته  ما  أن  المسح  وأظهر 
النقل  وسائل  استخدام  تفضل  األسر 
إذا  الخاصة  النقل  وسائل  على  العام 
بان  العلم  مع  ممتازة  نوعية  ذات  كانت 
نقل  وسيلة  تمتلك  التي  االسر  نسبة 
خاصة بلغت حوالي 55% هذا واعتبر %65 
يشكل  المروري  االزدحام  أن  األسر  من 
عقبة أمام أنشطة أفراد األسرة الروتينية. 
اختلفت  النفايات،   وفيما يتعلق بقضية 
يوجد  وال  المسح  في  األردنية  األسر  آراء 
فقد  الجانب.  اآلراء بشأن هذا  توافق في 
وضع  أماكن  بأن  األسر  من   %37 أجابت 
لألسرة،  صحية  مكرهة  تشكل  النفايات 
بلغت نسبة من اليعتبرونها مشكلة  و 
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االسر استعدادها  38%، وأعربت 24% من 
وإعادة  النفايات  فرز  مجال  في  للتعاون 

تدويرها. 
أولويات  خمس  اهم  ان  النتائج  أظهرت 
هي  العينة  في  االسرة  نظر  وجهة  من 
العام  14%،النقل  المياه   ،%17 الكهرباء 
اقل  أما   ،%14 المسكن  14%،ونفقات 
البيئية  المشكالت  كانت  االولويات 
والمحافظة على البيئة بنسبة 3.1% لكل 

منهما.
الخصائص االقتصادية: 

االسرة  مصروفات  إدارة  ان  المسح  اظهر 
من  اآلباء  فيها  األسر  من   %31 منها 
من   %54 مقابل  األسرة  نفقات  يديرون 
في  والزوجات  األزواج  فيها  تشارك  االسر 

إدارة المصاريف.
األسر  من   %12 ان  النتائج  واظهرت  هذا 
للدخل،  مدر  أو  إنتاجي  مشروع  لديها 
بينما 87% من االسر التي تمت مقابلتها 
انتاجي خاص  لم يكن لديها أي مشروع 

او مدر للدخل. 
االسر  من  فقط   %55 ان  النتائج  أظهرت 
للتقاعد  التخطيط  ينبغي  انه  تعتقد 
ان  على  االسر  من   %54 وأشارت  مسبقا 
التقاعد يؤثر سلبا على الوضع االقتصادي 
عضو  وجود  ان  يعتبرون  و%47   ، لالسرة 
على  االسرة يشكل ضغطًا  متقاعد في 
يؤثر  التقاعد  ان  و%55  االسرية  العالقات 

على الصحة النفسية للمتقاعد. 
المهني  العمل  على  لالقبال  وبالنظر 
نتائج  أظهرت  المهنية  التخصصات  و 
نحو  األسر  بين  إيجابية  مواقف  المسح 
األسر  أن   تبين  وقد   . المهني  العمل 

ببرامج  االلتحاق  على  أفرادها  تشجع 
تجد   %45 ان  و   ،)%54( المهني  التدريب 
من  فاعلية  أكثر  المهني  التدريب  ان 
التعليم األكاديمي. ومع ذلك، لم يشكل 
من   %2 سوى  المهني  التدريب  طلبة 

إجمالي الطلبة في المسح. 
بلغ معدل  الوطنية  اإلحصاءات  وبحسب 
البطالة 11% بين الذكور مقابل 22.5% بين 

االناث للعام 2015 .
تفضل  االسر  من   %60 ان  المسح  واظهر 
العمل في القطاع العام و48% من االسر 
تعتبر ان الوظائف في القطاع الحكومي 
االسر  من   %39 مع  مقارنة  كافية،  غير 
تعتبر ان الوظائف في القطاع الخاص غير 
كافية، و35% االسر تعتبر ان فرص العمل 
خارج األردن متوافرة بشكل كافي، وفيما 
ان  االسر  من   %45 اعتبر  بالرواتب  يتعلق 
مناسبة  غير  الحكومي  القطاع  رواتب 
القطاع  رواتب  ان  العينة تعتبر  و40% من 

الخاص غير مناسبة .
المسح  أظهر  المرأة،  بعمل  يتعلق  فيما 
المرأة،  عمل  تفضل  األسر  من   %  55 أن 
أبنائها  زواج  األسر تفضل  وحوالي نصف 
الذكور من اناث عامالت، في حين أعربت 
للعمل  معارضتها  عن  األسر  من   %  69
الليلي للمرأة، وأعربت 66 % من األسر عن 
في  النساء  عمل  على  موافقتها  عدم 
مدينة أخرى، وتبين ان 39% من االسر التي 
لديها أمراة عاملة خارج المنزل تعتقد ان 

للمرأة الحق في إدارة دخلها بحرية.  
ارتفاع  ان  تجد  االسر  ان  المسح  اظهر 
 )%20( العمل  فرص  وتوافر   )%21( االسعار 
ذات  القضايا  اهم  هي   )%16( واالجور 
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البيئة  كانت  حين  في  انتشارا.  االولوية 
والتسهيالت   )%2( للعمل  الصحية 
االولويات  بين  من  االقل   )%1( االستثمارية 

االقتصادية
الخصائص الصحية:

وجد المسح بأن  56% من االسر على معرفة 
للمسنين،  المجاني  الصحي  بالتأمين 
بالتأمين  علم  على  االسر  من  و%57 
الصحي المجاني للنساء الحوامل، و%65 
المجاني  الصحي  بالتأمين  علم  على 
وجد  كما  السادسة،  سن  دون  لألطفال 
عن  راضون  األردنية  االسر  من   %55 ان 
التأمين الصحي  التي يغطيها  العالجات 
منهم  و%49  راضين  غير   %17 مقابل 
الصحية  الخدمات  مستوى  أن  يعتقدون 
ما  عادة  والعيادات  المستشفيات  في 

يكون ممتاز. 
األردنية  االسرة  أحوال  نتائج مسح  اشارت 
بمرض  مصابين  افرادها  من   %14 ان 
مزمن مقابل 3% من االفراد لديهم اكثر 
األكثر  االمراض  وكانت  مزمن  مرض  من 
بين   %29 المفاصل  التهاب  هي  شيوعًا 
الدم  ضغط  وارتفاع  المصابين  االفراد 
القرارات  وعن   ،%15 السكري  ومرض   %15
والوالدة  الحمل  توقيت  ان  نجد  الصحية 
هو قرار مشترك بين االب واالم معًا %81، 
بالنسبة إلستخدام وسائل  واالمر كذلك 

منع الحمل %78.
الصحية  األولويات  فإن  للمسح،  وفقا   
 ،)%  17( المستشفيات   في  تمثلت  قد 
والخدمات   ،)%15( الصحي  والتأمين 
الصحية  المراكز  وخدمات   ،)%14( الطبية 
االولى  االربعة  المراتب  تحتل  كانت   )%  11(

وجهة  من  الصحية  القضايا  أولويات  في 
نظر ارباب االسر وتؤثر على معظم أفراد 
األسرة. في حين أن األمراض المزمنة )%2(، 
والكشف المبكر عن المرض )1%( والصحة 
أولويات  أدنى  كان   )%0.5( المدرسية 

الخدمات الصحية
الخصائص التعليمية: 

الخاصة  الرسمية   االحصائيات  تشير 
بتوزيع الطلبة على المدارس ان مانسبته 
التابعة  المدارس  في  الطالب  من   %68
القطاع  في  و%26  الحكومي  للقطاع 
التابعة لوكالة  الخاص و6% في المدارس 
المناهج  نحو  االسر  اتجاهات  أما  الغوث، 
تجد  األسر  من  فقط   %42 فان   الدراسية 
مع  تتماشى  الحالية  الدراسية  المناهج 
ثقافة المجتمع األردني، و34% فقط ممن 
ثمانية  الى  أطفال من عمر ستة  لديهم 
نشاطات  في  يشاركون  سنة  عشر 

المدرسة المختلفة..
)الثانوية،  التخصص  اختيار  وبخصوص 
العليا(  الدراسات  الكلية،  الجامعة، 
للطالب الذكر فقد تبين ان القرار يتخذه 
لدى  نفسه  العالقة  صاحب  االغلب  على 
49% من االسر، وان قرار اختيار التخصص 
الدراسات  الكلية،  الجامعة،  )الثانوية، 
اليها  أيضا  يعود  االنثى  للبنت  العليا( 

لدى 48% من االسر.
توافق  االسر  من   %60 ان  المسح  وأظهر 
اقتصاديا، و%65  التعليم مجدي  ان  على 
الدراسات  خريجي  ان  تجد  االسر  من 
قادرون  ودكتوراه(  )ماجستير  العليا 
وهذا  العمل،  سوق  في  المنافسة  على 
تجد فقط 49% من االسر بأن التخصصات 



15

المطروحة وعلى عدة مستويات  الحالية 
تغطي سوق العمل 

وفيما يتعلق بأولويات القضايا المتعلقة 
بالتعليم، أظهر التحليل أن االولوية هي 
كفاءة  تليها   ،)%18( الدراسية  المناهج 
وتكلفة   )%15( المدارس  في  المعلمين 
النقل(  و  التعليم  )مستلومات  التعليم 
)12%(. و بينما كانت االولويات االقل  وفقا 
 )%2( المهني  للتدريب  االسر  ارباب  لرأي 

والعنف في الجامعات )4 %(.
العالقات األسرية:

لزواج  المفضل  العمر  ان  النتائج  اشارت 
الفرادها  االسر  نظر  وجهة  من  االناث 
للذكور،  عام   27 مقابل  عام    22 لالناث 
هذا وبلغ متوسط سن الزواج لإلناث في 
للذكور،  عام   31.3 26.9 مقابل   2016 العام 
السباب  دراسة  اجراء  يتطلب  الذي  االمر 
للزواج وتأثيراته  المفضل  العمر  انخفاض 
العالقات  وعلى  العمل  سوق  على 
االسرية بشكل عام وخاصة على الفرصة 
السكانية. وعن صناعة القرار لزواج افراد 
التشاركية  ان  النتائج  فأشارت  االسرة 
االغلب  في  االسرة  وافراد  واالم  االب  بين 
الفرد  أكان  سواء  السائد  النمط  هي 
 %28 ان  حيث  االناث   من  او  الذكور  من 
االنثى  زواج  قرار  فيها  يتخذ  االسر  من 
النسبة  ونفس  مجتمعين  االسرة  افراد 
فيه  القرار  يعود  و%25  واالم،  لألب   %28
لالنثى صاحبة العالقة،  ووفقًا لإلحصاءات 
مكررة،  الزيجات  من   7.7 فأن  الرسمية 
كانت  األردن  في  الزواج  حاالت  من  و%35 
ألقارب، حيث وجد ان 31% من االسر األردنية 
التفضل زواج األقارب مقابل 6% فقط من 

االسر تفضله دائما، وكذلك وجد المسح 
السري  الزواج  التقبل  االسر  من   %78 ان 
منهم   %78 ومانسبة  أعضائها،  ألحد 
اليقبلون صداقة مع عائلة من هذا النوع، 
حيث بلغت عدد حاالت الطالق 6637 حالة 

في عام 2016.
االسر  من   %  10 أن  المسح  من  تبين  كما 
دائم،  بشكل  زوجية  خالفات  فيها  تقع 
 و45% تحدث فيها الخالفات بشكل قليل

وبين المسح ان 41% من االسر لم يتلقوا 
افراد  من  فرد  ألي  اسرية  استشارة  أي 
االسرة  ومن حيث اتجاهات االسر لخدمات 
تجد  االسر   %74 ان  تبين   االسري  االرشاد 
قبل  لإلناث  ضروري  الزواجي  اإلرشاد  أن 
الزواج، وأكد 75% أنه ضروري أيضا للذكور 
قبل الزواج. ووجد أيضا أن 71% من  األسر 
سوف تقبل خدمات المشورة الزواجية إذا 

كانت بمستوى مهني ممتاز.  
المسح  هذا  في  االسر  غالبية  وأكدت 
فيما يخص كبير السن ان  66% من أرباب 
األسر يرون أن الرعاية يجب أن تقدم لكبار 
وما  عائالتهم،  مع  منازلهم  في  السن 
نسبته 72% من األسر اعتبروا أن المكان 
يكون  أن  يجب  السن  لكبار  المناسب 

منازلهم.
العنف  انتشار  انخفاض  إلى  المسح  أشار 

داخل األسرة )%5(.
فقد  االسرية  العالقات  أولويات  عن  اما 
متقارب  بشكل  األولويات  أهمية  توزعت 
بين معظم األولويات التي طرحت حيث 
األولويات  اكثر  االسرية  المشاكل  كانت 
العالقات  متقاربة  وبنسب   %19 اهتماما 
يكن  ولم   %15 األبناء  وتربية   %16 االسرية 
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واتخاذ  الزوجين  كأولوية وحقوق  الطالق 
بنسب  الفراغ  واوقات  االسرية  القرارات 
يدل  وهذا   %10 حول  تقاربت  بل  بعيدة 
خاص  اهتمام  له  الجانب  هذا  ان  على 
عالقة  ذات  جوانب  وفيه  االسر  ارباب  عند 
وطيدة بإستقرار االسر األردنية من وجهة 

نظر ارباب االسر .
المشاركة في الحياة العامة:

ان االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي 
االسرة  حياة  من  يتجزأ  ال  جزءا  اصبحت 
على  االنترنت  تأثير  ولحصر  اليومية 
العالقات االسرية وجد المسح أن 70% من 
شبكات  استخدام  أن  يعتقدون  االسر 
قلل  االجتماعية  والشبكات  اإلنترنت 
االسرة  افراد   يقضيه  الذي  الوقت  من 
اإلنترنت  أن  يعتقدون  منهم  و%67  معا، 
شريكا  اصبحت  االجتماعية  والشبكات 
ان  وتبين  األبناء،  تربية  في  لالسرة 
المشتركة في  الفئات  اكبر  األمهات هم 
األباء  يليهم   %43 االجتماعية  الشبكات 
المشاركين  اقل  البنات  كانت  بينما   %41
تليها   %18 االجتماعية  الشبكات  في 
األبناء  ان  المسح  األبناء 29% واظهر  فئة 
المستخدمين  اكثر  هم  واالناث  الذكور 
للشبكات االجتماعية من حيث متوسط 
ان  )5ساعات(،  اليومية  الساعات  عدد 
باألمان  االسر تشعر  50% من  مايقرب من 
على افرادهم الذكور واالناث في الشوارع 
 %25 حوالي  افاد  ذلك  ومع  واألسواق 
على  باألمان  اليشعرون  انهم  منهم 

افرادهم وان 25% اخرين غير متاكدين.
 %63 ان  نجد  والمحسوبية.  الواسطة   
مهمة  الواسطة  بان  تعتقد  االسر  من 

على  بينما  العمل،  على  للحصول 
بان  تقر  االسر  من   %71 االخر   الصعيد 
الفساد،   اشكال  من  شكل  الواسطة 
فنجد  للواسطة  االسرة  ممارسة  عن  اما 
افرادها  احد من  االسر حاول  ان 29% من 
الحصول على عمل باستخدام الواسطة 
افرادها  احد  حصل  االسر  من    %21 و 
الواسطة. وكذلك  باستخدام  على عمل 
رسمية  معامالت  انجزت  االسر   من   %29

يإستخدام الواسطة. 
فقد  بالسعادة  االسرة  لشعور  بالنسبة 
انهم  المسح  في  االسر  58%من  عبر 
وانه  الحالية  بالفترة  بالسعادة  يشعرون 
45% من االسر  تعتبر نفسها قريبة من 
االسرة المثالية وان 54% من االسر تشعر 

بالرضا التام عن حياتها.
 )%20( االنترنت  خدمات  ان  المسح  بين 
والفضائيات   )%16( االردني  والتلفزيون 
الجوانب  تكن  لم  فيما   .)%15( االردنية 
االسر  ألرباب  اهتمام  االخرى محط  الثقافية 
والمراكز   )%2( االجتماعية  المراكز  وخاصة 
وقفة  الى  يحتاج  امر  وهو   )%2( الرياضية 
كون ان هذه المجاالت هي من انماط الحياة 
الصحية ولها فوائد مهمة تعود على نمو 

وتطور الفرد وبناءه الثقافي واالجتماعي.
كما اظهر المسح ان من أولويات المشاركة 
كانت  التي  االنتخابات  العامة  الحياة  في 
على رأس أولويات االسرة األردنية 19% تالها 
وقد   %13 والهجرة   %16 المجتمعي  العنف 
لفت االنتباه ان الجمعيات 3% والمنظمات 
قائمة  اخر  في  هي   %6 الحكومية  غير 

األولويات لدى ارباب االسر 
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تم إستخدام النموذج االستنباطي في تنفيذ مسح متخصص يعكس احوال األسرة 
وتم إستخدام أسلوب  اسرة.   2300 األردنية بلغت  من األسر  من خالل عينة  األردنية 
المقابلة لجمع البيانات ولكتابة التقرير والتعليق على النتائج تم تنفيذ مراجعات علمية 
ومكتبية للوثائق والتقارير والدراسات والسياسات والتشريعات ومقارنتها بالنتائج مع 
المسح الحالي. واعتبر تقرير األسرة الدوري األول )2014( أحد أهم المرجعيات التي تمت 
ذات  المرجعية  الوطنية  المؤسسات  من  المتوفرة  للمؤشرات  اضافة  معها  المقارنات 
العالقة. هذا وبعد االنتهاء من جمع البيانات تم عرضها ضمن ورش عمل متخصصة 
لدراسة وتحليل األرقام من خالل مجموعات العمل، حيث نفذت ست ورش عمل لتحليل 
السببية متخصصة بحسب القضايا التي اتفقت المجموعات على مناقشتها لتعبئة 
والجذرية  والكامنه  المباشرة  األسباب  تتضمن  الجلسات  لهذه  خصيصا  اعدت  نماذج 
للقضايا األسرية من وجهة نظر الخبراء والمختصين وايضا تضمن تحليل نقاط القوة 
يتم  التي  القضية  بحسب  األسرة  حياه  بنوعية  لالرتقاء  العملية  والتوصيات  والضعف 
وسبعون  ثمان  حوالي  العمل  مجموعات  في  وشارك  الجموعات.  خالل  مناقشتها 
مؤسسة وطنية حكومية وغير حكومية ومؤسسة دولية باالضافة إلى أنه قد تم عرض 
التقرير على لجنة السياسات وحشد الدعم والمكونة من أعضاء مجلس أمناء المجلس 
الوطني لشؤون األسرة لغايات مراجعة التقرير وابراز مالحظاتهم عليه وعلى منهجية 

التقرير.

تكّون مجتمع الدراسة من  األسرة األردنية. بحيث تم جمع المعلومات من رب/ ربة األسرة 
إضافة ألحد افراد األسرة الذي يتجاوز عمره ال 18 سنة  وقد تم سحب العينة لتكون ممثلة 
على مستوى المملكة من خالل دائرة اإلحصاءات العامة وبلغت العينة المسحوبة 2300 
اسرة. هذا )وصممت عينة المسح بأسلوب العينة الطبقية العنقودية من ثالث مراحل 
 2300 الكلي  العينة  المملكة، وقد بلغ حجم  العينة ممثلة على مستوى  وتعتبر هذه 
االجابة  وتم  المملكة(.  محافظات  على جميع  منتشرة  على 288 منطقة  موزعة  اسرة 
على االستمارة من قبل 2304 رب اسرة. وتبين أن 71.4% من أرباب األسر هم ذكور مقابل 
28.6% اناث.  وكذلك اجاب على اسئلة االستمار 403 فردا من االفراد من عمر 18 أو اكثر من 

غير الزوجة أو الزوج  حيث كان منهم 56.6% ) 228 فردا( ذكور و43.3% )175 فردا ( اناث.
أما عن اسلوب سحب العينة فقد تضمن ثالثة مراحل أساسية؛ شملت المرحلة األولى 
اختيار 288 عنقودا كوحدات معاينة أولية )بلوك(. بأسلوب المعاينة المتناسبة مع 
الحجم والمسحوبة بانتظام حيث اعتبر عدد األسر في كل منطقة وزن تلك المنطقة 
الجغرافي  موقعها  حسب  العد(  )مناطق  األولية  المعاينة  وحدات  ترتيب  جرى  وقد 
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قبل سحب العينة وذلك لضمان انتشار العينة جغرافيا. والمرحلة الثانية، تم خاللها 
المنتظمة  العشوائية  المعاينة  بأسلوب  بلوك  كل  في  األسر  من  ثابت  عدد  اختيار 
تم  أولية  معاينة  وحدة  كل  من  أسر  ثمانية  عددها  يبلغ  ثانوية  معاينة  كوحدات 
األسر  عينة  انتشار  لضمان  وذلك  المنتظم،  باألسلوب  األولى  المرحلة  في  اختيارها 
المعاينة  وحدات  بين  الداخلي  االرتباط  لتقليل  أي  العينة،  تصميم  فعالية  ولزيادة 
 2300 المرحلة  المختارة في هذه  األسر  الثانوية داخل كل عنقود، وبلغ مجموع عدد 
أسرة. خالل المرحلة الثالثة، تم سحب الفرد من كل اسرة، حيث تمت مقابلة رب/ربة 
األسرة واحد افراد األسرة البالغ من العمر 18 سنة فاكثر عدا أن يكون الزوج أو الزوجة 
)فردًا( تم مقابلتهم ويبين الجدول رقم )1( توزيع وحدات المعاينة األولية وعدد األسر 

وعدد االفراد في العينة حسب المحافظات

الجدول رقم 1 
توزيع العينة حسب وحدات المعاينة األولية وعدد األسر واالفراد المختارين في العينة 

حسب المحافظة

عدد األفرادعدد األسرعدد البلوكاتالمحافظة
816482595العاصمة
17136512البلقاء
29232967الزرقاء
16128578مأدبا
362881106اربد

16128595المفرق
16128458جرش

15120463عجلون
16128619الكرك

15120607الطفيلة
15120559معان

16128478العقبة
28823049537المجموع

أما عن أداة الدراسة، فقد تم إستخدام اداة المسح الميداني ألحوال األسر األردنية الذي 
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تم استخدامه إلعداد التقرير الدوري األول  )2014( وذلك  بعد اجراء العديد من التعديالت 
على االستمارة بناءا على مخرجات الجلسات النقاشية مع الجهات ذات العالقة لتعكس 
متطلبات صناع القرار واحتياجاتهم وايضا تم تحكيمها من قبل اللجنة الفنية الخاصة 
بالدراسة والتي يتراسها فريق عمل المجلس الوطني لشؤون األسرة ومن ثم تم تجريب 
االداة في الميدان على عينة شملت 100 أسرة أردنية للتأكد من ثبات األداة . )االستمارة 

مرفقه بالتقرير(

تضمنت عملية جمع البيانات عدة خطوات فنية وميدانية لضمان اعلى مستويات الدقة 
في جمع المعلومات ومطابقتها لطريقة سحب العينة. 

فبعد موافقة المجلس الوطني لشؤون األسرة واللجنة الفنية على الصيغة النهائية 
)القسم  التالية  الجوانب  تقيس  بحيث  صممت  والتي  المسح  ألداة  النهائي  والشكل 
العامة  الخصائص  الثاني:  القسم  المعيشية،  لألسرة  الديموغرافية  المعلومات  األول: 
لألسرة،  القسم الثالث: العنف، القسم الرابع: عمل األطفال والتسرب المدرسي، القسم 
الخامس: عمل المرأة أو ربة المنزل، القسم السادس: التعليم، القسم السابع: الحياة 
العامة، القسم الثامن: المواقف واالتجاهات لرب األسرة، القسم التاسع : القضايا األسرية، 
القسم العاشر: األولويات وتأثيرها،  القسم الحادي عشر: المواقف واالتجاهات الحد أفراد 
األسرة ما فوق ال 18 سنة غير رب األسرة أو الزوجة(، بعد ذلك بدأت مرحلة جمع البيانات 

والتي تكونت من اربع مراحل : 
مرحلة االعداد لبرنامج )CS-pro(  الخاص بأداة المسح. 1
مرحلة تدريب الباحثين الميدانيين. 2
مرحلة جمع البيانات الميداني. 3
مرحلة ترتيب البيانات والتحقق منها ونقلها وإعدادها لغايات التحليل االحصائي.. 4

مرحلة االعداد لبرنامج )CS-pro(  الخاص بأداة المسح  .1
في هذه المرحلة تم إعداد وتجهيز اداة المسح بالنسخة الورقية ومراجعتها   ●
التعديالت  واجراء  الفنية  واللجنة  األسرة   لشؤون  الوطني  المجلس  قبل  من 

الالزمة واالتفاق على الصيغة النهائية والمضمون والمحتوى ألداة المسح  
تم إعداد أداة المسح من خالل برنامج ادخال البيانات )CS-pro( من قبل فريق   ●
المخصصة  البرامج  من  يعتبر  البرنامج  وهذا  البرنامج.  إعداد  في  متخصص 
إلعداد نسخة الكترونية ألدوات البحث بحيث يضمن دقة وصحة وكمال البيانات 
والربط  الكترونية  تدقيق  لقواعد  توفيره  ميدانيا من خالل  يتم جمعها  التي 
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االحصائي.  التحليل  وبالتالي تكون جاهزة ألغراض  الدقة،  عالي  بينها بشكل 
عملية  يسهل  ميدانيا  البيانات  لجمع  البرنامج  هذا  إستخدام  فان  وباإلضافة، 
الوقت  وتوفير  المقررة  الزمنية  الفترة  خالل  عالية  بدقة  البيانات  وادخال  جمع 
البيانات  يتم جمع  أنه  والمبحوثيين، حيث  الميدانيين  الباحثين  والجهد على 

باستخدام األجهزة اللوحية.
)52( جهاز لوحي  اثنان وخمسون  المسح على  اداة  البحث بتحميل  قام فريق   ●
من نوع (Lenovo TAB3 7 ESSENTIAL)، حيث تم تحميل البرنامج الخاص بأداة 
المسح عليها لتصبح جاهزة الستخدامها من قبل الباحثين الميدانيين خالل 
مرحلة جمع البيانات الميداني. وتم التحقق من مطابقة البرنامج واالداة مع االداة 

 )word Microsoft( االصلية بالنسخة الورقية ونسخة

مرحلة تدريب الباحثين الميدانيين  .2
تم االستعانه بـ 80 باحثا ميدانيا ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للباحثين   ●
أو  الجامعي  المستوى  عن  يقل  )ال  التعليمي  المستوى  حيث  من  الميدانيين 
ما يعادلها( والخبرة العامة في مجال البحث العلمي  والقدرة على إستخدام 
الوقت  وبذل  االجتماعي  التعامل  في  الشخصية  والمهارات  اللوحية  االجهزة 

والجهد المطلوب في العمل. 
المئوية  للنسبة  وفقا  المحافظات  على  وتوزيعها  البحثية  الفرق  تشكيل  تم   ●

للعينات
تم استحداث مجموعات اتصال للهواتف والبريد االلكتروني لكل باحث ميداني   ●
الموزعة  للفرق  إتصال  وومجموعات  المجموعة  لكل  اتصال  مجموعة  وانشاء 

على المحافظات
تم تعيين منسق ميداني ومشرف ميداني لكل مجموعة بحثية يقومان بمهام   ●
االشراف والتوزيع الميداني للباحثين الميدانيين والتحقق من سالمة ودقة جمع 

العينات المطلوبة وفقا لخطة البحث    
ومن ثم تم إعداد برنامج تدريبي خاص )دورة تدريبية مكثفة( لجميع الباحثين   ●
الميدانيين لمدة يومين متتاليين بواقع ستة ساعات يوميا حيث تم اإلستعانة 

بدليل الباحث الميداني وفهرس المصطلحات المعد سابقا. 
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٣. مرحلة جمع البيانات الميداني
الموافق   الثالثاء  يوم  وانتهت   2017/1/17 الموافق  الثالثاء  يوم  المرحلة  هذه  بدأت 

 . 2017/2/28

٤. مرحلة  ترتيب البيانات وإعدادها للتحليل االحصائي
واحد.   )CS-pro( بملف  وترتيبها  اللوحية  األجهزة  من  الملفات  جميع  تجميع  تم 
على  بناء  وجدت  التي  الميدانية  االخطاء  جميع   وتصحيح  اكتمالها  من  والتحقق 
تحويل  تم  ثم  االحصائي.  التحليل  لعملية  لتجهيزها  عليها  متفق  علمية  أسس 
 )SPSS( برنامج  إلى صيغة    )CS-pro( برنامج  الموجودة من صيغة  البيانات  صيغة 

الذي استخدم الحقا بتحليل البيانات احصائيا .
وبعد  العامة.  اإلحصاءات  دائرة  في  الخبراء  فريق  قبل  من  العينة  وزن  تم  الحقا 
االنتهاء من تجهيز البيانات لكل فرد في مجموعة الملفات تم عمل نسخة اصيلة 
   SPSS 21.0 االحصائي  البرنامج  باستخدام  والتحليل  التبويب  تم  ثم  احتياطية. 
التكرار  للنتائج من حيث  تحليال وصفيا  والتحليل تضمن  البيانات.  تحليل  لغايات  
واحتساب النسب المئوية ومقارنتها ببعضها البعض، وايضا تضمن تحليال متقدمًا 
من خالل اإلحصاءات االستنتاجية حيث تم مقارنة عناصر محددة باستخدام التبويب 
)CROSS TABULATION( عبر التحليل االحصائي المالئم لنوع المتغير والهدف 

المرجو منه.
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مقدمة 

لقد برزت الحاجة إلى إنشاء المجلس الوطني لشؤون األسرة للتعامل مع األسرة على 
اجتماعية  معايير  وفق  والبرامج  السياسات  ووضع  االستراتيجي،  التخطيط  مستوى 
اقتصادية ونوعية تعمل على وصف وضع األسرة في األردن وتقّصيه، وتعديل الخطط 
والبرامج والسياسات والتشريعات المنبثقة عنها واإلجراءات المتعلقة بها وفقًا لفهم 
أعمق لقضايا األسرة، مع األخذ بعين االعتبار أن احتياجات األسر تختلف وفقًا لظروفها. 
وعليه، تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة بموجب قانون رقم 27 لعام 2001 برئاسة 
جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة. ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل 
الدولية  والمؤسسات  الحكومية  وغير  الحكومية  الوطنية  المؤسسات  من  الشركاء 
والقطاع الخاص العاملة في مجال األسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لألسرة 

األردنية.

في العام 2002 قام المجلس بتنفيذ مشروع البحث النوعي لتحديد القضايا والمشكالت 
األسرية ذات األولوية متضمنا  مسح وجهات نظر األسرة األردنية، والخبراء العاملون في 
اإلسكان،  ثمانية محاور أساسية شملت؛  العالقة من خالل استبيان ضم  المجاالت ذات 
العمل،  وسوق  االقتصادي،  والوضع  والصحة،  والتعليم،  والبيئية،  التحتية  والبنية 
جاء  حيث  العامه.  والحياة  واالستجمام،  والتسلية  والثقافة  االجتماعي،  األمان  وشبكة 
الوطني لشؤون األسرة من استكمال ممارسة دوره  المجلس  المشروع لتمكين  هذا 
كمرجعية علمية وفكرية للسياسات في مجال التنمية البشرية لألسرة األردنية وأفرادها. 
وذلك من خالل بناء قاعدة معلوماتية متكاملة ترصد القضايا والمشاكل األسرية ضمن 
لترتيب  الوصول ألفضل تصور  التي تهم األسرة، وأيضا من خالل  الرئيسية  القطاعات 
األولويات لتلك المشاكل والقضايا المرصودة. واعتبرت هذه القاعدة مصدر هام للتعرف 
على واقع حال األسر األردنية بحيث شكلت المدخل الواقعي واألرضية الشاملة لقراءة 
أوضاع وشؤون األسرة األردنية وبالتالي وفرت للمجلس وشركائه الخلفية الالزمة لرصد 
أحوال وخصائص األسرة األردنية وتوجيه الجهود والخطط واألولويات للسنوات القادمة 

وإعداد مخطط عمل. 

الحقا في العام 2014 أصدر المجلس الوطني لشؤون األسرة تقرير أحوال األسرة األردنية 
والذي تضمنت منهجيته مسحا ميدانيا على عينه ممثلة من األسر األردنية شملت 1900 
الصادرة  بالبيانات  االستعانة  المنهجية  شملت  كما  األسرة،  أفراد  من  فردا  و819  أسرة 
العالقة  ذات  المؤسسات  من  الرسمية  الوطنية  والتقارير  العامه  اإلحصاءات  دائرة  من 

ول
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رئيسية  محاور  ثمانية  شملت  األسرية  للحياة  مكتملة  صورة  التقرير   وقدم  بالقضايا. 
تضم الخصائص الديموغرافية واالقتصادية وخصائص المسكن والخصائص التعليمية 
التماسك والتفكك وعدد من  الزواجية ومظاهر  العامه والحالة  الحياة  والمشاركة في 
الخصائص األخرى. وتم الحقا العمل على تنفيذ جلسات نقاشية متخصصة لمناقشة 
لتنفيذ  التاييد  القرار لكسب  العالقة وبحضور صناع  الجهات ذات  التقرير مع  مخرجات 
الجهات  لتعميمها على  الوزراء  لرئاسة  لكل جلسة  تباعا  رفعها  تم  والتي  التوصيات 

المعنية بالتنفيذ.

هذا وتم الحقا إلصدار التقرير األول في العام 2016 تشكيل لجنة فنية للعمل على التقرير 
المملكة  مستوى  على  ممثلة  عينه  على  ميداني  مسح  يشمل  والذي  الثاني  الدوري 
التقرير  ولكتابة  أسرة. هذا  العامه شملت 2300  اإلحصاءات  دائرة  قبل  تم سحبها من 
تم االستعانه بالتقارير واإلحصائيات الوطنية الصادرة عن الجهات الرسمية وبالدراسات 
ذات  المؤشرات  من  العديد  لرصد  العالقة  ذات  الدولية  والتقارير  المتوفرة  االكاديمية 
رؤية  التقرير  الميداني. ويشمل  المسح  التي خرجت من  بالمؤشرات  ولربطها  العالقة 
شمولية لنمط حياة األسرة ودور الزوج والزوجه واألبناء ووظائف األسرة وانماط التربية 
فيها وعالقة األسرة مع األسرة الممتده واتجاهاتها نحو المدخالت الجديدة على الحياة 
األسرية والتي منها وسائل اإلتصال الحديثة والطاقة البديله والزواج العرفي والعديد 
القرار  صنع  مؤشرات  إلى  باإلضافة  المختلفه،  المحاور  ضمن  المستحدثة  القضايا  من 

داخل األسرة كوحدة اجتماعية وإدارة شؤون األسرة وخاصة اإلقتصادية منها.

األسر  حاالت  من  حالة  منها  كل  في  تعكس  رئيسية  محاور  سبعة  التقرير  ويشمل 
األردنية ضمن موضوعات مختلفه لتعكس واقع القضايا واإلتجاهات. لتساهم في صنع 
رئيسيا ألهم  لتكون موجها  الواقع واالتجاه  بين  الفجوة ما  المالئمة ورصد  السياسات 

القرارات التي تمس األسر األردنية. وهي كالتالي:

المحور األول :الخصائص الديموغرافية
المحور الثاني :خصائص المسكن 

المحور الثالث  :الخصائص اإلقتصادية 
المحور الرابع  :الخصائص الصحية

المحور الخامس  :الخصائص التعليمية
المحور السادس: العالقات األسرية

المحور السابع: المشاركة في الحياة العامة 
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ويهدف التقرير بشكل اساسي إلى:
واالجتماعية  الديموغرافية  خصائصها  ومعرفة  األردنية  األسرة  أحوال  رصد   .1
واالقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية والزواجية وخصائص مسكنها.

مراجعة التشريعات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية ومدى توافقها مع   .2
متطلبات األسرة األردنية خالل الفترة التي يغطيها التقرير .

تحليل االتجاهات والتطورات في أحوال األسرة خالل الفترة 2016-2014.   .3

العالقة  ذات  والخطط  والبرامج  السياسات  لوضع  الالزمة  المعلومات  توفير   .4
باألسرة باالستناد إلى األدلة العلمية.

تحديد األولويات الوطنية فيما يخص قضايا األسرة.   .5

اهمية األسرة 

إن االهتمام باألسرة على المستويات الوطنية واالقليمية والدولية كان له اثارًا واضحة 
في دفع قضايا األسرة وأفرادها الى الضوء حيث ساهم هذا اإلهتمام في خلق مناخ عام 
جعل القضايا المتعلقة باألسرة في جميع دول العالم جزءا من خطاب العالقات الدولية 
الى ذلك  السياسية. إضافة  أو  الثقافية  أو  اإلجتماعية  أو  اإلقتصادية  أو  التنموية  سواء 
فإن االهتمام الدولي وضع األسرة في إطار التنمية الشاملة وجعلها مرتبطة بمسائل 

مختلفة كحقوق االنسان والسكان والتنمية المستدامة والمتكاملة.
طبيعتها  بحسب  القوانين  معظم  في  متناثرة  باألسرة  العالقة  ذات  التشريعات  إن 
ولكن اإلطار الخاص بتكوين الزوجية وفكها وحقوق الزوجين قد نظمه قانون األحول 
التشريعات  أن  نجد  وهكذا  إقراره،  ليتم  للمراجعة  حاليًا  يخضع  والذي   )1( الشخصية 
األساسية في األردن مثل القانون المدني وقانون الضمان االجتماعي، يعتبر األسرة أداة 
ال غاية، كما ينظر إليها على أنها إما لبنه في بناء المجتمع، أو إطارًا لتربية األجيال، أو 
رابطة تحدد طبيعة الجهة التي تستفيد من الخدمات اإلجتماعية. فالوجود القانوني 
لألسرة مرتبط بالوظائف المفروضة عليها لصالح مؤسسات المجتمع األخرى إما كعمال 

أو طالب أو مقدمي خدمات بصفة فردية )2(.
انطالقا من الوثائق المرجعية األردنية ورسالة ورؤية المجلس الوطني لشؤون األسرة، 
األردن، تم تحديد  التي صادق عليها  الدولية  العهود والمواثيق  واسترشادًا بنصوص 
صنع  عند  المستقبل  وتستشرف  الواقع  من  تنطلق  والمبادئ  الثوابث  من  مجموعة 

قانون األحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010.  )1(
المجلس الوطني لشؤون األسرة، االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية 2015.  )2(
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السياسات والقرارات الخاصة باألسرة. وهذه المرتكزات هي: 
األسرة وحدة المجتمع األساسية التي تشكل نسيجه االجتماعي وتمثل حجر الزاوية   ●
فيه، وهي المصدر األول للمعرفة واإلعداد ألعضائها ولتكوين هويتهم الثقافية 
والقيمية، ولتوفير احتياجاتهم الحياتية اإلقتصادية واألمنية والصحية والسكنية 
االجتماعي  محيطه  مع  الفرد  لتفاعل  األولى  اإلجتماعية  المؤسسة  وهي  وغيرها، 

وإقامة الحوار وبناء الصالت المتميزة مع من هم من غير جيله أو نوعه االجتماعي.
بدون  أو  بأجر  أعضائها  لتشغيل  فاعل ومنتج، وهي مؤسسة هامة  األسرة كيان   ●
والحماية من  الرعاية  أنواع  للخدمات وشتى  متلق  تكون مجرد  أن  يجوز  ال  لذا  أجر، 
المجتمع. فهي وحدة أساسية في تنـمية المجتمع المحلي وحلقة ضرورية وسطى 
تربط الفرد بمؤسسات المجتمع المختلفة، ولذا ال بد أن تكون المدخل للسياسات 
والبرامج التنموية اإلجتماعية الموجهة للفرد أو للمجتمع، فالتحديات والمشكالت 
التي تواجه الفرد أو المجتمع بأكمله إنما تواجه األسرة في الوقت نفسه وتمسها 

بصورة مباشرة.)3(

»وألغراض الدراسة الحالية تتحدد وتنحصر في التعريف القانوني الشرعي لها، اي هي 
الزوج أو الزوجة )أو أحدهما فقط في حالة الترمل أو الطالق( واألبناء المقيمين معهما 
أو مع اي منهما في مسكن واحد. واألسرة Family بهذا المفهوم هي “أسرة نووية” 
تستند الى شرطين أساسيين هما: عقد الزواج بين ذكر وأنثى، واإلقامة تحت سقف 
وتتخذ  الدم  قرابة  تربطها   Families نووية  أسر  عدة  من  مكونة  تكون  وقد  واحد. 
اسما واحدا، وبالتالي فقد تضم األجداد واألحفاد الذين يعيشون في مسكن واحد، 
 Household ويطلق عليها اسم “األسرة الممتدة”. وبناء عليه، فأن األسرة المعيشية
التي يتوفر فيها سوى شرط اإلقامة في مسكن واحد، بمعنى انه ال يتوفر فيها شرط 

عقد الزواج  الشرعي ال تدخل ضمن اطار هذه الدراسة.)4(

إن أهم أنماط التغيرات في الخصائص اإلقتصادية ألرباب األسر هو التحول من العيش 
في الريف إلى العيش في المدن الصغيرة أو الكبيرة، وما تبع ذلك من تحول من المهن 
الزراعية إلى المهن اإلدارية والخدمية الحكومية والحرة، خاصة بين األجيال الشابة. وتزداد 
كذلك نسبة الذين يستأجرون بيوتهم من الجيل الجديد وتقل لديهم حيازة األراضي 
االخيرة تغيرات  العقـود  األردن في  األسر. ولقد شهد  أرباب  السابق من  بالجيل  مقارنة 
سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت على شكل التكوين األسري وبشكل واضح على 
العالقات ومظاهر الحياة األسرية. فانحسرت على اثر ذلك األسرة الممتـدة لتحل مكانها 

األسرة النواة بحيث بـات هـذا النمـط السـائد.

المجلس الوطني لشؤون األسرة 2005. االستراتيجية الوطنية لالسرة األردنية.  )3(
المجلس الوطني لشؤون األسرة 2014. تقرير أحوال األسرة األردنية.  )4(
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الزوجين  من  المكونة  األسرة  وهي  النواة  األسرة  هما  رئيسين  نمطين  لها  فاألسر 
وأطفالهم وتتسم بسمات الجماعة األولية، وهي االكثر شيوعا  في معظم المجتمعات 
وتتسم  الريفية،  غير  الحضرية  والمجتمعات  المدن  في  معظمها  وتتركز  اإلنسانية 
باإلستقاللية في المسكن والدخل، وهي تعتبر وحدة إجتماعية مستمرة لفترة مؤقتة 
ووفاة  اإلبناء  بإنفصال  وتنتهى  فقط  جيلين  من  تتكون  حيث  إجتماعية،  كجماعة 
األسرة  هو   الثاني  والنمط  اإلجتماعية.  الحياة  في  الفردي  بالطابع  وتتسم  الوالدين، 
الممتدة وهي األسرة التي تقوم على عدة وحدات أسرية يجمعها اإلقامة المشتركة 
والقرابة الدموية، وهي النمط الشائع قديما في المجتمعات العربية والريفية ولكنها 
وانتشارا  ظهورا  أقل  وأصبحت  زالت،  وال  أوضح  بشكل  الريفى  المجتمع  في  تنتشر 
واألسرة  الصناعة،  إلى  الزراعة  من  تحوله  نتيجة  المجتمع  في  أهميتها  إنهيار  بسبب 
الممتدة منها البسيطة وتضم األجداد والزوجين واألبناء وزوجاتهم، ومنها الممتدة 
المركبة تضم األجداد والزوجين واألبناء واألبناء وزوجاتهم واألحفاد واألصهار واألعمام، 
وهي تعتبر وحدة إجتماعية مستمرة الى ماال نهاية حيث تتكون من ثالثة أجيال وأكثر، 
وتتسم بمراقبة أنماط سلوك أفراد األسرة وإلتزامهم بالقيم الثقافية بالمجتمع، وتعد 
باألمن  الشعور  أفرادها  األسرة، ويكتسب  يرأسها مؤسس  إقتصادية متعاونة  وحدة 

بسبب زيادة وتشعب العالقات اإلجتماعية بين أفراد األسرة.)5(

في  متعددة  وظائف  تؤدي  األردنية  لألسرة  الشائع  النمط  هي  الممتدة  األسرة  كانت 
مجتمع رعوي وزراعي وتشكل القبيلة وحدة أساسية في بنائه االجتماعي، وكانت أعباء 
رعاية الصغار وتعليمهم والحفاظ على الملكية وتوفير الحماية تقع على كاهل األسرة 
الممتدة. وشهدت األسرة األردنية تحوال كبيرا في نمطها من األسرة الممتدة إلى األسرة 
الزواجية، حيث أصبحت األسرة الزواجية هي النمط الشائع في المجتمع األردني. وعلى 
الرغم من هذا التحول، إال أن العالقات اإلجتماعية ال تزال موجودة مع أسرة كل من الزوج 
والزوجة ومع وحدات من غير األقارب مثل الجيران وزمالء العمل، واألصدقاء)6(، وهذا على 
عكس ما حدث في المجتمعات الغربية حيث تميزت األسرة الزواجية باإلنعزال عن أسرة 
التوجيه وتآكل العالقات القرابية. ويعود هذا التغير في نمط األسرة إلى مجموعة من 
زيادة  ترتب عليهما من  التعليم، وما  بالتحديث والتنمية، وإنتشار  المتعلقة  العوامل 

في نسبة التحضر وتقسيم العمل واإلستقالل اإلقتصادي لألسرة الزواجية. 

)5(  سناء حسنين ابو حميدة 2015. األسرة والحياة العائلية. دار المسيرة. عمان األردن
)6(  خيري ،مجد الدين. 1999 . األسرة واألقارب :دراسة ميدانية على عينة من األسر النواة في مدينة عمان، 

عمان: الجامعة األردنية.
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أهمية األسرة في المجتمعات
لقد دّل مفهوم األسرة على أول وأصغر مؤسسة وكيان اجتماعي عرفته البشرية في 
األفراد  مترابطة متماسكة مكّونة من عدد محّدد من  عبارة عن خلية  تاريخها، وهي 
العائلة، وهم نتاج مشروع زاوج بين رجل  يعودون في نسبهم وأصولهم إلى نفس 
وقد  األسرة،  هذه  دائرة  توسيع  على  يعملون  أوالد  الزواج  هذا  عن  ينتج  وقد  وامرأة 
يقتصر على الرجل وزوجته، وتتباين أنواع األسرة حسب حجمها ما بين أسرة صغيرة 
الوضع  في  القوة  شديدة  قرابة  عالقة  األسرة  هذه  وتربط  كما  وكبيرة،  ومتوسطة 
الطبيعي ويعيش  أفرادها في معظم الحاالت تحت سقف واحد لقد أدى تحول األسرة 
األردنية الممتدة إلى أسرة زواجية نووية لتغير في بعض وظائفها. فقد كانت األسرة 
األردنية الممتدة تناسب البيئة الرعوية والزراعية، وكانت وحدة إنتاجية تقوم بوظائف 
إجتماعية وإقتصادية وتربوية ودينية. وأسهمت عوامل التحديث والتنمية في ظهور 
تقوم  التي  واألمنية  والدينية  والتربوية والصحية  اإلجتماعية واإلقتصادية  المؤسسات 
بوظائف كانت من اختصاص األسرة. وعلى الرغم من هذه التغيرات في وظائف األسرة 
بين  هامة  اتصال  وحلقة  األفراد  حياة  في  أساسيا  دورا  تلعب  األسرة  تزال  فال  األردنية، 

هؤالء األفراد والمجتمع، وتؤدي األسرة األردنية عدة وظائف، أهمها:
اإلنجاب للمحافظة على بقاء استمرار األجيال.. 1
الدعم العاطفي الفراد األسرة.. 2
التنشئة اإلجتماعية حيث يكتسب األفراد قيمهم الثقافية وهويتهم الوطنية . 3

اإلجتماعية  األدوار  وتعليمهم  السلوك،  ومعايير  االجتماعي  الضبط  ووسائل 
والمهارات اللغوية.

تنظيم العالقات الجنسية بين الرجال والنساء.. 4
الحاجات األساسية ألفراد األسرة من مأوى . 5 تلبية  االقتصادي عن طريق  الدعم 

وملبس وغذاء.

الِفطرية، وضروراتها البشرية، والتي  وتكمن أهداف األسرة في تلبية األسرِة لحاجتها 
الميل  وهي  الفطرية،  الرغبة  إشباع  مثل:  اإلنسانية؛  الحياة  لطبيعة  مواِفقة  تكون 
الغريزي في أن يكون له ُذرّية وَنْسل، وإشباع الحاجات الجسمية، والمطالب النفسية، 
إال من خالل األسرة؛  ق  وحية والعاطفية وتحقيق معاٍن اجتماعية ال يمكن أن تتحقَّ والرُّ
النفسية  واألمراض  اآلفات  من  سليًما  المجتمع  على  األنساب، والمحافظة  حْفظ  مثل: 

والجسمية، وتحقيق معنى التكاُفل االجتماعي)7(. 

د. علي أبو حميدي، 2017 “أهمية األسرة ومكانتها”.  )7(
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إن للعالقات األسرية غير السوية تأثيرات سلبية على تماسك األسرة وقدرتها على حل 
مشاكلها. وقد تؤدي، إذا ما اقترنت بعوامل أخرى مجتمعة ومتداخلة، إلى تفكك األسرة؛ 
ومن هذه العوامل الفقر وحجم األسرة الكبير والطالق والعنف األسري وإهمال الوالدين 
لوظائفهما األسرية. وغالبًا ما يكون األطفال أكثر أفراد األسرة تضررًا من التفكك األسري؛ 
ومن أشد مخاطر هذا التفكك عليهم: ترك المدرسة بهدف العمل، واإلنحراف، واإلدمان، 

ووقوعهم فريسة لإلستغالل المادي والجنسي.

األسرة  اطار  داخل  بعوامل  تتأثر  العالقات  ديناميكية  فان  األسرية  للعالقات  وبالنسبة 
وعوامل خارجية ايضا. ويعترف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )1948()8( بأن األسرة هي 
والدولة.  المجتمع  جانب  من  الحماية  في  الحق  ولها  واألساسية،  الطبيعية  المجموعة 
ولذلك، يجب أن تكون المؤسسة األسرية قوية ومدعمة بمعارف ومهارات جديدة لضمان 

اإلستقرار. 

حيث أن المشروع األسري الناجح يعتبر بمثابة عمود فقري لبناء حياة سليمة للمجتمع 
بعدة  األهمية  هذه  وتكمن  المجتمعية،  والجوانب  الصعد  كافة  على  كامل  بشكل 
محاور منها أن نجاح واستقرار المشروع األسري يؤدي بالضرورة الى نجاح المجتمع، حيث 
يتبين انه كلما زاد اإلستقرار األسري يزيد ذلك من أمن المجتمع ويقلل من المشاكل 
داخل  الدائم  والتوتر  والعدوان  والمخدرات  العنف  مثل  األسري  التفكك  عن  الناجمة 
األسرة وخارجها. وكذلك تبين أن األسرة القائمة على أساس متين تنتج أفرادا صالحين 
المجتمع،   في  واالفضل  اإليجابي  التغيير  إحداث  في  والمساهمة  اإلنتاج  على  وقادرين 

وينعكس ذلك إيجابًا على نموه وتطوره وتحقيق تنميته المستدامة.

إن لعدم قدرة األسرة على القيام بوظائفها ألي سبب تبعات سلبية ليس على أفراد 
األسرة، وخاصة األطفال منهم فحسب، بل على مستقبل تنمية المجتمع بشكل عام 
بوظائفها، من قبيل  القيام  األسرة في  الناتجة عن فشل  المرضية  فالظواهر  كذلك. 
جنوح األحداث وانتشار المخدرات واألمراض النفسية المختلفة، تعطل القدرات اإلنتاجية 
لجزء من المجتمع. كما أن الكلفة المادية واإلجتماعية المرتفعة للبرامج التي تتعامل 

مع هذه الظواهر قد تكون على حساب برامج خدماتية ضرورية. 

االعالن العالمي لحقوق االنسان.)1948(  )8(



30



31

المجلس الوطني لشؤون األسرة
التأسيس: 

تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة بإرادة ملكية سامية  أسند فيها حضرة 
رئاسة  المعظم  الحسين  أبن  الثاني  عبداهلل  الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب 
بموجب  المعظمة  العبداهلل  رانيا  الملكة  الجاللة  صاحبة  لحضرة  أمنائه  مجلس 

قانون رقم )27( لعام 2001 .

رؤيتنا:

بيئة معززة تّمكن األسرة األردنية من تحقيق استقرارها ورفاهها. 

رسالتنا:

مكانة  لتعزيز  الجهود  ودعم  العامة،  السياسات  وتوجيه  رسم  في  المساهمة 
األسرة األردنية وتعظيم دورها والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري.

أدورانا:

 صياغة السياسات.	
 إدارة البحوث ومصادر المعلومات.	
 حشد الدعم.	
 التنسيق والتشبيك.	
 المتابعة والتقييم.	
 التطوير المؤسسي.	

مجاالت عملنا:

 صياغة وتحليل التشريعات.	
 تنمية الطفولة المبكرة.	
 حماية األسرة من العنف.	
 اإلرشاد األسري.	
 كبار السن.	
	.دراسات وأبحاث  
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المحور األول: الخصائص الديموغرافية

شملت عينة المسح الميداني في عام 2017 نحو 2300  أسرة أردنية و9537 فرد من أفراد 
الخاصة  الديموغرافية  الخصائص  تم مسح  وقد  األسرة ممن أعمارهم  18سنة فأكثر. 
سيتم  كما  العمرية.  والفئات  أفرادها  وعدد  وحجمها  األسرة  كنمط  األردنية  باألسرة 
اإلحصاءات  دائرة  أن  إلى  اإلشارة  والبد  هذا  المحور،  هذا  في  الخصائص  هذه  تفصيل 
العامه قد نفذت في العام 2015 تعدادا عاما للسكان والمساكن وعليه سيعتمد هذا 
الجزء بشكل اساسي كأرقام وطنية مع المقارنه بالنتائج التي خرجت من مسح أحوال 

األسرة األردنية الحالي.

النمو السكاني

يظهر ارتفاع حاد في معدل النمو السكاني بين فترة التعدادين 2004-2015 وصلت إلى 
.5.3%. ويبين الشكل رقم )1( معدالت النمو السكاني في األردن لألعوام من 1952 إلى 

)9(.2015

الشكل رقم 1
النمو السكاني في األردن لألعوام 1952 - 2015

والنوعي  العمري  التركيب  بيانات  وتقييم  الديموغرافي  التحليل  العامة:  اإلحصاءات  دائرة  المصدر: 

للسكان، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015. 

دائرة اإلحصاءات العامة: التحليل الديموغرافي وتقييم بيانات التركيب العمري والنوعي للسكان،   )9(
التعداد العام للسكان والمساكن، 2015
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نمط األسرة
التي تمت مقابلتها كانت من نمط األسرة  الحالي تبين أن غالبية األسر  وفقا للمسح 
الممتدة تشكل 2% فقط من مجموع األسر. وفيما  النووية )98%(، في حين أن األسرة 
يتعلق باألسر النووية، كانت غالبية األسر مكونة من زوج وزوجة وأوالدهما )76 %( تليها 
األسر التي تتألف من زوج وزوجة )15 %(. وبمقارنة هذه النتائج مع التقرير السابق؛ من 
إحصائيات دائرة اإلحصاءات العامة في مسح الضروف المعيشية في األردن 2003  نجد أن 
هناك إرتفاع ملحوظ في عدد األسر النووية التي شكلت 90% من إجمالي األسر آن ذاك، 
كما يوجد تراجع في عدد األسر الممتدة التي بلغت 11% سابقًا )الشكل رقم 2(. وهذه 
النسبة متوافقه مع اإلحصاءات الوطنية حيث وجد أن األسر التي يتواجد فيها  األب أو 

األم لرب األسرة تشكل حوالي 3% قد يعتبر مؤشرا لالسر الممتدة)10(

الشكل رقم 2
مقارنة بين توزيع األسر حسب أنماط األسرة للسنوات 200٣ و2017.

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة في مسح الضروف المعيشية في األردن 2003 ونتائج مسح أحوال األسره األردنية.

حجم األسرة
اإلناث. ووفقا  الذكور و47 % من  الميداني ما بين  53% من  العينة في المسح  توزعت 
للمسح فقد بلغ متوسط حجم األسرة 4، حيث كان 24% من األسر التي تمت مقابلتها 
)الجدول رقم   %21 أفراد بنسبة  المكونة من ثالثة  أربعة أعضاء، تليها األسر  تتألف من 
2(. وبمقارنة هذه النتائج مع البيانات الرسمية  في السنوات الماضية، فهناك إنخفاض 
 1979 عام  في  األسرة  حجم  متوسط  كان  األسرة؛حيث  أفراد  عدد  متوسط  في  واضح 
)6.7( وانخفض  في عام 2015 ليصل إلى)4.8(. والشك إن اإلنخفاض المالحظ في متوسط 
حجم األسرة قد يكون عائدا إلى إنخفاض مستويات اإلنجاب في األردن وإلى الضغوط 

دائرة االحصاءات العامه: التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )10(
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اإلقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة اإلنجاب وما يترتب عليه من نفقات على مختلف 
الجوانب)11(. ويبين الشكل رقم )3( إتجاهات حجم األسرة في األردن 

الجدول رقم 2
التوزيع النسبي لألسر حسب عدد أفرادها

النسبة المئويةعدد افراد األسرة

12.60
216.5
321.2
424.2
516.9
610.1
75.40
802.0
900.8
1000.3
1100.1
1200.0

100.0المجموع

المصدر: نتائج مسح أحول األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة 2017.

الشكل رقم ٣
 إتجاهات حجم األسرة في األردن من العام 1979 - 2015. 

والنوعي  العمري  التركيب  بيانات  وتقييم  الديموغرافي  التحليل  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  المصدر: 

للسكان، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.

دائرة اإلحصاءات العامة: التحليل الديموغرافي وتقييم بيانات التركيب العمري والنوعي للسكان،   )11(
التعداد العام للسكان والمساكن، 2015
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التركيب السكاني

وكون األردن على اعتاب تحول ديمغرافي يحوي فرصة سكانية قد يكون لها تأثيرات 
. وتاتي  ايجابية أن تم استغاللها، تم إطالق وثيقة خاصة بسياسات الفرصة السكانية)12(
في  االعاله  نسب  إنخفاض  على  يقوم  الذي  المبدا  هذا  لتوضيح  الوثيقة  هذه  أهمية 
األردن لفترة زمنية تم تحديدها بناءا على فرضيات واضحة تتعلق بحجم األسر ومعدالت 
اإلنجاب. أظهرت نتائج المسح أن المجتمع األردني ال يزال شابًا، حيث بلغ متوسط عمر 
الفرد في األسرة 28 سنة، وكانت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 29% )الجدول 

رقم3 (. 

الجدول رقم ٣ 
التوزيع النسبي  ألفراد األسر حسب الفئات العمرية

النسبة المؤيةالفئات العمرية ألفراد األسرة

4-08.3

6-53.9

10-77.7

15-119.2

18-166.2

24-1912.9

40-2524.3

50-4113.4

60-518.0

65-612.4

3.7اكبر من 65

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

المجلس االعلى للسكان:  وثيقة سياسات الفرصة السكانية، 2017.  )12(
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وفقا لالحصاءات الوطنية فإن نحو 34 % من السكان األردنيين هم دون سن 15 عاما، 
و62% بين سن 15 و64 عاما. في حين أن السكان المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 
65 عاما أو تساويها 4% من مجموع سكان ااألردن. ويبين الشكل رقم 4 توزيع السكان 
وفقا للفئات العمرية من عام 2004 إلى عام 2016، )التعداد العام للسكان والمساكن / 

دائرة اإلحصاءات العامة 2016()13(.

الشكل رقم ٤
توزيع سكان األردن حسب الفئات العمرية

http://jorinfo.dos.gov.jo )المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، بنك المعلومات )قواعد البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة :التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )13(
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خصائص مسكن األسرة

وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة )2016()14(، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية في األردن 
من مختلف األنواع حوالي 2.35 مليون وحدة سكنية )شقق ومساكن وفلل(. من خالل 
المسكن متضمنة ملكية  العديد من خصائص  تم رصد  األردنية  األسرة  أحوال  مسح 
السكنية،  المنطقة  الغرف،  البناء، عدد  المساكن، مواد  الشهري، نوع  اإليجار  السكن، 
المصدر الرئيس لمياه الشرب، حديقة المسكن، موقع المنزل، المعينات البيئية لذوي 

االحتياجات الخاصة وتم ايضا رصد إتجاهات األسرة حول الخدمات المتوفرة للمسكن.

ملكية المسكن

حين  في  تملك مساكنها  األسر  من   %62 حوال  أن  األسرة  أحوال  نتائج مسح  أظهرت 
كان  فقد  العمل؛  مقابل  المسكن  أما  العينة،  المستأجرة 35% من  المساكن  شكلت 
أن  المسكن ظهر  رقم 5( وعن طبيعه تملك  )الشكل   %0.1 العينة بنسبة  األدنى في 
7.2% من األسر تملك مسكنها باإلرث و1.7% تملك المسكن من اإلعتماد على التوفير 
العمل والنسبة األعلى لطرق  0.1% تملك عن طريق  التجارية و  البنوك  الطريق  و1% عن 
اخرى وبلغت 48.4% قد تكون منها تملكهم من قبل أسرتهم دون اإلرث. كما أظهرت 
نتائج المسح الحالي وجود اختالفات بين هذا المسح ومسح أحوال األسرة عام 2014 حيث 
الخاصة،  المسح السابق  في عام 2014 أن 75% من األسر تملك مساكنها  بينت نتائج 
في  انخفاضًا  هناك  أن  على  يدل  وهذا  مستأجرة.  بيوت  في  يعيشون  منهم  و%25 
المملوكة وارتفاعًا في نسبة المساكن المستأجرة. وفقا لإلحصاءات  نسبة المساكن 
الوطنية نجد أن 63% من األسر في األردن تملك مسكنها و31% مستاجرة للمساكن و%3 
من األسر تقطن في مساكن مملوكة ألحد األقارب مقابل 2% تشغل المسكن مقابل 
العمل)15(. هذا ويوضح )الشكل رقم 6( توزيع ملكية السكن حسب المحافظات ولكل 
اإليجار للسكن في  الوطنية والتي تظهر أن أعلى نسب  محافظة بحسب اإلحصاءات 

العقبة تليها عمان فالزرقاء وأعلى ملكية للسكن في جرش ثم عجلون ومادبا.

دائرة االحصاءات العامه، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )14(

دائرة االحصاءات العامه، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )15(
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الشكل رقم 5
 التوزيع النسبي لألسر بحسب ملكية المساكن

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

الشكل رقم 6
التوزيع النسبي لألسر بحسب ملكية السكن في المحافظات 

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.
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تبين في المسح أن كلفة إيجار المسكن التي تتراوح ما بين 101 و200 دينار أردني هي 
من  أكثر  تدفع  األردنية  العائالت  من   %9 أن  حين  في  العينة.  في   )%58( تكرارا  األكثر 
ايجار  متوسط  أن   )2014( السابق  المسح  نتائج  أظهرت  بينما  شهريا.  أردني  دينار   250
المسكن بلغ 125 دينارا شهريا. وهذا يدل على أن هناك ارتفاع في تكاليف المساكن 
المستأجرة. وكانت محافظة الطفيلة هي االكثر انتشارا للمساكن المستأجرة بقيمة  
)101 -150( بنسبة 83%، في حين كانت عمان األقل انتشارا للمساكن المستأجرة بقيمة  
)101 -150( بنسبة 31%.  كما اقتصر انتشار المساكن ذات  قيمة االيجار  المرتفعه )400-350( 
من )451-500( في العاصمة عمان  وبنسبة 1.8% و 0.3% على التوالي. أما قيمة االيجار )أقل 
من 100( كانت نسبة انتشارها في جميع المحافظات 16% حيث كانت  محافظة معان هي 
  % األكثر إحتواء للمساكن المستأجرة بقيمة  )أقل من 100( وهي القيمة االقل  وبنسبة 43

في حين كانت أقلها في عمان وبنسبة 8% )الجدول رقم 4(.

الجدول رقم ٤
التوزيع النسبي لتكلفة اإليجار حسب محافظات المملكة.

أربد
%

البلقاء
%

الزرقاء
%

الطفيلة
%

عمان 
%

العقبة
%

الكرك
%

المفرق
%

جرش
%

عجلون
%

مادبا
%

معان
%

المجموع 
%

تكلفة 
اإليجار

%21.9 %14.6 %22.1 %16.7 %8.3 %11.1 %16.7 %27.3 %18.2 %30.8 %16.7 أقل من 100 %16.0 %42.9

%41.8 %58.3 %55.8 %83.3 %31.3 %40.7 %66.7 %45.5 %63.6 %38.5 %41.7 %57.1 %42.3 150-101

%27.0 %20.8 %15.0 %0.0 %27.3 %18.5 %16.7 %21.2 %18.2 %30.8 %33.3 %0.0 %23.8 200-151

%7.7 %4.2 %5.3 %0.0 %15.3 %22.2 %0.0 %6.1 %0.0 %0.0 %8.3 %0.0 %9.9 250-201

%1.5 %2.1 %0.9 %0.0 %10.7 %3.7 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.0 300-251

%0.0 %0.0 %0.9 %0.0 %4.9 %3.7 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.2 350-301

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.8 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.7 400-350

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.3 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 500-451

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

نوع المسكن

ومنازل  شقق  في  تعيش  كانت  العينة  في  األردنية  األسر  معظم  أن  المسح  أظهر 
منفصلة بنسبة 57% و42% على التوالي. غير أن 1 % فقط من األسر تعيش في أنواع اخرى 
المئوية  النسب   7 رقم  الشكل  ويبين  والكرفانات  والخيام  الفلل  مثل  المساكن  من 
لنوع المسكن في عينة المسح مقارنة بالنسب التي تتعلق بسكان األردن حسب بيانات 

التعداد العام للسكان والمساكن من دائرة اإلحصاءات العامة في عام 2015 .)16(

دائرة اإلحصاءات العامة: التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )16(
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الشكل رقم 7
التوزيع النسبي لمساكن األسرة حسب نوعها: مقارنة بين نتائج مسح أحوال األسرة 

2017 ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية ، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015.

اما عن إتجاهات األسر حول المصادر المالية الي من الممكن أن تلجا اليها األسرة في 
سيستخدمون  األسر  أرباب  معظم  أن  النتائج  وأظهرت  مسكن.  بشراء  رغبت  حال 
)45%(. ومن  الخاص  توفيرهم  يعتمدون على  أو   )%47( اإلسالمية  البنوك  القروض من 
 )%8( األيتام  أموال  تنمية  مؤسسة  هي  المستخدمة  المصادر  أقل  كانت  أخرى،  ناحية 

والنقابات المهنية )8%( )الجدول رقم  5(.

الجدول رقم 5
التوزيع النسبي لألسر بحسب المصادر المالية في حال رغبت بشراء مسكن

رفض االجابةال اعلم بوجودهالنعمالمصادر المالية

46.346.62.94.20بنوك اسالمية

16.976.52.44.20بنوك تجارية 

28.267.104.70استخدام صندوق االسكان الوطني 

7.984.03.74.40مؤسسة تنمية اموال األيتام 

18.176.80.74.40دين شخصي من أحد المعارف أو االصدقاء
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11.182.42.24.30قرض من مؤسسة مالية )غير البنوك(

8.081.95.84.30قرض من نقابة 

12.779.83.34.20قرض من شركة اسكان بشكل مباشر

9.482.43.94.30استخدام »الجمعيات« 

16.276.43.04.40اللجوء للمكارم الملكية 

45.749.50.93.90االعتماد على التوفير الشخصي فقط 

26.268.01.44.40مجموعات التوفير االجتماعي )الجمعية(

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

توفر  المنازل  بأن  األسر  من   %76 نسبتة  ما  أشار  سكنها،  اتجاه  األسر  مواقف  عن  أما 
لألسرة  الخصوصية  يوفر  المسكن  موقع  بأن  منهم   %75 وأجاب  لألسرة،  الخصوصية 

أيضا. وكذلك 65 % من األسر تفضل أن يكون لديها برنامج إسكان وطني. 

من  البناء  مواد  أن  المسح  نتائج  وجدت  المسكن  في  المستخدمة  البناء  مواد  وعن 
الخرسانة المسلحة كانت األكثر شيوعا )31%( في جميع المباني، في حين كانت مواد 

البناء مع األسبستوس أو الزنك أو الخزان هي األقل )0.4%(  )الجدول رقم 6(.

الجدول رقم 6
التوزيع النسبي لمساكن األسر بحسب مواد بناء المساكن

النسبة المئوية  مادة بناء المسكن

%24.2 حجر نظيف

%26.5 حجر نظيف واسمنت

%31.1 اسمنت مسلح

%17.0 لبن اسمنتي )بلوك(

%0.80 لبن طين )طين وحجر(

%0.40 اسبست /زنك/تنك

%100.0 المجموع
المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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أما عن عدد غرف المسكن، فقد أظهر المسح )2017( أن متوسط   عدد الغرف 3.6، وبالمقارنة 
مع متوسط عدد غرف المسكن في األردن وفقًا لبيانات تعداد السكان والمساكن من 
دائرة اإلحصاءات العامة في عام 2015؛ فهو 3.4 غرفة. كما أشار المسح )2017( بأن متوسط   
وجد  فقد  المسكن،  بمكان  يتعلق  وفيما  مربع.  متر   130.24 تساوي  المسكن  مساحة 
الشارع  14% في  مقابل  ثانوي،  تقع في شارع  األسر  62% من مساكن  أن  الحالي  المسح 
الرئيسي، في حين كانت نسب المساكن التي تقع على درج، ممر، أو طريق زراعي، كانت 
أقل النسب في العينة وهي 2%، 0.5%، 0.5% على التوالي )الشكل رقم 8(  أما بالنسبة 
لمشاركة األسرة في برامج التوعية المرورية، فقد أجابت 80% بأن األسرة شاركت في برامج 
التوعية المرورية وعالوة على ذلك، اعتبر 77% من أفراد األسر )74% من األشخاص فوق 18 
سنة( أن زيادة الوعي المروري ضرورة في المجتمع األردني.   وأظهرت نتائج المسح أيضا 
أن 90% من األسر لم يتوفر  لديها ما يسهل استخدامة من قبل ذوي االحتياجات الخاصة، 

في حين أن 10% من األسر تمتلك هذه األجهزة.

الشكل رقم 8

التوزيع النسبي لمساكن األسر بحسب موقعها

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية ، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

وقد أظهر مسح أحوال األسرة األردنية 2017 أن نوع المسكن يعتمد على متوسط دخل 
يقل  التي  تلك  هي  الشقق  في  تعيش  التي  األسر  من   )%35( أن  تبين  حيث  األسرة؛ 
متوسط   دخلها عن من 366 دينارا أي أقل متوسط دخل. كما أن هناك عالقة بين نوع 
ملكية المسكن ووجود مشروع أسري حيث كانت األغلبية )85 %( لألسر التي تعيش 

في مساكن تملكها أو يملكها أحد أفرادها لم يكن لدى أفرادها مشروع عائلي. 
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المياه، الكهرباء، والصرف الصحي

ان الخدمات المتصلة باإلسكان تعكس مستوى معيشة األسر، إال أن الزيادة في عدد 
السكان في األردن قد فرضت ضغوطا على الموارد المتاحة، وباألخص توافر مياه الشرب. 
أظهرت نتائج المسح أن ما نسبته 96% من األسر تتوفر لمساكنها  شبكة المياه العامة، 
في حين أجابت 96% من األسر بأن خدمات الكهرباء متوفرة. كما أن 91% من األسر لديها 
وسيلة تدفئة، وأن 82% من األسر حاصلة على خدمات الصرف الصحي )الشكل رقم 9(. 
ومع ذلك، 21% من األسر األردنية تشكو من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر. كما 

وجد المسح أن 55% من األسر األردنية راضون عن جودة خدمات الصرف الصحي. 

الشكل رقم 9
 التوزيع النسبي لتوافر المياه والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي في المسكن.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

القادمة من  المياه  أن  المسح  العينة، وجد  لألسر في  الشرب  يتعلق بمصادر مياه  فيما 
وحدات تنقية المياه هي األكثر شيوعا بين مساكن األسر بنسبة 44%، في حين أن شبكة 
المياه العامة )البلدية( تمثل 33%، وخزانات توزيع المياه 0.5%، والبئر الخاص بنسبة %0.7 . 
واعتبرت غالبية األسر أن مياه الشبكة العامة غير صالحة للشرب )57%(، في حين اعتبر 
أن  تعتقد  األسر  30% من  نحو  أن  المسح  نتائج  أشارت  للشرب. وكذلك  أنها ممتازة   %43
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كمية المياه العامة غير كافية ومقارنة هذه النتائج بنتائج المسح الذي أجري في عام 2014، 
والذي يشير إلى أن أكثر من نصف األسر )54%( تعتمد على شبكة المياه العامة والتي 
انخفضت لتصل حتى 33% وتعتمد )40%( من األسر على المياه المعدنية. ويوضح الشكل 
لمياه  الرئيسة  المصادر  حسب  المشغولة  السكنية  الوحدات  النسبي  التوزيع   )10( رقم 

الشرب كما أشارت دائرة اإلحصاءات العامة في عام 2015.)17(

الشكل10
 التوزيع النسبي للمساكن المأهولة باألسر  حسب المصدر الرئيسي للشرب

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه، الظروف السكنية وخصائص األسرة، 2015.

التدفئة والتبريد 

الكاز  ثم   ،)%45( التدفئة  مصادر  من  شيوعا  المصادر  أكثر  هو  الغاز  أن  المسح  أظهر 
وكانت   .%1 وبنسبة  شيوعًا  األقل  هو  المكيف  إستخدام  أن  حين  في   ،)%35( بنسبة 
المروحة هي المورد األكثر شيوعا للتبريد )74%(، في حين أن التبريد المركزي كان األقل 
األسر تعتمد  أعلى نسبة من  ، فقد كانت  السابق  للمسح  1%. ووفقا  شيوعا وبنسبة 
على التدفئة بالغاز 62% والذي تراجع في المسح الحالي ليصل إلى 45% ، يليها الكاز %19 
والذي ارتفع استخدامه في المسح الحالي. وبمقارنة النتائج مع اإلحصاءات الوطنية نجد 

التعداد العام للسكان والمساكن / دائرة اإلحصاءات العامة )2015(.  )17(
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أن األسر تعتمد أوال بالدرجة األولى على الغاز )46%( وبالدرجة الثانية على مدفأة الكاز/ 
سوالر )28% من األسره()18(

 %68 أن  المسح   أظهر  فقد  البديلة،  الطاقة  نحو  األردنية  األسر  إتجاهات  دراسة  عند 
المسح  نتائج  وكشفت  المياه.  لتسخين  البديلة  الطاقة  إستخدام  تفضل  األسر  من 
الكهرباء  لتوفير  البديلة  الطاقة  تفضل   )%63( العينة  األسر في  أرباب  غالبية  أن  ايضًأ 
)المولدات( لإلستخدام المنزلي. وبالمقارنة مع النتائج للمسح السابق في عام 2014، نجد 
أن التفضيل انخفض إلستخدام الطاقة البديلة لتسخين المياه )السخانات( لألستخدام 
البديلة لتوفير الكهرباء  المنزلي والتي كانت )80%(، وايضا تفضيل إستخدام الطاقة 
77%. ويبين )الشكل رقم 11( توزيع نسب تفضيل األسر إستخدام الطاقة البديلة حسب 

المحافظات.

الشكل رقم 11
 التوزيع النسبي لألسر حسب تفضيالت إستخدام الطاقة البديله بحسب المحافظات 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

الحدائق المنزلية

ووفقا للمسح، فإن غالبية العينة ال تملك حديقة مرفقة بالمسكن بنسبة %72 )1650 
6% حديقة  تمتلك  حين  في  خاصة،  تمتلك حديقة  أسرة(   500(  %22 نسبته  وما  أسرة(. 

مشتركة 

دائرة االحصاءات العامه، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )18(
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خدمات النقل 

القضايا  أهم  من  والعامة  الخاصة  النقل  وسائل  واستخدام  المرور  ازدحام  أصبح  قد 
التي يعيشها الشعب األردني يوميا وأظهر المسح أن ما نسبته 62% من األسر تفضل 
إستخدام وسائل النقل العام على وسائل النقل الخاصة إذا كانت ذات نوعية ممتازة. 
وهذا يدل على إنخفاض النسبة المئوية من العام 2014 الذي بلغ 78%. كما أشار المسح 
بأن سيارة األجرة تلبي إحتياجات جميع أفراد األسرة بنسبة 51%. وفيما يتعلق بالعبء 
المالي للنقل، فقد كشف المسح الحالي أن معظم األسر في محافظات األردن المختلفة 

تعتبر النقل عبئا معتدالً )الشكل رقم 12( 

الشكل رقم 12
التوزيع النسبي لألسر بحسب العبء المالي لوسائل النقل بحسب المحافظات.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

هذا واعتبر 65% من األسر أن االزدحام المروري يشكل عقبة أمام أنشطة أفراد األسرة 
الروتينية، وخاصة في إربد بنسبة 75%، وعمان بنسبة 71%، والعقبة بنسبة 71%. ومن 
أسر  من   %49 إلى  باإلضافة  الطفيلة،  اسر  من   %55 نسبته  ما  يعتبر  لم  أخرى،  ناحية 
المفرق و46% من أسر مأدبا بأن االزدحام المروري يشكل عقبة أمام األنشطة الروتينية 
ألفراد األسرة. علما بأن 55% من األسر األردنية لديها وسيلة نقل خاصة واحدة على األقل، 

في حين أن 81% تستخدم وسائل النقل العامة )الشكل رقم 13(.
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الشكل رقم 1٣
األنشطة  على  المروري  االزدحام  تاثير  نحو  اتجاهتها  بحسب  لألسر  النسبي  التوزيع 

األسرية بحسب المحافظات

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

النفايات المنزلية

وفيما يتعلق بقضية النفايات، اختلفت آراء األسر األردنية في المسح وال يوجد توافق 
في اآلراء بشأن هذا الجانب. فقد أجابت 37% من األسر بأن أماكن وضع النفايات تشكل 
مكرهة صحية لألسرة، حيث بلغت نسبة من ال يعتبرونها مشكلة 38 % من األسر. 
أما عن األسر التي اعتبرت أماكن جمعها مكرهه صحية فكانت تتوزع في محافظتي 
)56%(. ومع ذلك،  وإربد  الزرقاء  60% في  بلغت  100% في حين  الطفيلة وجرش بنسبة 
ذلك،  على  وعالوة   .)%15( مادبا  محافظة  في  المقيمة  لألسر  مشكلة  هذه  تكن  لم 
السلبي  التأثير  للحد من  النفايات كافية  فترات جمع  أن   )%55( األسر  غالبية  اعتبرت 
لجمع النفايات مقارنة مع )18%( من األسر الذين اعتبروها غير كافية. وفي هذا السياق، 
أعربت 24% من األسر عن استعدادها للتعاون في مجال فرز النفايات وإعادة تدويرها 

)الشكل رقم 14(.
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الشكل رقم 1٤
 التوزيع النسبي لالسر بحسب اتجاهاتها ومواقفها نحو قضايا النفايات المنزلية

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

أولويات األسرة المتعلقة بالمسكن
أظهرت النتائج أن أهم خمس أولويات من وجهة نظر األسرة األردنية في العينة هي 
أقل  أما   .)%14( المسكن  ونفقات   ،)%14( العام  والنقل   ،)%14( والمياه   ،)%17( الكهرباء 
على  والمحافظة  البيئية  المشكالت  كانت؛  العينة  في  األسر  صنفتها  التي  األولويات 

البيئة بنسب 3.1% لكل منهما )الشكل رقم 15(.

الشكل رقم 15
 التوزيع النسبي ألولويات ألسر بحسب قضايا مسكن األسرة

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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الخصائص االقتصادية

الذي  المتكامل  العام  اإلطار  وتحدد  للمستقبل  طريقا  ترسم   ”2025 األردن  “وثيقة  ان 
للجميع. ومن  الفرص  إتاحة  القائمة على  واإلجتماعية  اإلقتصادية  السياسات  سيحكم 
مبادئها األساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة 
السياسات، وتحقيق اإلستدامة المالية وتقوية المؤسسات. في هذا المحور نستعرض 
واقع الخصائص اإلقتصادية لألسرة من دخل ونفقات وإدارة المصاريف األسرية ومساهمات 
أفراد األسرة وقضايا التقاعد والعمل والتدريب المهني والعمل والبطاله وعمل المرأة 

وميراث المرأة ليعكس الواقع واالتجاهات والمواقف حول القضايا المتعلقه فيها. 

دخل األسرة)19(
وتضمنت  األسرة.  بدخل  المتعلقة  الهامة  البيانات  من  العديد  عن  النتائج  كشفت 
ومساهمات  األسرة،  دخل  ومصادر  األسرة،  دخل  متوسط    لفئات  وصفا  المسح  نتائج 
أفراد األسرة في دخل األسرة. ويقيس متوسط دخل األسرة متوسط الدخل المكتسب 
بالنسبة  األسرة  أو  الفرد  المعيشية. وهو يعكس مستوى معيشة  األسرة  للفرد في 
إلى مستوى اإلنفاق.  وإذا كان متوسط   الدخل منخفضا، فلن تتمكن األسرة من تلبية 
الدخل  على  يعتمد  )الذي  الدولي  البنك  صنف  وقد  ألعضائها.  األساسية  االحتياجات 
البلدان  األردن في شهر تموز 2017، كدولة ذات دخل متوسط، بين  القومي اإلجمالي( 
التي يتراوح فيها نصيب الفرد من الدخل ما بين 1006 دوالر أمريكي و3955 دوالر أمريكي 

سنويا)20(.
 

ووفقا لنتائج المسح فإن نحو 35% من األسر متوسط   دخلها يساوي أو يقل عن 366 
دينار، تليها األسر التي متوسط دخلها من 401 إلى 500 دينار بنسبة 17%، ثم من 501 إلى 
750 دينار بنسبة 17%، وأخيرًا من 367 إلى 400 دينار، بنسبة 15.8% .في حين كانت أقل 
الفئات المسجلة لألسر التي يتراوح دخلها ما بين 1250 إلى 1500 دينار أردني وأكثر من 

1500 دينار )0.9% و1 % على التوالي( )الشكل رقم 16(.

ال بد من اإلشارة إلى أن لم تتوفر بيانات مسح ونفقات األسرة للعام 2016 والمتوقع ان يصدر للعام 2018.  )19(
(20)	 The	World	Bank	(2017).	New	country	classifications	by	income	level:	2017-2018.	Retrieved	

on	 30/9/2017	 from	 https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-in-
come-level-2017-2018
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الشكل رقم 16
 التوزيع النسبي لألسر حسب دخلها الشهري

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

وبالمقارنة مع نتائج المسح السابق 2014 وفيما يتعلق بدخل األسرة، كانت نسبة األسر التي 
دخولها مساوية أو أقل من 366 دينار  40% من األسر. وهذا يشير إلى أن معظم األسر في 
األردن متوسط دخلها ال يزال دون خط الفقر المطلق، وهو 680 دينار للفرد بالنسبة ووفقا 

.2010 للبيانات الرسمية)21( 
وفيما يتعلق بمصادر دخل األسرة، أظهرت النتائج أن األسر األردنية )79%( تعتمد على 
ناحية  )14%(. ومن  لحساب خاص  العمل  يليها  للدخل،  رئيس  واألجور كمصدر  الرواتب 
أخرى، كان أدنى مصدر لدخل األسرة )1%( من المنظمات الخيرية المحلية والدولية، يليه 

2% من الدخل من الهبات والمساعدات )الجدول رقم 7(.

الجدول رقم 7
 التوزيع النسبي لألسر بحسب مصادر دخل األسرة.

النسبة المئويةمصادر دخل األسرة
79.28رواتب وأجور 

13.84عمل لحساب خاص 
1.62هبات ومساعدات 

3.74أرباح وفوائد وإيجارات

88.مصادردخل خارج األردن
64.المنظمات الخيرية الدولية والمحلية

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

دائرة االحصاءات العامه، تقرير حالة الفقر. 2010.  )21(
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ووفقا آلخر األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة المتعلقة بدخل األسرة، فإن )%54( 
من األسر يقل دخلها عن 7000 دينار سنوي لعام 2014/2013.

الشكل 17
 التوزيع النسبي لألسر بحسب مصدر الدخل 

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه، مسح نفقات ودخل األسرة2014/2013

وأظهر تحليل النتائج اإلضافي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات دخل 
األسرة وامتالك مشروع أسري خاص. فقد أظهر التحليل أن 27% من األسر التي تمتلك 
مشروع اسري هم من ذوي الدخل المنخفض 366 دينار، أما األسر التي يقع دخلها ضمن 
فئة 1500 دينار فكانت نسبة من يمتلك مشروع اسري منها 2%. ووجد أيضا أن هناك 
فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات دخل األسر ووجود فرد من أفراد األسرة يكون 
مهاجرا أو يقوم بإجراءات استكمال أوراق الهجرة واإلقامة .وقد تبين أن 34% من األسر 
التي لديها افراد مهاجرين  خارج البالد هي من فئة الدخل المنخفضة 366 دينار أو اقل. 
مقارنة مع األسر التي دخلها الشهري من فئة 1250 و1500 دينارًا حيث تبلغ نسبتها  %9. 
وباإلضافة إلى ذلك، كان هناك فرق ذو داللة إحصائية بين فئات الدخل ووجود أحد أفراد 
األسرة يعمل خارج األردن .حيث كشفت النتائج أن األسر التي يقل دخلها الشهري عن 
366 دينارا أردنيا أو يساويه لديها أعلى عدد من األعضاء العاملين خارج األردن بنسبة 
عدد   األقل  لديها  أسرة   1500 عن  الشهري  دخلها  يزيد  التي  األسر  أن  حين  في   ،)%27(

منهم وبنسبة )%2(.
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وفقا للمسح، فقد كان الزوج هو المساهم الرئيس في دخل األسرة بنسبة 72%، تليها 
الزوجة 14% في حين تبين أن أفراد األسرة اآلخرين مثل ابن الزوج أو الزوجة وابنة الزوج 
أو أبنة الزوجة  أو الحفيد أو الحفيدة كانت مساهمتم متواضعة من المساهمين في 

دخل األسرة. )الجدول رقم 8(.

الجدول رقم 8: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب مساهمات أفرادها في الدخل واإلنفاق.

نسبة اإلنفاق نسبة المساهمة في الدخل أفراد األسرة 

71.979.3الزوج
13.513.8الزوجة 

7.01.6اإلبن
6.03.8األبنة

600.3.زوج األم/زوجة األب
0.40.3أبن الزوج أو الزوجة
0.20.4أبنة الزوج أو الزوجة

0.20.9الحفيد
0.20.3الحفيدة

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

اإلنفاق األسري
هم  األزواج  أن  المسح  وجد  المنزلي؛  اإلنفاق  في  األسرة  أفراد  بمساهمة  يتعلق  فيما 
المساهمون الرئيسون في اإلنفاق المنزلي من دخل األسرة )79%( تليها الزوجات )%14(  
واألبناء )ذكور واناث( الذين ساهموا بنسبة 4% و2% من إجمالي المساهمة في إنفاق 
األسرة في حين ساهم أفراد األسرة اآلخرين مثل األحفاد، والحفيدات، واألجداد، وأبناء أو 

بنات الزوج أو الزوجة بأقل من 1% لكل منهم من إجمالي المساهمة في اإلنفاق.

إدارة النفقات األسرية
األسرة.  في  وتوزعها  واألدوار  السلطة  مؤشرات  من  مؤشر  هي  األسرية  النفقات  إدارة 
حيث تشير البيانات أن هناك اختالف بين األسر األردنية من حيث إدارة نفقاتها والتي 



55

كانت تدار بشكل أساسي من قبل اآلباء؛ وقد أظهر المسح لعام 2014، أن ما نسبته %44 
من األسر كان يدير اآلباء نفقات األسرة. أما في المسح الحالي، فقد بينت النتائج انخفاضأ 
في نسبة اآلباء الذين يديرون نفقات األسرة إلى 31 % من مجموع األسر. ومن ناحية أخرى، 
لوحظ أن 54% من األسرة قد تشارك فيها األزواج والزوجات في إدارة المصاريف، مقارنة 
مع 31% في نتائج المسح السابق في عام 2014 )الشكل رقم 18(. ويشير ذلك إلى أن اتخاذ 
القرارات األسرية يتجه نحو التشاركيه بين الزوج والزوجه فيما يخص إدارة نفقات األسرة. 
واعية لكل من  نتيجة خيارات  األسري هي  القرار  اتخاذ  أن عملية  االقتصاديون  ويعتبر 

الزوج والزوجة، وبالتالي فإنها تؤثر على الوضع المالي لألسرة)22(.

الشكل رقم 18
التوزيع النسبي لالسر بحسب مسؤولية إدارة النفقات األسرية.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

المشاريع األسرية
أي  لديها  يكن  لم  مقابلتها  تمت  التي  األسر  من   %87 أن  تبين  الحالي،  للمسح  وفقا 
مشروع إنتاجي )خاص أو مدر للدخل(. في حين أن 12% من األسر لديها مشروع خاص 
واحد على األقل إنتاجي أو مدر للدخل .وهذا يشير إلى إنخفاض في نسبة المشاريع 

األسرية بالمقارنة مع النسبة المئوية في عام 2014 والتي بلغت %19.

(22)	 Baertschi,	G.,	Brunetti,	M.,	&	Torricelli,	C.	(2014).	Who	holds	the	purse	strings	within	the	house-
hold?	The	determinants	of	intra-family	decision	making.	Journal	of	Economic	Behavior	&	Orga-
nization,	101,	65-86. 
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تلبي  التي  المنتجات  بعض  تنتج  كأن  اإلنتاجية  نحو  األسر  إتجاهات  بخصوص  أما 
احتياجاتهم، مثل الملبس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية، وافق 49% على أهمية  
ذلك، وتلك النسبة مساوية للنسبة في المسح السابق ومن الواضح أيضا وفقًا للمسح 
الحالي، أن غالبية األسر لديها مخاوف اقتصادية )62%(. ولوحظ أن تصورات أرباب األسر في 
العينة ال تختلف عن أفراد أسرهم، فإن مخاوف أفراد األسرة من الوضع االقتصادي للدولة 
هي منطقية ومترابطة مع التحديات اإلقتصادية في األردن والتطورات السياسية في 
المنطقة. ووفقا إلحصاءات البنك الدولي)23(، فإن اإلقتصاد األردني ال يزال غير نشط مع 
تباطؤ النمو في العامين الماضيين، ولكن من المتوقع أن يتحسن الوضع إلى أن يصل 

إلى ما يقّدر ب 3% على مدى السنوات 2019-2017.

االدخار

يعد االدخار من أهم عناصر اإلقتصاد الحيوي، وهو أحد العوامل التي تسهم في زيادة 
ظهر  اإلجتماعية لألسر)24( الرفاهية  المعيشة وتحسين  االستثمار لتحسين مستويات 
من المسح وجود إتجاهات اسرية إيجابية؛ حيث أن 65% من األسر تعزز قيم االدخار لدى 

أفرادها. مع أن هذه النسبة انخفضت عن المسح السابق %83.

التقاعد

وهو  المعاصرة  التجمعات  في  الحديثة  اإلجتماعية  األنظمة  أحد  التقاعد  نظام  يعد 
من أهم مراحل حياة األسرة التي تؤثر على جميع أفرادها. بلغ عدد متقاعدي الضمان 
2016 )193763( متقاعد وبنسبة نمو بلغت 7.7%)25(. أظهر  االجتماعي حتى نهاية عام 
المسح أن 55% من األسر تعتقد أنه ينبغي التخطيط للتقاعد مسبقا، في حين أشار 
مسح أحوال األسرة في عام 2014 أن حوالي 76% من األسر تعتقد أنه ينبغي التخطيط 
للتقاعد مسبقًا. وقد أظهر ذلك انخفاضا في اإلتجاهات االيجابية والوعي حول أهمية 
تخطيط الوقت للتقاعد. اتفق أغلبية أرباب األسر على أن التقاعد يؤثر سلبا على الوضع 
االقتصادي لألسرة بنسبة 54%، و47% يعتبروا وجود عضو متقاعد في األسرة يشكل 
عدم  )مع  للمتقاعد  النفسية  الصحة  على  يؤثر  و%55  األسرية  العالقات  على  ضغطًا 

وجوداختالفات بين وجهات نظر أرباب األسر واألفراد(.
غير  األفراد  من   %78 أن  النتائج  أظهرت  االجتماعي،  الضمان  بتغطية  يتعلق  فيما 
مسجلين في الضمان اإلجتماعي من أصل ما مجموعه 9537 شخصا من أفراد األسرة 
التي أعمارهم 18 سنة فما فوق. وإذ يالحظ أن 50% تقل أعمارهم عن 24 سنة وهم على 

(23)	 The	World	Bank	(2017).	New	country	classifications	by	income	level:	2017-2018.	Retrieved	on	30/9/2017	
from	https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2017-2018

المجلس األعلى للسكان، التقرير الدوري الثالث للفرصة السكانية، 2013  )24(
الضمان االجتماعي، التقرير السنوي 2016.  )25(



57

األغلب على مقاعد الدراسة، ومن بين أفراد األسرة، تبين أن المتقاعدين الذين يحصلون 
والمتقاعدون   ،%4 العسكريون  والمتقاعدون   ،%14 االجتماعي هم  الضمان  رواتب  على 
المدنيون 2%، في حين أن المتقاعدين في الجامعات أقل من 0.1% ووجد أيضا أن 40% من 
كبار السن )60 عام فأكثر(  ليسوا مشتركين في الضمان اإلجتماعي. ولتعديل النسب 
أو  لديها موظفين حكوميين  األسر هم  أن 67% من  إلى  اإلشارة  يجدر  الواقع  بحسب 
يعملون في القطاع الخاص حيث يكون رب العمل والعامل ملزمين بتسجيلهم في 
في  مسجلين  األفراد  من  األقل  على   %67 يشارك  أخرى،  وبعبارة  االجتماعي.  الضمان 
للضمان االجتماعي  وال بد من التنويه إلى أن المؤسسة العامة  االجتماعي.  الضمان 
عملت على مشروع توسعة الشمول الذي أطلقته في العام 2008، وبناء عليه أصبحت 
جميع المنشآت العاملة في المملكة مشمولة إلزاميا بأحكام القانون بنهاية عام 2011.)26(

العمل والتدريب المهني

أظهرت نتائج المسح مواقف إيجابية بين األسر نحو العمل المهني بشكل عام .وقد 
سوق  في  المنافسة  يمكنهم  المعاهد  خريجي  بأن  يقين  على  األسر  أن أرباب  تبين 
التوالي(. كما وجد أن 54% من  العمل داخل األردن وخارجها وبنسب )49% و42% على 
اختارو  ما  اذا  المهني  التدريب  ببرامج  اإللتحاق  أسرها على  أفراد  األردنية تشجع  األسر 
ذلك  وأن )45%( من األسر ترى أن التعليم المهني أكثر جدوى اقتصاديًا من التعليم 
األكاديمي، اما عن إتجاهات افراد األسر  فكانت متشابهة لدرجة كبيرة جدا. وبالمقارنة 
مع المسح السابق فنجد أن اإلتجاهات كانت اكثر ايجابية حيث بلغت نسبة أرباب األسر 
الذين وافقوا على أن خريجي المعاهد قادرين على المنافسة في سوق العمل %76، 
التدريب  في  اإللتحاق  على  أسرهم  أفراد  لتشجيع  استعداد  على  منهم  وكان%74 

المهني، وما نسبته 67% يرون أن التدريب المهني مجدي اقتصاديا.

الخدمات  توفر هذه  تم دراسة  القضية من كافة جوانبها  لتغطية  الحالي  المسح  وفي 
فاشارت 24% من األسر بتوفر  مراكز التدريب المهني والتي يبلغ متوسط   مسافتها 26.9 
المهني  التدريب  طلبة  يشكل  لم  ذلك،  ومع  والمركز.  المسكن  مكان  بين  مترا  كيلو 
اإلحصائي  التحليل  من  المزيد  إجراء  تم  وقد  المسح،  عينة  إجمالي طلبة  من   %2 سوى 
وجود  أظهرت  حيث  المهني.  التدريب  وقضايا  األسرة  دخل  متوسط  بين  روابط  إليجاد 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط   دخل األسرة ووجود إتجاهات إيجابية، فكانت األسرة 
األكثر  هي  دينارا   366 تساوي  أو  أقل  الدخل  فئة  ضمن  وتندرج  منخفض  دخلها  التي 
تشجيعا للتدريب المهني ومقتنعة بأن له جدوى اقتصادية أكثر من التعليم األكاديمي.

رصد انجازات األردن للبرامج الموجهة لكبار السن، المجلس الوطني لسؤون األسرة، 2012  )26(
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العمل والبطالة
معدل البطالة وتوزيعه الجغرافي هما مؤشران هامان على الوضع االقتصادي. وتعكس 
البطالة مستويات معيشة األفراد واألسر وتؤدي إلى الحرمان من الحق في العمل وتلبية 

االحتياجات األساسية. 

فيما يتعلق بحالة العمل بالنسبة لألفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر، أظهر 
البيوت بواقع 37% ثم األفراد المستخدمين  المسح أن اكثر النسب تمثيال كانت ربات 
بأجر بواقع 26%. في حين كانت النسب األقل تمثيال لألفراد الذين يعملون دون أجر %0.1 
ولالفراد الذين يعملون دون اجر السرهم )0.2%(. ويلفت االنتباه أن االفراد الذين ال يعملون 
وال يبحثون عن عمل بلغت نسبتهم 12% مقارنة باؤلئك الذين ال يعملون ويبحثون عن 
عمل 0.7%. وكذلك فان عدد االفراد الذين هم على مقاعد الدراسة بلغت نسبتهم %12. 
كما أظهرت نتائج المسح أن غالبية العاملين ولنفس الفئة العمرية يعملون في القطاع 
الحكومي )38%(، يليهم األفراد العاملين في القطاع الخاص المنظم )36%( والقطاع غير 
المنظم )23%(، في حين سجلت أقل النسب المئوية للعاملين في المنظمات الدولية 

وبنسبة 0.4% )الجدول رقم 9(.

الجدول رقم 9:
التوزيع النسبي للعاملين من األفراد البالغين 16 سنة فأكثر بحسب قطاع العمل

نسبة االفراد من مجموع العاملين قطاع العمل

38.2%عام/حكومي

36.2%قطاع خاص منظم

23.2%قطاع خاص غير منظم

0.4%منظمات دولية/  اقليمية / اهلية

1.2%يعمل خارج األردن

0.9%ال أعرف

100.0المجموع

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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بحسب اإلحصاءات الوطنية بلغ معدل البطالة 11% بين الذكور مقابل 22.5% بين اإلناث 
)27( وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 30.5% من اجمالي العاملين  للعام 2015،
في القطاع الخاص والعام مقابل 69.4% للعاملين في القطاع لعام 2014. ويبين الشكل 

رقم 19 معدالت البطالة على مدى السنوات من 2007 – 2015.

الشكل رقم 19
معدالت البطالة لالعوام )2007 – 2015( 

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه، الكتاب االحصائي السنوي، 2015.

العام و48% من  القطاع  العمل في  األسر تفضل  60% من  أن   2017 المسح  وأظهر  كما 
األسر تعتبر أن الوظائف في القطاع الحكومي في األردن غير كافية، مقارنة مع 39% من 
القطاع الخاص و35%  للوظائف خارج األردن. وفيما يتعلق بالرواتب، اعتبر 45 % من األسر 
أن رواتب القطاع الحكومي غير مناسبة، و40% من العينة تعتبر أن رواتب القطاع الخاص 

غير مناسبة )الجدول رقم 10(.

دائرة االحصاءات العامه. احصاءات العمل في األردن 2001 – 2015. 2016.  )27(
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الجدول رقم10
التوزيع النسبي لألسر بحسب اتجاهاتها نحو القضايا المتعلقة بالعمل 

ال أعلمال أوافقمحايدأوافقاتجاهات األسرة نحو القضايا المتعلقة بالعمل

الحكومي  القطاع  في  األردن  داخل  العمل  فرص 
متوافرة بشكل كافي

%20.4%25.7%48.3%05.6

فرص العمل داخل األردن داخل القطاع الخاص  متوافرة 
بشكل كافي

%23.0%30.8%39.3%07.0

10.6%26.1%28.6%34.7%فرص العمل خارج األردن متوافرة بشكل كافي

08.1%44.5%30.6%16.9% رواتب القطاع الحكومي مناسبة

07.4%40.1%30.4%22.0%رواتب القطاع الخاص  مناسبة

%13.95.04%22.1%59.5% تفضل األسرة العمل في القطاع العام.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

عمل المرأة

ال  مما  العالم،  في  النسب  أقل  من  االقتصادية للمرأة األردنية  المشاركة  نسبة  تعد 
يتوائم مع إنجازاتها ومؤهالتها العلمية. وتشير اإلحصاءات الوطنية إلى أن نسبة اإلناث 
المشتغالت شكلت 16% لعام 2015، مقابل 84% للذكور. 42% من المشتغالت يعملن في 

قطاع التعليم و15% في قطاع الصحة.)28(

ووفقا للمسح، تبين أن 19% فقط من اإلناث في العينة هن من النساء العامالت خارج المنزل، 
وأن 2% من يعملن في مشاريع منزلية خاصة .حيث كانت منهن 60% من يعملن في القطاع 
الحكومي، و 69% يعملن من 6 إلى 8 ساعات يوميا. وجدت نتائج المسح أن 39% فقط من 
األسر التي لديها امرأة عاملة خارج المنزل تعتقد أن للمرأة الحق في إدارة دخلها بحرية، وأن 
دور الحضانة كانت متاحة ل 47% من األسر في اماكن العمل، وان 82% من األسر التي تضم 
نساء عامالت تتلقى فيها المرأة إجازة أمومة كاملة، و85% منها تحصل على ساعة الرضاعة 
الطبيعية. في حين أن 40% من األسر التي لديها عامالت خارج المنزل تتوفر وسائل النقل 
إلى مكان العمل. غير أن معظم األسر غير مدركة فيما إذا كانت النساء يتعرضن للتمييز 

في عملهن أم ال؛ حيث أجابت 80% من األسر بأنها ال تعرف ذلك.

دائرة االحصاءات العامه. احصاءات العمل في األردن 2001 – 2015. 2016.  )28(
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أما عن إتجاهات األسر ومواقفها اتجاه تأثير عمل المرأة على األسرة )بين األسر التي لديها 
امرأة تعمل خارج المنزل( فنجد أن نحو 73% من األسر توافق على أن عمل المرأة يساهم 
إيجابيا في زيادة دخل األسرة، 36% من األسر تجد بأن عمل المرأة له تاثير سلبي بالنسبة 
للوقت المتاح للزوج ونسبه أعلى للوقت المتاح لألطفال بنسبة 48%. ومن ناحية أخرى، 
وأجاب ما نسبته 46% من أرباب األسر بعدم وجود تأثير لعمل المرأة على تحصيل األطفال 
أشارت  التي  النسبة  وكانت  األسر.  من   %51 بنسبة  األسرة  خالفات  على  وال  الدراسة  في 
بعدم وجود تأثير لعمل المرأة في تربية األطفال هي نفس النسبة التي أجابت بأن لها 
تأثير إيجابي )30 %(. في حين ذكر 76% من أرباب األسر أن عمل النساء له تأثير سلبي على 
النساء العامالت من حيث أن العمل يسبب اإلرهاق لهن. وبالمقارنة مع المسح السابق 
والتي أشارت فيه 24% من األسر بأن عمل النساء خارج المنزل له تأثير سلبي على األسرة، 
وأجابت 75% من األسر بأن عملهن يقلل من الوقت المتاح ألزواجهن وأطفالهن، كما أن 
68% من عملهن يؤثر سلبا على التحصيل العلمي لألطفال. ولكن اتفقت معظم األسر 
على أن عمل المرأة له تأثير إيجابي 84% على زيادة مستوى دخل األسرة. وتعكس هذه 
النسب أن تأثير عمل المرأة على األسرة ما زال مرتفعًا ولكن التأثير السلبي قد انخفض 

نسبيًا إذا ما قورنت نتائج مسح األسرة عام 2017 عما كان في مسح 2014. 
وبخصوص االتجاهات العامه لعمل المرأة نجد أن  55% من األسر تفضل عمل المرأة، في 
حين أعربت 69% من األسر عن معارضتها للعمل الليلي للمرأة، وأعربت 66% من األسر 
السياق،  هذا  أخرى .وفي  مدينة  في  العامالت  النساء  عمل  على  موافقتها  عدم  عن 
أشارت 73% من األسر أن للمرأة الحق في الحصول على دخل )أجر( يعادل الرجل الذي 
يقوم بنفس الوظيفة. وتبين ايضا أن 49% من األسر تفضل زواج ابنائها الذكور من إناث 

عامالت  مقابل 20% لم تفضل ذلك و26% كانوا محايدين في رايهم.  
باستخدام التحليل اإلحصائي، وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين عمل المرأة 
ونوع األسرة. حيث يتزايد تواتر عمل المرأة في األسر التي ترأسها المرأة ويغيب فيها 
وجود الزوج )60%(. ووجد المسح أيضا أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين عمل المرأة 

ومتوسط دخل األسرة.

العمالة المنزلية

وفقا للمسح لم تظهر األسر األردنية إنتشارًا للعمالة المنزلية ومعظم العاملين في 
هو  فالحارس  للمسح،  ووفقا  األردنية.  األسر  مجموع  من   %2 لدى  تواجدوا  القطاع  هذا 

األكثر انتشارًا بنسبة 2%، أما السائقين والخادمة فكانوا األقل نسبة في العينة %0.1 
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هذا وكشف التحليل عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األسر التي لديها حارس 
الفئات )من  التي يقتصر دخلها على  األسر  األسرة. وقد شكلت  وبين متوسط   دخل 
500 إلى 750 دينارا( و )750 إلى 1000 دينار( )المتوسطة( نسبة 43% من جميع األسر التي 
لديها حراس في منازلهم. وأظهر التحليل أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
األسر التي لديها مدبرة منزل متصلة بمتوسط   دخل األسرة. فاألسر التي يبلغ متوسط   

دخلها )1500 أو أكثر( )االعلى دخاًل( هي األكثر احتماال لوجود مدبرة المنزل بنسبة %50.

ميراث المرأة

حقيقة  لبيان  عليها  االعتماد  يمكن  أرقام  أو  وإحصاءات  دراسات  األردن  في  يوجد  ال 
لتقسيم  القانوني  الواقع  أن  إال  اإلرثية  المراة من حصولها على حصتها  واقع تمكين 
اإلرث ينقسم بين االموال المنقولة وغير المنقولة فاألموال المنقولة تختص المحاكم 
الشرعية بضبطها وتقسيمها بين الورثة من خالل محاكم التركات الشرعية  وإجراءات 
التقسيم ميسرة وواضحة وتتسلم كل وارثة حصتها من التركة النقدية بموجب شيك 
في  وما  عقار  من  المنقولة  غير  التركات  وأما  األول  للمستفيد  بإسمها  يصدر  بنكي 
حكمه فإنها إذا سجلت باسم الورثة فيتم ازالة الشيوع فيها وقسمتها بين الشركاء 
الورثة القسمة  أو من  من خالل مديريات تسجيل االراضي والمساحة وذلك اذا توافق 
خالل إقامة دعاوى إزالة الشيوع لدى المحاكم النظامية عند عدم التراضي ولذا ال بد من 
الوارثة من  المراة  الراهن لتمكين  الوضع  القضايا لإلطالع على  ارقام هذه  دراسة واقع 

حصتها في العقار.

كما تجدر اإلشارة الى أنه من إختصاصات المحاكم الشرعية تسجيل معامالت التخارج 
كالعقارات  النقدية  غير  التركات  إقتسام  على  الورثة  بين  صلح  حقيقتها  في  وهي 
والمركبات وقد سجلت المحاكم الشرعية حسب بيانات دائرة قاضي القضاة إلى  84665  
حالة  حصر إرث بين عامي 2012 و2016 كما سجلت 22755  عقد تخارج بين الورثة في نفس 
الفترة وهذه األرقام تدل على أن ثالثة ارباع التركات ال يسجل عليها أية تخارجات والربع 
المتبقي يندرج تحته صور عديدة من صور التخارج واقتسام التركات بين الورثة وضمانا 
لعدم حرمان المراة من حقها اإلرثي المقرر شرعا فإن قانون االحوال الشخصية قد نص 
على أن التخارج يتم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة وهذه التعليمات المنشورة 

. والمعمول بها الهدف منها ضمان حق المرأة  في ميراثها)29(

ورقة مقدمة من دائرة قاضي القضاه  )29(
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األسرة  إناث  أبدًا  تحرم  لم   )%80( األسر  أرباب  أن معظم  إلى  الحالي  المسح  وقد خلص 
الطرق  أكثر  فكان  الميراث،  من  تحرم  كانت  التي  األسر  القانوني. وفي  ميراثهن  من 
استخداما لحرمانهن هو تعويضهن ماليا )17%(، ومع ذلك، لم يكفل هذا التعويض ما 
إذا كان يعادل الميراث القانوني أو مختلفا. والسبب األكثر شيوعا للحرمان )من وجهة 
أسباب  عن  أما   .)%18( الميراث  إلى  يحتجن  ال  المتزوجات  اإلناث  أن  هو  األسرة(  رب  نظر 
حرمان اإلناث في األسرة من ميراثهن إن تم ذلك. وقد أفاد 18% من أرباب األسر أن اإلناث 
لم يكن بحاجة لألرث، و13% أن اإلرث من حق للذكور فقط، و12% بسبب العادات والتقاليد 
وبالمقارنة مع نتائج المسح السابق في عام 2014، نجد أن حاالت حرمان اإلناث من اإلرث 
كانت أقل من الحاالت في عينة هذ المسح، إذ أن 3% من األسر األردنية ُحِرَمت إحدى اإلناث 
فيها من اإلرث في عينة المسح السابقة. وعند دراسة وجهات نظر أفراد األسرة الذين 
تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، كشفت النتيجة أن حوالي 72% منهم ينفون أن األسرة 
تحرم أفرادها من الميراث القانوني .ومع ذلك، من الذين حرموا، كان الحرمان عن طريق 
العيني بنسبة  أو  المالي  العوض  اإلحراج بنسبة 22% مقابل من تم حرمانهن مقابل 
21% وعن طريق تهديدهن بقطع صلة الرحم والعالقة معهن )21%( و24% تم حرمانهن 
من االرث بسبب عدم حاجتهن له. وعبر 20% من االفراد بان حرمان االنثى من االرث يعود 
كون االرث هو حق للذكور وان 23% منهن حرمن الن زوجها رجل غريب من خارج العائلة 

أو العشيرة و20% بسبب العادات والتقاليد.

الهجرة والعمل خارج األردن

األردنيين العاملين في الخارج في التنمية اإلقتصادية عن طريق  المهاجرين  يساهم 
وتدعم  األردني  المدفوعات  ميزان  في  تساهم  والتي  تحويالتهم الدورية إلى األردن 
احتياطيات النقد األجنبي لدى البنك المركزي، وتزيد من مستوى الثقة بالدينار األردني 
كعملة ادخار واستثمار، وتعزز موارد البنوك األردنية لتمكينها من توظيف جزء كبير من 
المخصصات من القروض لمختلف القطاعات االقتصادية، مما يزيد من حجم المشاريع 
االستثمارية ويقلل من حجم البطالة. ووفقا للمسح الحالي فإن 6% من األسر كانت تضم  
ازديادا في نسبة  األردن وهذا يشكل  أفرادها مغتربا خارج  األقل من  فردا واحدا على 
المهاجرين عن نتائج المسح السابق في عام 2014؛ حيث كانت النسبة في ذلك الوقت 
2%. كما أشار المسح الحالي أن 94% من األسر ال تضم أفردا مهاجرين كما وجد المسح 
أن 13% من األسر تعتبر الهجرة من أهم القضايا ذات األولوية التي تؤثر على حياة األسرة 

األردنية.
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أن غالبية  المسح،  األردن، فقد أظهر  الهجرة والعمل خارج  األسر نحو  إتجاهات  أما عن 
البالد بنسبة 56%، في  األسر ال تفضل هجرة أفراد أسرتها من اإلناث للعمل في خارج 
حين أن 36% ال يفضلون هجرة االفراد من  الذكور. كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية 
بين تفضيل الهجرة مع دخل األسر. وتشير البيانات إلى أن 62% من األسر ذات الدخل 
أقل من 500 دينار تفضل هجرة أبنائها الذكور، وهذه النسبة متقاربة مع نسبة األسر 
الذين يفضلون هجرة بناتهم )60%(. في حين فّضل ما نسبته 9% من األسر التي يزيد 
دخلها عن 750 دينار هجرة أبنائهم الذكور مقارنة بنسبة 16% من هجرة بناتهم. وهذا 
يدل على أن األسر الغنية تفضل هجرة اإلناث، في حين أن األسر المتوسطة والفقيرة 
الذكور. وأظهر  أعلى ألفرادها  اإلناث وتفضل ذلك بنسب  أفرادها من  ال تفضل هجرة 
المسح السابق  أن األسر الغنية لديها ميل إلى تفضيل هجرة أحد أبنائها الذكور أعلى 
إلى  ذلك  يعزى  وقد  الحالي.  المسح  مع  يتعارض  ما  بنسبة 44%، وهو  األسر  بقية  من 
الحالة اإلقتصادية في المنطقة ومستوى المعيشة المرتفع ومتطلبات الحياة اليومية.

األعباء االقتصادية

ووفقًا لمسح أحوال األسرة األردنية اعتبر ت األسر بأن إيجار المنزل )36%( وتملك المنزل 
)37%( من األعباء الكبيرة مقابل األعباء المتوسطة للتعليم )31%(، والخدمات الصحية 
وتشكل   .)%46( التدفئة  وتكلفة   ،)%40( المياه  وتكلفة   )%45( الكهرباء  وتكلفة   .)%40(
والصرف  المدرسية  والمواد  الغذائية  والمواد  المالبس  وتكلفة   .)%43( النقل  تكاليف 

الصحي )43%، 47%، 33%، 29% على التوالي( لألعباء المتوسطة )الجدول رقم 11(.

الجدول رقم11
 التوزيع النسبي لمستوى األعباء اإلقتصادية وبحسب القطاعات من وجهة نظر األسرة

مستوى العبء
القطاعات

اليشكل عبء  عبء قليل  عبء متوسط  عبء كبير 

33.6 7.2 23.7 35.5 ايجار المنزل 

34.7 9.9 18.3 37.1 تملك المنزل 
28.8 13.4 31.4 26.4 التعليم 
6.6 28.2 43.4 21.8 المالبس
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2.1 11.1 47.0 39.7 الغذاء 
9.5 23.6 40.1 26.9 الخدمات الصحية 
2.6 17.6 45.2 34.5 الكهرباء 
4.1 28.1 39.9 27.9 المياه 

25.4 21.6 33.2 19.8 الحاجيات المدرسية والمكتبية 
3.07 14.5 45.6 36.8 التدفئة 
4.5 20.1 42.9 32.4 المواصالت 

28.2 23.8 29.0 19.0 الصرف الصحي 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

األولويات اإلقتصادية 
واألجور   )%20( العمل  فرص  وتوافر   )%21( األسعار  ارتفاع  أن  تجد  األسر  أن  المسح  اظهر 
)16%( هي أهم القضايا ذات األولوية انتشارا. في حين كانت البيئة الصحية للعمل  )%2(  
والتسهيالت االستثمارية )1%( األقل تكرار من بين األولويات اإلقتصادية )الشكل رقم 20(. 

الشكل رقم 20
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا االقتصادية

 المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
3
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الخصائص الصحية
الوفيات  ومعدل  األردن،  في  الصحية  بالحالة  تتعلق  معلومات  الجزء  هذا  يستعرض 
والرضا  الصحي،  والتأمين  واإلعاقات،  بانواعها،  األمراض  وإنتشار  وأسبابها،  األردن  في 
العقلية،  والصحة  الصحية،  الرعاية  لخدمات  االقتصادي  والعبء  الصحية،  الخدمات  عن 
اإلحصائيات  خالل  من  الرياضية  واألنشطة  الطبيعية،  والرضاعة  اإلنجابية،  والصحة 
الوطنية المعتمده ونتائج المسح الميداني ليعرض الواقع واالتجاهات والمواقف لالسر 

لالردنية للقضايا الصحية.

الخدمات والتأمينات الصحية 
وفقا لإلحصائيات الوطنية هنالك إنخفاض ملحوظ في خدمات الرعاية الصحية المقدمة 
من حيث عدد األطباء وعدد الممرضات، في حين ظهرت زيادة في عدد اإلدخاالت ومعدل 

اإلدخاالت من 2015-2016. )الجدول رقم 12(.

الجدول رقم 12
 وضع الخدمات الصحية في األردن 2015 – 2016. 

2016 2015 الخدمات الصحية

14.1 22.2 اعداد االطباء لكل 10000

7.1 7.1 اعداد اطباء االسنان لكل 10000

26.4 35.5 اعداد التمريض لكل 10000

15.5 13.5 اعداد الصيادلة لكل 10000

110 104 مجموع عدد المستشفيات

13731 13115 إجمالي عدد األسرة

5177 5077 إجمالي عدد األسرة / وزارة الصحة

2917 2551 إجمالي عدد األسرة / الخدمات الطبية الملكية

599 599 إجمالي عدد األسرة / مستشفى الجامعة األردنية 

542 538 إجمالي عدد األسرة / مستشفى الملك المؤسس عبداهلل الجامعي 

4496 4350 إجمالي عدد األسرة / مستشفيات خاصة

14.0 13.0 سرير / 10000 من السكان 

ع
راب

 ال
ور

مح
ال
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99.0 93.0 معدل االدخاالت / 10000

102 99 إجمالي عدد مراكز الرعاية الشاملة

380 378 المجموع الكلي لمراكز الرعاية األولية

194 198 المجموع الكلي لمراكز الرعاية الثانوية

464 460 إجمالي عدد مراكز رعاية األم والطفل

12 12 إجمالي عدد مراكز األمراض الصدرية

405 402 إجمالي عدد عيادات األسنان

المصدر: وزارة الصحة، المعلومات السكانية والصحية على الموقع االلكتروني 2016-2015.

يظهر المسح أن اكثر من ثلث األسر األردنية ال يوجد لديها تأمين صحي )36%(. في حين 
أن الذين يحملون التأمين الصحي الحكومي )28%( والعسكري )23%(، وأن 8% لديهم 
تأمين صحي خاص. من ناحية أخرى، كان تامين وكالة الغوث والجامعة يمثل 2%. كما 
وجد أن 56% من األسر لديهم معرفة بالتأمين الصحي المجاني للمسنين، و57% من 
العينة على علم بالتأمين الصحي المجاني للنساء الحوامل، و65% على علم بالتأمين 
األردنية  األسر  من   %55 أن  وجد  كما  السادسة.  سن  دون  لألطفال  المجاني  الصحي 
راضون عن العالجات التي يغطيها التأمين الصحي مقابل 17% غير راضين، و49% منهم 
يعتقدون أن مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات التي يشار إليهم 
السابق  التقرير  مع  وبالمقارنة  ذلك.  يعتقدون  ال   %20 ب  مقارنة  ممتازا  يكون  ما  عادة 
)المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2014( اختلفت األرقام والنسب المئوية تباينًا طفيفًا. 
وأظهر مسح المجلس الوطني لشؤون األسرة )2014( أن 20% يعتقدون أن الخدمات دائما 
ممتازة )مقارنة ب 50% في هذا المسح( مما يظهر تحسنا ايجابيًا في وجة نظر األسر نحو 

الخدمات الصحية. 

، حيث تبين  للمقارنة في عام 2015)30( بيانات قابلة  العامة  وقد نشرت دائرة اإلحصاءات 
للذكور(. وشكل  لإلناث مقابل %68   %70 )حوالي  األردنيين مؤمنين صحيًا  أن 69% من 
الخاص بنسبة  القطاع  التأمين الصحي وشارك  العام 71% من عبء  الحكومي  القطاع 
14.8%، بينما ساهمت االنروا والقطاعات االخرى بنسبة 4.2% و10% على التوالي. وحوالي 

1.3% من األردنيين لديهم اشتراك بالتأمين صحي من اكثر من شركة واحدة.

دائرة االحصاءات العامه، التامين الصحي في األردن، 2015.  )30(
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الوفيات

على  يدل  مما  الماضيين،  العقدين  خالل  تذبذبًا  األردن  في  الوفيات  معدالت  شهدت 
حدوث زيادة طفيفة في السنوات الخمس األخيرة. )الشكل رقم 21(.

الشكل رقم 21
معدالت الوفيات  لكل الف من السكان للفترة من 2000 – 201٤. 

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير االحصائي السنوي، 2015

الرئيسية  األسباب  أن  أمراضهم  إلى  استنادا  الوفيات  الوطنية)31( البيانات  وأظهرت 
اآلتي  النحو  الفترة وعلى  تلك  بقيت كما هي في  لألمراض  األولى  االثني عشر  للوفاة 
الغدد  ثم  )الحوادث(،  خارجية  أسباب  تليها  السرطان،  ثم  الدموية،  واألوعية  القلب 
الصماء واألمراض الغذائية. ومن المثير لالنتباه أن معدالت الوفيات الناجمة عن أسباب 
من صنع اإلنسان مثل حوادث المرور على الطرق والغرق والقتل آخذة في التزايد مقابل 

إنخفاضها لألمراض المزمنة واألمراض الوبائية. 

إحصائيات حيوية

ومن جهة اخرى، بينت الدراسات أن معدل العمر المتوقع عند الوالدة قد ارتفع ايضًا في 
العقد االخير من الزمن بالنسبة للذكور واإلناث على حد سواء. )الشكل رقم 22(.

www.moh.gov.jo . 2016 المؤشرات الصحية. وزارة الصحة  )31(
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الشكل رقم 22
التوزيع النسبي للعمر المتوقع عند الوالدة لالعوام )2008-201٤(

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه، التقرير االحصائي السنوي 2015

هذا وتشير اإلحصائيات إلى اإلنخفاض في معدالت اإلنجاب الكلي للمرأة ليصل الى %3.3 
في العام 2015، األمر الذي يعود للكثير من التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية التي طرأت 
على األسرة األردنية وزيادة  إستخدام وسائل تنظيم األسرة بشكل ثابت خالل السنوات 

اإلثني عشرة الماضية على األقل. 

الشكل رقم 2٣
التوزيع النسبي لإلنجاب الكلي لألعوام )2015-1997(

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه، التقرير االحصائي السنوي 2015
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حوادث المرور 
ووفقًا لالحصائيات الوطنية،)32( فإن االصابات الشديدة الناجمة عن حوادث الطرق تتزايد 
بشكل واضح وعدد الوفيات في األردن يتذبذب حول نفس األرقام تقريبا )انظر الشكل 
24(. من ناحية أخرى، فيما يتعلق بمشاركة العائلة في التوعية المرورية، أفاد 79% من 
أرباب األسر بأن األسرة تشارك في التوعية المرورية، في حين أن 15% منهم ال يشاركون 

في التوعية المرورية. ويرى 74% من أرباب األسر أن نشر الوعي المروري ضروري.

الشكل رقم 2٤
 عدد الوفيات في األردن بسبب حوادث المرور على الطرق من العام 2016-2006.

المصدر: مديرية االمن العام، التقارير االحصائية المنشورة لعدة سنوات  

األمراض المزمنة 
األسر  غالبية  أن  المسح  بين  فقد  األردنية  األسر  بين  األمراض  بإنتشار  يتعلق  فيما  أما 
ال يوجد لديها اي فرد يعاني من اي مرض مزمن )86%( بشكل عام حسب أرباب األسر 
اراباب األسر ال يعرف اذا ما  وان 3% من األفراد لديهم اكثر من مرض مزمن وأن 1% من 
التهاب  األكثر شيوعا هي  األمراض  وكانت  ال.  ام  مزمن  بمرض  االفراد مصابًا  أحد  كان 
المفاصل )4.0%، 29% بين االفراد المصابين بمرض مزمن واحد فقط(، وارتفاع ضغط الدم 
)2%، 15% بين االفراد المصابين بمرض مزمن واحد فقط( يليه مرض السكري )%2.0، %15 
 %7  ،%1.0( الشرايين  والقلب وتصلب  واحد فقط(،  مزمن  بمرض  المصابين  االفراد  بين  
بين االفراد المصابين بمرض مزمن واحد فقط(. وعالوة على ذلك، كانت  األمراض األقل 
شيوعا بين االفراد وفقًا ألرباب األسر على النحو اآلتي؛ إضطرابات األكل )0.004%( والتليف 
االفراد  )0.1%( بين مجموع عدد  الدم  الكلوي وفقر  الرئوي والفشل  الكيسي واالنسداد 
في  تتجاوز  ال  األخرى  األمراض  نسب  كانت  وفيما  فقط.  واحد  مزمن  بمرض  المصابين 

www.gsd.gov.jo .2016 .مديرية االمن العام،  ادارة السير المركزي، التقرير السنوي لحوادث المرور  )32(
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هشاشة  الدم،  فقر  الكلوي،  الفشل  امراض  ومنها  األعلى  بحدها   %0.5 نسبة  إحداها 
اللويحي،  التصلب  الكيسي،  التليف  الرئوي،  اإلنسداد  الزهايمر،  السرطان،  العظام، 

االمراض النفسية، الصرع وامراض الفم واالسنان. 

وباإلشارة إلى مسح األسرة في عام 2014، أظهر التقرير أن النسب متناقضة حيث أظهر 
 )2014( المسح  أن  االعتبار  آخذين بعين  الحالي  بالمسح  أرقام ونسب عالية جدًا مقارنة 
تحرى عن عدد األسر التي لديها فرد واحد على االقل مصاب بمرض مزمن وان المسح 
االقل. فقد  المصابة بمرض مزمن واحد على  األسر  افراد  تحرى عن عدد   )2017( الحالي 
تبين في المسح )2014( أن 38% من األسر األردنية لديها فرد واحد على األقل لديه مرض 
)2017(، وفيما يتعلق بنوع وانتشار  المسح  10% في هذا  األقل مقابل  مزمن واحد على 
األمراض المزمنة، أشارت البيانات للمسح السابق )2014( إلى أن ضغط الدم كان االكثر 
انتشارا  37%، والسكري من الدرجة الثانية 32%، وأمراض القلب وتصلب الشرايين من 

الدرجة الثالثة بنسبة 12%. )الشكل رقم 25(.

الشكل رقم 25
مقارنة بين التوزيع النسبي بين االمراض بين تقرير األسرة الدوري األول )201٤( والثاني )2017(. 

المصدر: المجلس الوطني لشؤون األسرة: مسح أحوال األسرة األردنية، 2014 و2017.

وبحسب  العالمية.  تلك  )المراضة( عن  باالمراض  المتعلقة  الوطنية  السجالت  وتختلف 
معظم  تمثل  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  فإن   ، )33()2012( العالمية  الصحة  منظمة 
أمراض  تليها  سنويًا(،  شخص  مليون   17.7 الوفيات  )معدل  السارية،  غير  الوفيات 
 1.6( السكري  ومرض  مليون(   3.9( التنفسي  الجهاز  وأمراض  مليون،    8.8 السرطان 

(33)	 World	Health	Organization.	(2012).	World	Health	Day	2012:	Ageing	and	health:	toolkit	for	event	
organizers
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مليون(. وتشكل هذه المجموعات األربع من األمراض أكثر من 80% من جميع الوفيات 
لألمراض غير السارية. 

وأوضح التقرير إن تعاطي التبغ، والخمول البدني، واالستخدام الضار للكحول، والنظم 
الغذائية غير الصحية كلها تزيد من خطر الموت من األمراض غير السارية.

29 كان معدل انتشار مرض السكري يشكل 16% )لالحصائيات 

ووفقا لتقرير وزارة الصحة)34(
الوظيفية(. وكانت نفس المعدالت في 2013، 2014 )16%( وارتفعت إلى 31% في عام 2015 

الشكل )26(.

الشكل رقم 26
نسبة االصابة بالسكري من عام 2016-2005.

المصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية )2016(

عام  وفي   .%29 حوالي  الدم  ضغط  انتشار  معدل  كان  الوطنية  اإلحصائيات  وبحسب 
2014، وكان ارتفاع ضغط الدم هو أكثر االمراض شيوعا بين االمراض المزمنة في األردن 
)39%( يليه مرض السكري بنسبة 29%، في حين أن انتشار الربو أو حساسية الصدر كان 
حوالي 7% من جميع االمراض المزمنة. في حين أفادت الجمعية الطبية األردنية أن أكثر 
من 30% من السكان في األردن يعانون من المفاصل ومشاكل الروماتيزم ومن ناحية 
أخرى، وفي عام 2015 ووفقا لوزارة الصحة)35(، كان معدل انتشار ضغط الدم 39%، و%34 
أقارب  لديهم  و%52  القلب  امراض  بأحد  المصابين  األسرة  أفراد  أحد  لديهم  األسر  من 

يعانون من مرض السكري.

www.moh.gov.jo . 2016 المؤشرات الصحية. وزارة الصحة  )34(
www.moh.gov.jo . 2016 المؤشرات الصحية. وزارة الصحة  )35(
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اإلعاقات 
بشكل  العمل  على  األسرة  قدرة  على  تؤثر  األردنية  لألسرة  تحديا  اإلعاقات  تشكل 
أطفال معوقون  لديها  التي  األسر  وتتعرض  مواردها وجهودها.  طبيعي وتستهلك 
لضغوط نفسية متعددة ناجمة عن عوامل اجتماعية واقتصادية. وأسر األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة أكثر عرضة لإلجهاد النفسي من أسر األطفال العاديين. وكثيرا ما 
باإلعاقة،  والوصم  العامة،  المؤسسات  من  والدعم  االجتماعي  الدعم  إلى  األسر  تفتقر 
تقدمها  التي  والخدمات  والمعلومات  اآلباء  توقعات  بين  فجوة  من  تعاني  ما  وعادة 
بالفعل. وهذا يجعلهم في حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات فعالة لتلبية االحتياجات 
الضغوط  مع  للتعامل  الخاصة  احتياجاتهم  لتلبية  وكذلك  الطفل  بإعاقة  الصلة  ذات 

النفسية الناجمة عن وجود طفل من ذوي االحتياجات الخاصة.

االحتياجات  أفراد من ذوي  لديها  األسر ليس  العظمى من  الغالبية  أن  المسح  وأظهر 
االحتياجات  ذوي  من  فرد  األقل  على  لديها  األسر  من   %4 أن  حين  في   ،)%96( الخاصة 
الخاصة. ووجد أن معظم اإلعاقات كانت بصرية بنسبة 2% )47% من مجموع االعاقات(، 
وفقدان السمع كانت تمثل 0.5% )12% من إجمالي االعاقات( واالعاقات الجسدية بنسبة 
0.4% )11%( من إجمالي اإلعاقات. وأظهر التحليل أيضا أن 0.6% من أفراد األسرة لديهم أكثر 
من شكل واحد من أشكال اإلعاقة، في حين أن أشكال اإلعاقة األخرى متساوية تقريبا 

مع ما مجموعه 0.5% لمعظمهم.

لما كان  انها مشابهة  المسح  النتائج في هذا  السابق أظهرت  المسح  وبالمقارنة مع 
عليه المسح. في عام 2014 والذي كان بنسبة 4% على االقل من األسر لديها فرد واحد 
من ذوي اإلعاقة، وكانت اإلعاقة الحركية في المقام األول بنسبة 25% مقابل 11% في هذا 
االكبر في  النسبة  أن  12%. ويالحظ  16% مقابل  بنسبة  السمعية  االعاقة  تليها  المسح، 
التقرير  البصرية بنسبة 47%، والتي لم تتم مناقشتها في  هذا المسح كانت اإلعاقة 
السابق. عالوة على ذلك، تناول هذا المسح أيضا االضطرابات النفسية )التخلف العقلي( 
كإحدى االعاقات والتي وجد في هذه المسح أن نسبتها تصل 2.4% من إجمالي االعاقة 
مقارنة مع 14% في التقرير السابق. ووفقا للمسح، فإن 90% من األسر ال تملك ما يمكن 
أن تستخدمه ألعضائها المعوقين، مقابل 7% من األسر أشارت بوجود ما تحتاجه لتلبية 

متطلبات ذوي اإلعاقة في المنزل.
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وتختلف التقارير الوطنية المتعلقة بانتشار اإلعاقة بين األردنيين على مدى السنوات 
العشر الماضية. واشارت أحدث االحصائيات الوطنية)36( أن 11.1% من األسر األردنية لديها 
عضو واحد على األقل ممن يعانون اإلعاقة وهي نسب اعلى بكثير من نسبة االعاقات 

التي تم رصدها في هذا المسح وبلغت 4% فقط. 

الصحة النفسية  

بين المسح أن  71% من األسر لن يترددوا في استشارة طبيب نفسي أو مركز صحي 
نفسي )مستشار نفسي( إذا شعروا أن أحدهم يعاني من أعراض مرض نفسي، في 
عالية وتؤثر على حياة  أولوية  لها  النفسية  الخدمات  أن  تعتقد  األسر  أن 4% من  حين 
األسر األردنية ومن الجدير بالذكر أن 0.1% من األسر األردنية تستخدم العقاقير العقلية 

لعالج أعضائها. 

وفقا لمجموعات عمل تحليل السببية التي تشكلت من مجموعة الخبراء لدراسة قضية 
خدمات الصحة النفسية جاءت األسباب المباشرة في ارتفاع كلفة العالج النفسي، نقص 
القادرة على تقديم خدمات صحة نفسية ذات جودة عالية،  المؤهلة  البشرية  الكوادر 
وعدم وجود خطة وطنية وسياسة وطنية واضحة. وأما األسباب الكامنة وجود الوصمة 
الجذرية  األسباب  وأما  النفسي.  العالج  بجدوى  الثقة  وإنعدام  النفسي  المرض  تجاه 
وضعف  النفسي،  والمرض  المريض  تجاه  السلبية  واالتجاهات  بالوصمة  فتتلخص 

المعرفة المتعلقة باالمراض النفسية وأسبابها وعالجاتها.
 

القرارا ت الصحية  

أظهر المسح أن توقيت الحمل والوالدة هو قرار مشترك بين األب واألم معا )81%( واألمر 
كذلك بالنسبة إلستخدام وسائل منع الحمل )78%(. أما فيما يتعلق بقرار إجراء العمليات 
الجراحية والتدخالت الطبية ألحد أفراد األسرة تبين أنه قرار مشترك بين األب واألم معا 
)35%(، في حين أن 25% من األسر اعتبرت أن جميع أفراد األسرة يشاركون في اتخاذ القرار، 
و25% من األسر اعتبرت أن القرار ال يتخذ إال من قبل األشخاص أنفسهم. )الشكل رقم 27(

التعداد  لبيانات  استنادا  األردن(،  في  الوظيفية  )الصعوبات  االعاقه  واقع  العامه،  االحصاءات  دائرة   )36(
العام للمساكن والسكان. 2015
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الشكل رقم 27
التوزيع النسبي لالسر بحسب افراد األسرة متخذي  القرار الصحي

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

الرضاعة الطبيعية

وللرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة لألم والطفل. تشمل خفض معدالت االعتالل والوفيات 
حياة  األوليين من  السنتين  وخاصة في  المعدية،  باألمراض  يتعلق  فيما  األطفال  لدى 
الرضاعة  على  الطبيعية  الرضاعة  تفضل  األسر  من   %78 فان  للمسح  ووفقا  الطفل. 
الصناعية، وتشجع 78% من األسر بناتهن على الرضاعة الطبيعية و80% من األسر تعتبر 

أن الرضاعه الطبيعية من شأنها توطيد العالقة بين الطفل واألم.

التدخين

األسرة.  أفراد  عدد  إجمالي  من   %20 حوالي  بلغت  المدخنين  نسبة  أن  المسح  أظهر 
وكانت النسبة المئوية لمدخنين السجائر 17%، في حين بلغت نسبة مدخني النارجيلة 
3%. وكانت نسبة المدخنين الذين يدخنون السجائر والنارجيلة معًا 1% وعالوة على ذلك، 
وافق 71% من األسر األردنية على أن مشكلة التدخين منتشرة بين األطفال والمراهقين.
على  تؤثر  أولوية  ذات  قضية  التدخين  تعتبر  األردنية  األسر  من  فقط   %6 أن  حين  في 

األسرة األردنية بشكل عام. 
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وفقًا لمسح األسرة كانت نسبة الذكور الذين يدخنون السجائر فقط 30% و3% يدخنون 
النارجيلة و2% سجائر الدخان ونارجيلة، في حين أن 46% ال يدخنون أبدا. وكانت نسبة 
اإلناث اللواتي يدخنن السجائر فقط 1.6%. وبلغت نسبة اإلناث اللواتي يدخنن النارجيلة 
فقط 2.5%، والالتي الذين يدخنون السجائر والنارجيلة 0.3%، في حين أن الالتي لم يمارسو 
التدخين أبدا 95%. ويظهر أعلى معدل للتدخين لوحظ بين الفئات العمرية من 25 إلى 
40 سنة، 41 إلى 50 سنة، و51 إلى 60، مع نسبة متساوية تقريبا )26%(. إن التقارير المتعلقة 
بإنتشار التدخين بين السكان األردنيين تصدر بأرقام ونسب مختلفة. وتبين الدراسات 
التقرير في  التدخين في األردن كان 29% في عام 2007، في حين أن  أن معدل انتشار 

2010 يظهر زيادة إلى 39% و40 % في عام)38( 2016 )الشكل رقم 28(. عام)37(

الشكل رقم 28
التوزيع النسي لمعدل انتشار التدخين لالعوام 2007-2016 في األردن

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، وزارة الصحة األردنية، منظمة الصحة العالمية

المخدرات

األطفال  بين  االدمان متفشية  أن ظاهرة  تجد   )%65( األسر  اغلبية  أن  المسح  بين  لقد 
والشباب.  الجامعات  طالب  بين  متفشية  بانها  ترى  و%67  المجتمع  في  والمراهقين 
الرغبة  بأنها  المباشرة  األسباب  الخبراء  السببية لخص  ووفقا لمجموعات عمل تحليل 
تعاطي  وآثار  بنتائج  الوعي  والبطالة، وضعف  األرباح بشكل سهل وسريع،  في جني 
االعالم  لوسائل  فتعود  الكامنه  األسباب  واما  الواقع.  من  الهروب  ومحاولة  المخدرات 
التي ال تظهر الوجه الحقيقي اما بتعظيم المشكلة أو تهويلها، واإلضطرابات االمنية 
في المناطق المحيطة باألردن، واما األسباب الجذرية فتتلخص في ضعف الوازع الديني 

وضعف الوعي بتبعات تناول وانتشار المخدرات.

بنك المعلومات. دائرة االحصاءات العامة. 2016  )37(
www.moh.gov.jo .2016 .المؤشرات الصحية. وزارة الصحة  )38(
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الرياضة 

على  لكن  أمر ضروري.  الرياضه  ممارسة  بأن  تعتبر  األسر  أن 76% من  المسح  بين  لقد 
النقيض نجد أن 88% من افراد األسر ال يمارس الرياضة مطلقا مقابل 11% يمارسون الرياضة. 
وتبين أن فقط 5% هم ممن يمارسون الرياضة بشكل يومي مقابل 3% اسبوعيا و%3 

شهريا مرة واحد على األقل.
وبين المسح أيضا أن األلعاب الجماعية هي أكثر أنواع الرياضات ممارسة )28%( مقابل 
24% لرياضات أخرى و13% لرياضات في الهواء الطلق و11% اللعاب القوى بينما كان التزلج 

وكرة المضرب والجمباز أقل من %0.5 
ممن   %46 أن  ظهر  حيث  النوع  بإختالف  تختلف  الرياضة  ممارسة  أماكن  كانت  فيما 
الصاالت  داخل  و%8  المنزل  داخل   %20 مقابل  العامة  األماكن  في  الرياضة  يمارسون 

الداخلية و7.5% في مراكز رياضية متخصصة.

العبء االقتصادي للمرض والخدمات الصحية

 لقد أظهر المسح أن 90% من أرباب األسر يرون أن الخدمات الصحية تشكل عبئا اقتصاديا 
على األسرة وهو اكثر مما كانت عليه هذه النسبة في مسح األسرة في عام 2014 والتي 
وصلت الى 75%. وكذلك بين هذا المسح أن حوالي 70% من أرباب األسر يرون أن مرض 
أحد االفراد العاملين من افراد األسرة أو مرض أحد افراد األسرة مرضا مزمنا أو مرض أحد 

افراد األسرة مرضا نفسيا عقليأ يشكل عبئا اقتصاديا على األسرة )الشكل رقم 29(. 

الشكل رقم 29 
التوزيع النسبي التجاهات األسر  نحو  العبء االقتصادي لمرض أحد افراد األسرة .

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017    
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أولويات القضايا الصحية 

وفقا للمسح، فإن المستشفيات )17%(، والتأمين الصحي )15%(، والخدمات الطبية )%14(، 
القضايا  أولويات  األولى في  االربعة  المراتب  )11%( كانت تحتل  الصحية  المراكز  وخدمات 
أن  حين  في  األسرة.  أفراد  معظم  على  ووتؤثر  األسر  أرباب  نظر  وجهة  من  الصحية 
األمراض المزمنة )2%(، والكشف المبكر عن المرض )1%( والصحة المدرسية )0.5%( كان 

أدنى أولويات الخدمات الصحية )الجدول رقم 13(.

الجدول رقم 1٣
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا الصحية 

النسبةالقضية 
17.0توفير المستشفيات

14.7التأمين الصحي
13.5تكلفة الخدمات الطبية

11.3مراكز الرعاية الصحية
7.5المطاعيم

6.0التدخين
5.6خدمات تنظيم األسرة

5.0األدوية والعالجات
4.9موظفو الرعاية الصحية

4.0حوادث السيارات
3.5الخدمات النفسية

3.5خدمات عالج اإلدمان
1.9األمراض المزمنة

1.1اجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن االمراض 
0.5الصحة المدرسية

0.2قضايا أخرى

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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س
ام

لخ
ور ا

مح
ال الخصائص التعليمية

هذا الجزء من التقرير يستعرض الحالة التعليمية لالسرة وفقا للفئة العمرية ألفرادها 
التعليمية  بالمؤسسات  اإللتحاق  وأسباب  ومتطلباتها  مرحلة  كل  وخصوصيات 
التعليم  قطاعات  بين  والمقارنات  اإلقتصادية  الكلفة  وكذلك  اإللتحاق.  وتفضيالت 
القضايا  أولويات  استعراض  تم  وأيضا  المجال.  هذا  في  المتوفرة  والخدمات  المتوفرة 

التعليمية من وجهة نظر األسرة.

الحضانات

لقد أظهرت نتائج المسح وجود 663 أسرة لديها أطفال في الفئة العمرية )0-4 سنوات(، 
أي ما يمثل 29% من إجمالي عدد األسر منهم 15% فقط مسجلين في الحضانات.  وقد 
العمرية  الفئة  األطفال في  أن معظم  وراء  الرئيسي  السبب  أن  المسح  تبين في هذ 
)يوم-4 سنوات( لم يسجلوا في دور الحضانة بحسب وجهة نظر األسرة هو أن األمهات 
ربات البيوت )73%(، وإلى ارتفاع تكلفة الحضانة 12%، ومن ثم وجود فرد من أفراد األسرة 
لرعاية الطفل في المنزل 4%. ووجد المسح أن 25% من األسر فقط تفضل إرسال أطفالها 
األسر تشعر  أن فقط 44% من  الحضانة. حيث  إلى دور  أربع سنوات  إلى  من عمر سنة 

باألمان على أفرادها الذكور واإلناث في الحضانات.)الشكل رقم 30(

الشكل رقم ٣0
التوزيع النسبي ألسباب الرئيسية لعدم إرسال الطفل للحضانة 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

٪4 ٪4
٪12

٪73

٪4

٪1 ٪1
٪1

٪1

ارتفاع التكلفة

عدم وجود حضانة أطفال قريبة من المسكن

(ال تعمل) ا�م هي ربة منزل

وجود أحد أفراد ا�سرة لرعاية الطفل

عدم الشعور با�مان في الحضانة

وجود مربية منزلية

انخفاض مستوى الخدمة المقدمة في الحضانة
 القريبة من المسكن
ضعف خبرات العاملين في الحضانة



82

نظر  وجهة  من  األطفال  لرعاية  األم  تفرغ  عدم  حال  في  الحضانات  بدائل  طرح  وعند 
أحد  وجود  هو   )%56( الحضانة  دور  عن  شيوعا  البدائل  أكثر  أن  النتائج  بينت  األسرة، 
االقرباء لرعاية الطفل، تليها الحضانة المنزلية )20%(، ومن ثم الحضانه المؤسسية )%12( 
في حين كانت أدنى نسبة للخادمة 1%. وقد تبين أيضا أن 75% على األقل من األسر ال 

تفضل إرسال أبنائها إلى الحضانات بكافة انواعها.

في سبيل النهوض بالمرأة على المستويات الوطنية وتمكين المرأة وتشجيعها على 
المشاركة في النشاط اإلقتصادي وتوفير بيئة عمل مالئمة تم صياغه التشريعات التي 
توفر الحضانه في بيئة العمل فجاءت المادة 72 من قانون العمل »على صاحب العمل 
الذي يستخدم ما ال يقل عن )20( عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية 
مؤهلة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن )4( سنوات، على أن ال يقل عددهم 
عن )10( أطفال« هذا وتبين من المسح أن دور الحضانة متوفرة في أماكن العمل لدى 
النساء العامالت وبنسبة 47%. وتثبت هذه النسبة اإلستجابة الجيدة للخطط الوطنية 

التي أوصت بزيادة المشاركة االقتصادية.

بين  احصائية  داللة  ذا  فرق  هناك  أن  تبين  فقد  كاي2  االحصائي  التحليل  بإستخدام 
تفضيل األسرة اللتحاق أطفالها بالحضانة وبين متوسط دخل األسرة، حيث أن أكثرية 
األسر التي ال تفضل ارسال أطفالها إلى الحضانة تقع في فئة الدخل المنخفض )أقل 
من 366 دينار( بنسبة 63%. وبالتحدث عن البدائل المناسبة والمتوفرة لدى األسرة في 
األسر  من   %60 إلى  نسبته  يصل  ما  أن  تبين  فقد  األم،  تفرغ  عدم  حال  وفي  الحضانة 
تفضل ارسال أطفالها عند أحد األقارب في حال عدم تفرغ األم، حيث أن األسر التي تقع 
ضمن فئة الدخل )أقل من 366 دينار( هي األكثر تفضيال إلرسال أطفالها عند أحد األقارب 
في حال عدم تفرغ األم بنسبة تصل إلى 34%. وقد تبين أيضا أن ما نسبته 75% على 
األقل من األسر ال تفضل ارسال أطفالها إلى الحضانة المنزلية أو التجارية أو المؤسسية 
أو تركهم عند الخادمة في حال عدم تفرغ األم، حيث أن األسر التي تقع ضمن فئة الدخل 
)أقل من 366 دينار( هي األكثر رفضا إلرسال أطفالها إلى الحضانة المنزلية أو التجارية 

أو المؤسسية أو تركهم عند الخادمة في حال عدم تفرغ األم بنسبة ال تقل عن %34.
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رياض األطفال 
لقد أظهرت بيانات المسح أن 338 عائلة لديها أطفال في الفئة العمرية )4 - 5 سنوات( 
وتمثل 15 %. من األسر. وأظهرت النتائج أن 24% من األطفال مسجلين في الروضة. وهذا 
يمثل انخفاضا في عدد األطفال المسجلين في الروضة مقارنة مع التقرير السابق )2014( 
الذي بلغ 37%  وبين المسح أيضا أن 25% فقط من أسر األطفال في الفئة العمرية )4 - 5 
سنوات( يشاركون في أنشطة رياض األطفال. أما عن األسباب الرئيسية لعدم ارسال 
الطفل لرياض األطفال من وجهة نظر األسرة هو وجود األم لرعاية األطفال 73% وإرتفاع 
تكلفة الروضة 12% و4% يعود لوجود أحد أفراد األسرة لرعاية األطفال، و2% لعدم وجود 
روضة أطفال بالقرب من مكان المنزل. األمر الذي يدل على عدم االهتمام بهذه المرحلة 
العمرية من حياة األطفال وأهمية التعليم )الشكل رقم 31(. وكان أكثر البدائل شيوعا 
لرياض األطفال في حال عدم تفرغ األم هو األقارب بنسبة 95%، تليها الروضة المنزلية 
بنسبة 23 %. وكانت أقل البدائل شيوعا لرياض األطفال هي الخادمة بنسبة 2%، تليها 
المربية الخاصة بنسبة 5%. هذا ومن الجدير بالذكر انه بحسب النتائج فان 45% فقط 
من األسر تشعر باالمان على أفرادها الذكور واإلناث في رياض األطفال )في سؤال آخر 

غير مبين في الشكل(.

الشكل رقم ٣1
 التوزيع النسبي ألسباب عدم إرسال االفراد من عمر ٤ – 5 لرياض األطفال 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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رياض  مرحلة  فان   )39( ،1994 لسنة  رقم3  وتعديالته  والتعليم  التربية  قانون  بموجب 
األطفال مدتها سنتان على االكثر. وتهدف مرحلة رياض األطفال إلى ايجاد بيئة مناسبة 
والفكرية  الجسدية  الجوانب  تشمل  بحيث  للطفل  متوازنة  تربية  تهيئة  الى  تهدف 
ايجابا على الطفل وبحسب االحصائيات الوطنية  التي تنعكس  والروحية والوجدانية 

تبلغ نسب اإللتحاق بالروضه للذكور 33.4% واألناث %32.3.)40(

من حيث توفر رياض األطفال، تشير النتائج إلى أنها كانت متوفرة بنسبة 19% للحكومية 
 %85 الخدمات  لهذه  الحاجة  فكانت  والحاجة  التوفر  بين  الفجوة  مقابل  للخاص  و%20 
كبير   إنخفاض  يمثل  وهذا  الخاصة.  األطفال  لرياض  و%82  الحكومية  األطفال  لرياض 
 %49 بنسبة  متاحا  كان  الذي  السابق  بالتقرير  مقارنة  العامة  األطفال  رياض  توفر  في 
للحكومية و69.5% للخاصة )تقرير األسرة 2014(. وكان متوسط المسافة  في هذا المسح 
بين مكان اإلقامة ورياض األطفال الخاصة 304 م، مقارنة بروضة األطفال الحكومية التي 
بلغت 200م. وأظهر المسح أن 25% من أسر األطفال في الفئة العمرية )4 – 5 سنوات( 
كانوا يشاركون في أنشطة رياض األطفال. وأظهر المسح أن النشاط األكثر شيوعا في 
األسرة هو المشاركة في اجتماعات أولياء األمور بنسبة 4%، في حين أن النشاط األدنى 

كان توفير األسرة المواد الالزمة لنشاط األطفال بنسبة %3. 

تختلف  المسافة  أن  التحليل  أظهر  التعليمية،  الخدمات  إلى  بالمسافة  يتعلق  وفيما 
باختالف مستوى التعليم. فقد تبين أن رياض األطفال الحكومي اقرب بكثير من الخاص 
)0.02 مقابل 0.48 كم(  مع العلم بعدم توافر رياض األطفال في جميع المدارس الحكومية.

)الشكل رقم 32(

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994 – المنشور على الصفحة 608 من عدد الجريدة   )39(
الرسمية رقم 3958 بتاريخ 1994/4/2.

وزارة التربية والتعليم. التقرير االحصائي الدراسي للعام 2016/2015.  )40(
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الشكل رقم ٣2
التوزيع النسبي لالسر بحسب امكانية الوصول للخدمات التعليمية )رياض االطفال( 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

المدارس األساسية والثانوية

تحقيق  إلى  ويهدف  للتعليم  قاعدة  يعد  األساسي  التعليم  أن  الى  االشارة  من  بد  ال 
األهداف العامة للتربية. وفي هذه المرحلة يكون التعليم إلزامي ومجاني في المدارس 
الثانوي يتألف من مسارين اساسيين. المسار األول هو التعليم  الحكومية. والتعليم 

الثانوي الشامل، والمسار الثاني هو التعليم الثانوي التطبيقي.)41( 

طالب  عدد  أن  )42()2016( العامة  اإلحصاءات  لدائرة  الوطنية  اإلحصاءات  أظهرت  لقد 
المدارس األساسية، قد ارتفع من عام 2012 إلى عام 2016 )من 13963 إلى 1594500(، في 
 215300( الثانوية  المرحلة  المدارس في  انخفاضا كبيرا في تعداد طالب  أن هناك  حين 
إلى 189200(. ومع ذلك، فقد زاد عدد معلمي المدارس األساسية وانخفض متوسط عدد 

الطلبة في كل فصل )الجدول رقم 14(.

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994 – المنشور على الصفحة 608 من عدد الجريدة   )41(
الرسمية رقم 3958 بتاريخ 1994/4/2،

التعداد العام للسكان والمساكن. دائرة االحصاءات العامة 2016  )42(
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الجدول رقم 1٤
الوضع التعليمي في األردن

المرحلة الثانويةالمرحلة األساسيةالسنة

عدد
الطلبة

عدد 
المعلمين

معدل طالب 
/معلم 

عدد
الطلبة

عدد 
المعلمين

معدل 
طالب/معلم

2015/161594595316.7189217710.7

2014/151553479919.420782937.1

2013/141513785317.821532309.4

2012/131396379817.521882339.4

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير االحصائي السنوي 2016.

تقدم  يعكس  الذي  للدولة،  الرئيسة  القطاعات  أحد  المدرسي  التعليم  قطاع  ويعد 
الدولة ويتمتع سكان األردن بمستوى تعليمي مرتفع مقارنة مع سكان كثير من الدول 
النامية وحتى المتقدمة إقتصاديا. وُيظهر مؤشر األمية بين السكان تحسن ملحوظ 
فقد بلغ معدل األمية لعام 1961 68 %، وانخفض إلى 9% في عام 2004، وانخفض إلى %7 

في عام 2011 ليصل الى 3% في عام 2017.

لقد بين التحليل االحصائي للعينة من األفراد من هم من عمر 6 الى 16 سنة والبالغ 
عددهم 2034 فردا أن الغالبية العظمى من األفراد على مقاعد الدراسة وفي المرحلة 
األساسية تحديدا وبنسبة 86% بينما كانت ما نسبتهم 8.5% يستطيع الكتابة والقراءة 
وان منهم 1.2% أّمي ال يقرا وال يكتب. مع االخذ بعين االعتبار أن المسح شمل كل من هو 
في عمر 6 سنوات وأكبر والذي قد يعني أن هذه النسبة من عدم القراءة والكتابة قد 

تكون مرتبطة بعمر الفرد.  

اظهر المسح الحالي أن 86% من األطفال في عمر المدارس ملتحقين بالمدارس بينما 
هنالك 14% غير ملتحق بالمدارس. وأن ما نسبته 82% من األطفال ملتحقين بمدارس 
حكومية مقابل 14% في مدارس خاصة و3% في وكالة الغوث وأقل من 1% في مدارس 
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بمدرسة  لاللتحاق  الرئيس  السبب  أن  وتبين  غير نظامي.  وتعليم  العسكرية  الثقافة 
حكومية هو ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة 80% بينما كان سبب عدم وجود مدارس 
خاصة قريبة من مكان السكن يمثل ما نسبته 8% وأن 8% كان السبب هو أن التدريس 
اإلحصائيات  مع  النتائج  هذه  وبمقارنة  الخاصة.  من  افضل  الحكومية  المدارس  في 
الوطنية الخاصة بتوزيع الطلبة على المدارس، نجد أن ما نسبته 68% من الطالب في 
المدارس التابعه للقطاع الحكومي، و26% في القطاع الخاص و6% في المدارس التابعه 

لوكالة الغوث. )الشكل رقم 33(

الشكل رقم ٣٣ 
 التوزيع النسبي للطلبة حسب نوع المدرسة 2016-2015

المصدر: وزارة التربية والتعليم، التقرير االحصائي الدراسي للعام 2016/2015.

أما إتجاهات األسر نحو المناهج الدراسية فان 42% فقط من األسر تجد المناهج الدراسية 
الحكومية  المدارس  للمسح كانت  األردني. ووفقا  المجتمع  ثقافة  مع  تتماشى  الحالية 
األساسية على رأس الخدمات المتاحة حوالي 88%، في حين أن المدارس الثانوية الخاصة 
كانت أقل من 25%. عالوة على ذلك، بين المسح أن الحاجة لهذه الخدمات هي بنسب 

اعلى من توافرها ولمعظم الخدمات التعليمية.  )الشكل رقم 34(

مدارس وزارة التربية والتعليمالمدارس الخاصةمدارس وكالة الغوث

٪ 26

٪ 68

٪ 6



88

الشكل رقم ٣٤
 التوزيع النسبي لالسر بحسب الحاجة للخدمات التعليمية وتوافرها 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

وباإلضافة إلى التوافر، تم سؤال األسرة عن الوصول إلى الخدمات. وأظهر التحليل أن 
المدارس الحكومية )األساسية( كانت أسهل الخدمات التعليمية للوصول )56%(. وفي 
الخدمات  أدنى  هي  األساسية  الخاصة  والمدارس  المهني  التدريب  مراكز  كانت  حين 

التعليمية المتاحة على اإلطالق )4 % و 18 % على التوالي( )الشكل رقم 35(.

الشكل رقم ٣5
التوزيع النسبي لالسر بحسب امكانية الوصول للخدمات التعليمية. 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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تختلف  المسافة  أن  التحليل  أظهر  التعليمية،  الخدمات  إلى  بالمسافة  يتعلق  وفيما 
المدارس  إلى  المسافة  متوسط  كان  المثال،  سبيل  على  التعليم.  مستوى  بإختالف 
الحكومية الثانوية 9.9 كم، في حين بلغت المدارس الحكومية األساسية 7.8 كم. على 
الرغم من أن الخدمات األخرى، وال سيما المدارس الخاصة، مسافتها أقل من المتوسط، 
فإن الرقم ال يعكس سوى الخدمات المتاحة، ولكن الوصول لهذه المدارس كما ذكرنا 

سابقا  كان األصعب مقارنة باألنواع االخرى )الجدول رقم 15(.

الجدول رقم 15
 توزيع المسافة إلى الخدمات التعليمية بحسب الخدمة

المسافة  x 1000 مخدمات
7.8المدرسة األساسية الحكومية

9.9المدرسة الثانوية الحكومية
1.8مدرسة أساسية خاصة

1.9مدرسة ثانوية خاصة
2.0مركز التدريب المهني

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

كبير  مرتفعة)عبء  الدراسية(  )الرسوم  التعليم  تكلفة  بأن  األسر  وتجد 55% من  هذا 
الخ(  المدرسية،  المستلزمات  )النقل،  تكلفة  يعتبرون  منهم   %50 بينما  ومتوسط(، 

والحاجيات المدرسية متوسطة إلى عالية )الشكل رقم 36(. 

الشكل رقم ٣6
 التوزيع النسبي للعبء االقتصادي للتعليم. 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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األنشطة المدرسية 
يقارب  ما  أن  فنجد  منخفضة  فهي  المدرسية  األنشطة  في  األسر  مشاركة  عن  أما 
نسبته 34% فقط ممن لديهم أطفال من عمر ستة إلى ثمانية عشر سنة يشاركون 
في نشاطات المدرسة المختلفة. وقد بين المسح أن أكثر األنشطة التي تشارك فيها 
األمور  أولياء  الطلبة )13%( وحضور اجتماعات  المشاركة في مجلس أهالي  األسرة هي 
بنسبة  العينية  المساهمة  األسرة هو  فيه  أقل نشاط تشارك  بينما كان   ،%12 بنسبة 
11%. وهذه النسبة انخفضت عن النسبة في المسح السابق )2014( والتي كانت 40% من 

األسر. )الشكل رقم 37(. 

الشكل  رقم ٣7
التوزيع النسبي لمشاركة األسرة في االنشطة المدرسية*.

* كل عامود يمثل %100

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.* كل عامود يمثل %100

الدروس الخصوصية والتدريس المنزلي 
وفقا للمسح الميداني قد تبين أن ما يقارب نسبته 10% من األسر التي لديها أطفال من 
6 إلى 18 سنة لديها طفل واحد على األقل يحصل على تدريس منفرد في المنزل، وأنه 
أن ما يقارب نسبته 2% من نفس األسر لديها طفل واحد على األقل يحصل على تدريس 
األسر لديها طفل واحد على  يقارب نسبته 4% في نفس  المنزل، وأن ما  جماعي في 
المدرسة. ولكن لم  األقل يحصل على تدريس من مركز تدريس ودروس تقوية خالل 
يتم االستيضاح بشكل أوسع في هذا المجال فيما يتعلق بالكلف المالية المترتبة على 
أنه يوجد فرق ذو داللة احصائية  اإلحصائي كاي2  اإلختبار  الخصوصية. ويبين  الدروس 
متوسط  وبين  المنزل  في  منفرد  تدريس خاص  18 سنة  إلى   6 من  األفراد  تلقي  بين 
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الموجودين  سنة   18 إلى   6 من  األفراد  أن  التحليل  وباستخدام  أنه  حيث  األسرة،  دخل 
في أسر تقع ضمن فئة الدخل المتوسط المنخفض )من 500 إلى 750 دينار( هم األكثر 
حصوال على  تدريس خاص منفرد في المنزل بنسبة 33.3%. وقد تبين أيضا  باستخدام 
التحليل االحصائي كاي2 أنه يوجد فرق ذا داللة احصائية بين تلقي األفراد من 6 إلى 18 
سنة دروس تقوية من خالل المدرسة وبين متوسط دخل األسرة، حيث أن األفراد من 6 
إلى 18 سنة الموجودين في أسر تقع ضمن فئة الدخل المنخفض )أقل من 366 دينار( 

هم األكثر حصوال على  دروس تقوية من خالل المدرسة بنسبة 25.6% )12 فرد(.

التدريس  األخت في  أو  األخ  األسر يسهم فيها  14% من  أن  المسح  نتائج  أوضحت  وقد 
واألب   ،%57 بنسبة  المنزلي  التدريس  في  مساهمة  األكثر  هي  األم  وكانت  المنزلي 
بنسبة 24% بينما الجد أو الجدة هم األقل مساهمة في التدريس المنزلي بنسبة %1 

)الشكل رقم 38(.

الشكل رقم ٣8
التوزيع النسبي لمساهمة األسرة في التدريس المنزلي

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

عمالة األطفال والتسرب  المدرسي
الجدير بالذكر أن األردن صادق على اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل في 
أيار من عام 1991 والتي تنص في المادة 32 على أن »كل طفل يملك الحق في أن يكون 
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محميًا من االستغالل االقتصادي«، كما وصادق األردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم 138 في عام 1997، والتي وضعت حدًا أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم 
اإللزامي والذي ال يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل األطفال حتى سن 
الثامنة عشرة في األعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سالم أو أخالق األحداث 
بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. وصادق األردن على اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 182 في عام 2000، وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال 
أوالً تمهيدا للقضاء التام والكلي على أشكال عمل األطفال. ومنذ أن صادق األردن على 
المواثيق واالتفاقيات الدولية بخصوص عمل األطفال، عملت الحكومة. بتنفيذ العديد 
لمكافحة  وحدة  استحدثت  فقد  المشكلة،  هذه  من  للحد  محاولة  في  المبادرات  من 
عمل األطفال في وزارة العمل عام 1999، ومن ثم قام المجلس الوطني لشؤون األسرة 
بالعمل على إعداد اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال وإقراره من رئاسة الوزراء، وهو 
من  األطفال  لسحب  العالقة  ذات  المؤسسات  ومسؤوليات  أدوار  توضح  وطنية  وثيقة 
الدراسة والمجلس االن في طور تحديثة وتعديله  سوق العمل وإعادتهم إلى مقاعد 
في المادة 73 تشغيل  ليتوائم مع التطورات التشريعية. هذا ويمنع قانون العمل)43(
الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور. وفي المادة 74 
تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في األعمال الخطرة أو المرهقة أو 
المضرة بالصحة. وتم تحديد هذه األعمال في قرار وزير العمل الخاص باألعمال الخطرة 
توفير حماية لالطفال  بالصحة لألحداث لسنة2011 ونظرا ألهمية  المضرة  أو  المرهقة  أو 
)44( والذي توسع في فئات األحداث  اعتبر  قانون االحداث رقم 32 لسنة 2014، العاملين 
المحتاجين للرعاية والحماية بشمول األحداث العاملين والذي ترتب عليه انشاء قسم 

خاص في وزارة التنمية االجتماعية.

في  المدرسة  الطالب  ترك  انه  على  يعرف  والذي  التسرب المدرسي  يخص  فيما  أما 
مرحلة تعليمية الى سبب من األسباب قبل نهاية المرحلة التعليمية. فقد أكد الدستور 
األردني لعام 1952 في المادة 20 على إلزامية التعليم حيث نصت على التعليم االبتدائي 
الزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة، وتنص المادة 10/أ من قانون التربية 
على أن التعليم األساسي لألفراد من 6 إلى 16 سنة تعليم الزامي ومجاني  والتعليم)45(
في المدارس الحكومية. إال أن آلية اإللزام غير واضحة في القوانين، وتعريف التسرب غير 
التسرب  اإللزامية غير محددة. ويمكن تعريف  المترتبة على مخالفة  واضح والعقوبات 

المدرسي على أنه غياب الطلبة دون عذر أو بعذر غير مقبول عن المدارس.
 

قانون العمل األردني وتعديالته رقم 8 لعام 1996  )43(
قانون االحداث رقم 32 لسنة 2014.  )44(

قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994  )45(
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اظهرت نتائج المسح الحالي أن 86% من األطفال في عمر المدارس ملتحقين بالمدارس 
بينما هنالك 14% غير ملتحق بالمدارس، بينما األفراد الذين يعملون سواء بأجر أو بغير 
أجر عند اسرهم لم يتجاوزوا نسبة 1% من مجموع األفراد. أما عن إتجاهات األسر حول 
ووفقًا  الذكور.  األطفال  عمل  يفضلون  ال  فقط  األسر  من   %63 أن  فنجد  األطفال  عمل 
انتشارا في عينة األسر  أكثر  الذكور  األبناء  المدرسي عند  التسرب  للمسح فإن وجود 
التي لديها أطفال من 6 إلى 18 سنة بنسبة 4% من انتشاره عند اإلناث في نفس العينة 
بنسبة 1.5%. أما بالنسبة لحجم التسرب عند الذكور فقد كان مرة واحدة في االسبوع 
التسرب عند  وأما حجم   ،%0.2 بنسبة  األسبوع  مرات في  ثالث  الى  مرة  1% ومن  بنسبة 
0.1%. مع أهمية االخذ بعين االعتبار بأن  اإلناث فقد كان مرة واحدة في االسبوع بنسبة 
قضية التسرب قضية مخفية قد ال يعلم أرباب األسر بوجودها لدى أبناء اسرهم. وتشير  
اإلحصاءات الوطنية)46( أن نسب االلتحاق للصفوف األساسية هي 96.9% للذكور و%97.3 
لالناث وان نسب التسرب جدا منخفضة وال تذكر فهي اقل من 1% وتبلغ لالناث 0%0.27 

وللذكور %0.24.

أن  هو  منها  تعاني  التي  األسر  عند  للتسرب  أدت  التي  األسباب  فان  للمسح  وفقا 
المدارس ال تتواصل مع األسر بشكل جيد حول تسرب األبناء بنسبة  76%، يليه )العملية 
التعليمية من منهاج ومدرسين( تنفر الطلبة من المدرسة بنسبة 55%. بينما كانت 
انتشارا بنسبة 7% وعدم  األقل  المدرسي  للتسرب  للبلدكأحد أسباب  الوصول حديثا 
االقتصادي  )الوضع  يليها  الصحية  واألسباب   )%10( واحد  مكان  في  بالسكن  االستقرار 
تبين وجود  االحصائي كاي2  التحليل  المبكر( بنسبة 14%. وباستخدام  والزواج  لألسرة 
متوسط  وبين  الذكور  األوالد  لدى  التسرب  مشكلة  وجود  بين  احصائية  داللة  ذا  فرق 
دخل األسرة، حيث أن األسر التي لديها أفراد من 6 إلى 18 سنة والتي تقع ضمن فئة 
معاناة من مشكلة  األكثر  دينار( هم   750 إلى   500 )من  المنخفضه  المتوسطة  الدخل 

تسرب األبناء الذكور من المدرسة بنسبة 41% )11 فرد(.

التعليم العالي

لقد أظهرت نتائج المسح أن 512 من األفراد ملتحقين بمؤسسات تعليم عالي يمثلون 
ما نسبته 8% من مجموع العينة. حيث تعتبر هذه النسبة مؤشرا على إنخفاض ملحوظ 
في نسبة المشتركين بأحد مؤسسات التعليم العالي مقارنة بالتقرير السابق والتي 
كانت 21%، وتبين أن 83% منهم ملتحق بجامعة أو كلية حكومية بينما نسبة الملتحقين 

وزارة التربية والتعليم. التقرير االحصائي الدراسي للعام 2016/2015.  )46(
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بالجامعات والكليات الخاصة تمثل ما نسبته 15% ومراكز التدريب المهني2%. وقد عزا 
تكاليف  ارتفاع  ابرزها  كان  ألسباب  الخاصة  والكليات  بالجامعات  األفراد  التحاق  عدم 
الجامعات  التعليم في  أن مستوى  يعتقد  وان من   )%45( الخاصة  والكليات  الجامعات 
والكليات الحكومية أفضل مثلت نسبتهم 24% بينما عزا 9%  السبب لوجود االنضباط 

اكثر في الجامعات والكليات الحكومية.

وفيما بتعلق بالمستوى التعليمي لألفراد من عمر 16 سنة فما فوق فقد بينت نتائج 
المسح الميداني أن نسبة االفراد الذين أنهوا المرحلة الثانوية هي االكثر تمثيال وبنسبة 
 )%0.2( الدكتوراه  درجة  يحملون  الذين  االفراد  هم  تمثيال  النسب  اقل  كانت  وقد   .%24
والذين يحملون درجة الدبلوم العالي )0.3( والتلمذة المهنية )1%(. بينما كانت التلمذة 
التقرير السابق بنسبة 0.3% والثانوية العامة هي االكثر  المهنية هي االقل تكرارًا في 

تكرارًا %41.

أما عن قرار اختيار التخصص )الثانوية، الجامعة، الكلية، الدراسات العليا( للطالب الذكر، 
فقد تبين أن القرار يتخذه على االغلب صاحب العالقة نفسه لدى 49% من األسر، وأن قرار 
اختيار التخصص )الثانوية، الجامعة، الكلية، الدراسات العليا( للبنت االنثى يعود أيضا 

إليها بنسبة. 48% من األسر )الجدول رقم 16(.

الجدول رقم 16
 التوزيع النسبي لإلسر بحسب متخذي القرارات التعليمية

النسبة قرار اختيار التخصص

الجامعة،  )الثانوية،  التخصص  اختيار  قرار  يعود   
الكلية، الدراسات العليا( للطالب.

6.4الزوج االب
3.5الزوجه االم

22.6األب واألم معًا
3.6األبناء أو أحدهم

9.7جميع أفراد األسرة
48.5صاحب العالقة نفسة

4.9رفض االجابة
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الجامعة،  )الثانوية،  التخصص  اختيار  قرار  يعود   
الكلية، الدراسات العليا( للطالبة.

6.7الزوج االب
2.4الزوجه االم

23.3األب واألم معًا
3.8األبناء أو أحدهم

9.9جميع أفراد األسرة
48.4صاحب العالقة نفسة

5.2رفض االجابة
المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية ، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

على  التعليمية  الخدمات  توافر   من  مواقفهم  األسر عن  أرباب  أعرب  للتحليل،  ووفقًا 
جميع المستويات. وكانت اكثر الخدمات المتاحة هي كليات المجتمع الحكومية )%89( 
تليها الجامعات الحكومية )76%( وأقلها انتشارا الجامعات الخاصة )38%( أما من حيث 
أكبر الفجوات بين الحاجة للخدمة وتوافرها نجدها للجامعات الخاصة فالحاجة للخدمة 
)56%( يزيد عن توافرها وأيضا للجامعات الحكومية )86%( أما الالفت لالنتباه بان الحاجة 
مع  اليها  تحتاج  ال  األسر  أن  بمعنى   )%89( توافرها  عن  تقل   )%83( المجتمع  لكليات 

وجودها وتوافرها، )الشكل رقم 39(.  

الشكل رقم ٣9
التوزيع النسبي لألسر بحسب الحاجة للخدمات التعليمية وتوافرها 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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أما عن إتجاهات األسر نحو التعليم نجد أن 60% من األسر توافق على أن التعليم مجدي 
ودكتوراه(  )ماجستير  العليا  الدراسات  خريجي  أن  تجد  األسر   من  و%65  اقتصاديا. 
قادرون على المنافسة في سوق العمل في القطاع الخاص في األردن مقابل 64% من 
خريجي الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( قادرون على المنافسة في سوق العمل 
خارج األردن. في حين أن 60% من األسر وافقت على أن خريجي الجامعات قادرين على 
المنافسة في سوق العمل في القطاع الخاص في األردن بنسبة أعلى مقارنة بالتنافس 
المطروحة  الحالية  التخصصات  بأن  األسر  من  فقط %49  وتجد  )54%(. هذا  األردن  خارج 

وعلى عدة مستويات تغطي سوق العمل.  

العنف في البيئات التعليمية
األسر  أرباب  أن  74% من  المسح  أظهر  والجامعات،  المدارس  بالعنف في  يتعلق  فيما 
األسر  أرباب  معظم  أن  رغم  الجامعات  في  و%79  المدارس  في  يحدث  العنف  أن  يرون 
العنف ليس  أن  المدارس، و52% يعتقدون  العنف ليس سائدا في  أن  59% يعتقدون 
سائدا في الجامعات. ولألسر التي اجابت بانتشاره في المدارس )29%( أشارت أن العنف 
الجسدي هو األكثر انتشارا )74%(، يليه النفسي )17%( ولالسر التي أشارت بانتشار العنف 
في الجامعات )33%( فبرأيها كانت أكثر األنواع انتشارا هو العنف الجسدي )79%( و)%11(
الحق  المعلمين ليس لديهم  أن  األسر يعتقدون  )46%( من  أن  النفسي. وجد  للعنف 
في ضرب الطلبة، مقابل )27%( ال يتفقون على هذا األمر، و)24%( من أرباب األسر ليس 

لديهم رأي وهو ما يشكل اتجاها سلبيا.
اما عن المشاركة الفعلية في مشاجرات داخل الجامعات أو المدارس فقد أوضح المسح 
أن 3% )59 أسرة( قد شارك أحد أفرادها على األقل في مشاجرة في المدرسة، وأن %0.5 

)12أسرة( قد شارك أحد أفرادها على األقل في مشاجرة في الجامعة.
أما عن ممارسات العنف تجاه األطفال داخل المدرسة  فقد كانت الحاالت قليله جدًا إذ 
تعرض 9% من أطفال األسر  إلى عنف من قبل المعلم أو المدير أو أي أحد من أعضاء 
الهيئة التدريسية ومن هذه الحاالت نجد أن 34% منها عنف جسدي و44% لفظي و%5 
هذه  من  المدرسة،  طالب  قبل  من  المدرسة  في  لعنف  أبنائها  أحد  تعرض  األسر  من 
الحاالت كانت النسبة األكبر للعنف الجسدي )44%( ومن ثم اللفظي )33%( يليه المالي 
)ابتزاز( )13%(. وأن 3% قد تعرض أحد أبنائها لعنف في المدرسة من قبل أحد موظفي 
المدرسة كاالذن والحارس والمحاسب، و2% قد تعرض أحد أبنائها لعنف في المدرسة 

من قبل شخص من خارج المدرسة. و)الجدول رقم  17( .
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الجدول رقم 17
 التوزيع النسبي النتشار العنف في البيئة المدرسية بحسب المعتدي ونوع اللعنف

النسبة المئويةنوع االيذاءالنسبة المئويةالجهة التي قامت باإليذاء

أحــد  أو  الــمــديــر  أو  الــمــعــلــم 
اعضاء الهيئة التدريسية

34.1جسدي8.7نعم
44.2لفظي89.1ال

8.3مالي )ابتزاز(1.0رفض االجابة
1.2جنسي1.2ال أعرف

12.1نفسي
43.9جسدي5.0نعمطلبة المدرسة

32.7لفظي92.0ال
12.8مالي )ابتزاز(1.3رفض االجابة

1.8جنسي1.7ال أعرف
8.7نفسي

احـــــد مـــوظـــفـــي الـــمـــدرســـة 
أو  الــــــحــــــارس  أو  كـــــــــاالذن 

المحاسب

9.7جسدي3.1نعم
55.1لفظي94.8ال

16.8مالي )ابتزاز(1.5رفض االجابة
18.3نفسي0.7ال أعرف

ـــن خـــــارج كــــوادر  شــخــص م
المدرسة

29.3جسدي1.7نعم
62.1لفظي95.1ال

3.6مالي )ابتزاز(1.7رفض االجابة
5.0نفسي1.5ال أعرف

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

للعنف  أفرادها  أحد  تعرض  حال  في  األسرة  لها  تلجأ  التي  الجهات  المسح  بين  ولقد 
داخل المدرسة، فكان مدير المدرسة أو أحد الكوادر التعليمية هو األكثر انتشارا( )احيانا 
لدائما(  في العينة كملجأ في حال تعرض أحد أبناء األسرة إليذاء داخل المدرسة بنسبة 
الدين هو األقل  المدرسة بنسبة 69%. وقد كان ر جل  التربوي في  المرشد  77%، يليه 
انتشارا في العينة كملجأ في حال تعرض أحد أبناء األسرة إليذاء داخل المدرسة بنسبة 
24%، يليه المختار بنسبة  24%. بينما بين المسح أن 36% ال تلجأ ألحد في حال تعرض أحد 

أبناء األسرة إليذاء داخل المدرسة.
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وفيما يتعلق بالشعور باألمان على أفراد األسرة من وجهة نظر رب األسرة، أظهر المسح 
بصفة عامة تصور سلبي حيال هذا األمر. وبين المسح أن 52% من األسر تشعر باالمان 
على أفرادهم الذكور في المدارس، مقابل  53% على األفراد اإلناث. في حين أن 48% من 
األسر يشعرون باألمان على أفرادهم الذكور في الجامعات مقابل 47% على اإلناث في  

المدرسة. 

أولويات  قضايا التعليم 
هي  األولوية  أن  التحليل  أظهر  بالتعليم،  المتعلقة  القضايا  بأولويات  يتعلق  وفيما 
التعليم  وتكلفة   %15 المدارس  في  المعلمين  كفاءة  تليها   ،%18 الدراسية  المناهج 
أرباب  لرأي  تكرارا وفقا  االقل  األولويات  12%. وبينما كانت  والنقل(  التعليم  )مستلزمات 

األسر التدريب المهني 2% والعنف في الجامعات 4% )الشكل رقم 40(.

الشكل رقم ٤0
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا لمتعلقة بالتعليم

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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ال العالقات األسرية

العالقة هي تلك الجاذبية الوجدانية، والتفاعل الواقع بين األفراد، الذي يتحدد بكيفية 
اتصاالتهم، ألن العالقة عبارة عن تفاعل يتم خالله اختراق لألنساق واإلتصال هو السبيل 
وحسن  والتكافل  الترابط  على  حياتها  في  األسرة  تعتمد  إذ  االختراق  لهذا  الوحيد 
المعاشرة والتربية الحسنة، وحسن الخلق ونبذ اآلفات اإلجتماعية؛ وهي تلك التي تبنى 
على التكافل القائم على أساس من التماسك والتناصر بين أفراد األسرة الواحدة. في 
هذا الفصل سنتعرف على العالقات األسرية التي تعكس أسس التربية واتجاهات األسر 
بالزواج والسن األنسب للزواج وتفضيل زواج األقارب وعالقتها  المتعلقة  حول القضايا 
واتجاهاتها نحو األسرة الممتده وكبار السن والتعرف على العنف األسري واتجاهاتها 

نحو هذه القضية. 

الحالة الزواجية
فيما يتعلق بالحالة الزواجية ألفراد األسرة في سن 16 عاما فما فوق، فقد كشفت نتائج 
المسح الحالية ألحوال األسرة األردنية أن أغلبية هؤالء األفراد كانوا متزوجين )66 %(. كما 

أظهر المسح أن األرامل يشكلن 1%. )الشكل رقم 41(.  

الشكل رقم ٤1
 التوزيع النسبي الفراد األسر بحسب الحالة الزواجية 16 سنة أو أكثر.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017
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الزواج

أما عن إتجاهات األسر ومواقفها حول سن الزواج المناسب ألفرادها من اإلناث والذكور  
أظهرت النتائج أن متوسط سن الزواج المناسب لإلناث 22 سنة وللذكور 27 سنة. وهذه 
اآلراء قريبة جدا من رأي أفراد األسرة الذين تجاوزوا 18 عاما والذين أشاروا إلى أن متوسط   
نتائج  مع  وبالمقارنة  سنة.   27 الذكور  ولزواج  سنة   23 هو  اإلناث  لزواج  األنسب  السن 
المسح السابق في عام 2014، نجد أن األسر تتجه نحو تفضيل سن منخفض لزواج بناتها 
فنجد  الحالي  المسح  خالل  سنة   22 مع  مقارنة  السابق  للمسح  سنة   26 فكان  اإلناث 

االنخفاض بأربعه سنوات لإلناث اما للذكور فبقي كما هو 27 سنة.
كما أن الدراسة قد بينت أن متوسط أعمار الزوجات الحقيقي عند زواجهن كان 21.29 

سنة ومتوسط أعمار األزواج عند زواجهم كان  26.23 سنة.

متوسط   سن  إحصائية  بين  داللة  ذو  فرق  وجد  اإلحصائي،  أنوفا  تحليل  وبإستخدام 
الذكور 43 سنة بين األسر  زواج  أعلى متوسط لسن  الذكور ونمط األسرة. وكان  زواج 
التي لديها ابن وحيد أو أكثر مع أو دون أب وأم. في حين كان متوسط   السن األدنى 
لزواج الذكور 27 سنة في أسرة من نمط األسر الممتدة. كما كان هناك فرق ذو داللة 
إحصائية بين متوسط   سن زواج اإلناث وفقا للعينة وبين نمط األسرة. وكان متوسط   
زوجة  من  أكثر  أو  زوجة   من  مكونة  أسرة  في  للعينة  وفقا  اإلناث  لزواج  األدنى  السن 
واطفالهما بمتوسط   قدره 22 سنة كما أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية 
بين متوسط السن المناسب للزواج ودخل األسرة، كان أعلى متوسط للسن المناسب 
لزواج الذكور بين األسر التي من ذوات الدخل المنخفض )يساوي أو يقل دخلها عن 366 
دينارا شهريا(، وبمتوسط قدره 30 سنة، في حين كان أدنى متوسط في فئة الدخل 
الشهري المتوسط المنخفض )من 400 إلى 500 دينار(، بمتوسط من 27 سنة وبالمقارنة، 
كان هناك أيضا فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط السن المناسب لزواج اإلناث مع دخل 
األسرة. كان متوسط السن المناسب لزواج اإلناث في أسرة من فئة الدخل المتوسط 
فكان المرتفع )من 1000 إلى 1250 دينارا شهري(، بمتوسط 26 سنه، في حين كان أدناها 
في فئة الدخل المتوسط المنخفض )من 400 إلى 500 دينار شهري(، بمتوسط 22 سنه. 

وبين المسح أن 25% من األسر تكونت )تاريخ الزواج( كان في عام 1987 أو قبل ذلك )30 
على  )20 سنة  قبله  أو   1997 عام  في  األسرة  فيها  تكونت   %50 بينما  األقل(   على  سنة 
األقل( وان 75% من األسر تكونت في عام 2007 أو قبله )10 سنوات على االقل(. هذا وتشير 
الفئة  في  يتزوجون  األردنيين  السكان  غالبية  أن  الواقع  أرض  على  الوطنية  اإلحصاءات 
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العمرية من )15-29 سنة( حيث بلغت نسبنهم حوالي 87% من مجموع األفراد المتزوجين 
حاليا أو سبق لهم الزواج، كما اظهرت البيانات إنخفاض نسب األردنيين الذين يتزوجون 
)الشكل رقم 42( يوضح  ألول مره عند العمر 30 – 43 سنه حيث بلغت نسبتهم %8.2.)47(

متوسط عمر األفراد عند الزواج األول لإلناث والذكور.

الشكل رقم ٤2
متوسط   عمر األفراد عند الزواج األول  )2016-2007(.

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه: الكتاب االحصائي السنوي، 2016.

بأن  األسر  أشار 36% من  بالزواج  المرتبطة  القضايا  نحو  األسرة  بإتجاهات  يتعلق  وفيما 
زواج البنات يعتبر من أهم المشاريع األسرية، مقارنة مع 39% لزواج األبناء. كما أن %31 
من األسر ال يقبلون زواج أبنائهم من امرأة غير أردنية، في حين أن 43% لم يقبلوا ذلك 

لبناتهم.

 أما عن صناعة القرار لزواج افراد األسرة فأشارت النتائج أن التشاركية بين األب واألم وأفراد 
األسرة في األغلب هي النمط السائد سواء اكان الفرد من الذكور أو من اإلناث، حيث أن 
28% من األسر يتخد فيها قرار زواج األنثى أفراد األسرة مجتمعين ونفس النسبة %28 
لألب واألم وكان إتخاذ القرار لالنثى )صاحب العالقة( لوحدها 25%. اما عن زواج الذكور، 
فإن 29% من األسر يعود القرار فيها لألب واألم وكان اتخاذ القرار الذكر )صاحب العالقة( 
لوحده 28%. لكن أيضا هذا يشير إلى أن التشاركية مع صاحب العالقة نفسه ما زالت 

دائرة االحصاءات العامه: الحالة الزواجية، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.  )47(
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األم  بين  أي  األسرة جميعا  افراد  بين  ما  بالتشاور  يكون  الذي  القرار  فنسبة  منخفضة 
واألب وصاحب العالقة ما زالت محدودة 28% لزواج اإلناث و27% لزواج الذكور وهو ما يدعو 

للتعمق من خالل دراسات متخصصة تبحث ديناميكية إتخاذ القرارات في األسرة.

تعدد الزوجات

يكون  التي  األسرة  بأنها  الميداني  المسح  تنفيذ  لغايات  الزوجات  تعدد  تعريف  تم 
فيها للزوج أكثر من زوجة واحدة وأطفالهم. والزواج المتعدد هو أمر شائع في الدول 
اإلسالمية التي تبيح بقوانينها تعدد الزوجات تماشيا مع الشريعه. لكن ظاهرة تعدد 
الزوجات نادرة نسبيا في المجتمع األردني. وأظهرت نتائج المسح الحالي أن 0.2% فقط من 
األسر هي لزواج متعدد. وفقا لإلحصاءات الوطنية)48(، يتكرر 7.7% من الزيجات.للعام 2016 
مقارنه بانواع الزواج األخرى والتي تشكل تراكميًا منذ العام 2012 للعام 2016 حوالي 30079 
 41

حالة زواج وبنسبة 7.6% من جميع االنواع لنفس الفترة. كما أشارت البيانات الوطنية)49(
إلى اختالف نسبة تعدد الزوجات من اجمالي عقود الزواج لكل محافظة من محافظات 
المملكة حيث بلغت أعلى نسبة في المفرق )9.1%( تليها محافظة معان )8.4 %( والزرقاء 

)7.8%(، وكانت أقل نسبة في محافظة العاصمة )4.2%(، وعجلون )%6.2(.

زواج األقارب

وهذا النوع من الزواج شائع في العديد من الدول العربية بما فيها األردن، وقد أظهر 
تراجع  إلى  األقارب، وهذا يشير  زواج  تفضل  ال  األردنية  األسر  31% من  أن  الحالي  المسح 
ملحوظ في تفضيل هذه الزيجات بالمقارنة مع بيانات التقرير السابق في عام 2014 حيث 
كان نحو 42% من األسر  تفضل هذا الزواج، أما في المسح الحالي، فقد أظهرت نتائج أن 

6% فقط من األسر التي تمت مقابلتها تفضل دائما الزواج من األقارب.

2012، فإن 35% من حاالت الزواج في  طبقا لإلحصائيات الوطنية المتخصصة من العام)50(
االقارب في إنخفاض حيث  إتجاهات األسر نحو زواج  األردن كانت ألقارب. وبينت أيضا إن 
القرابه فقد أشارت اإلحصائيات  اما عن طبيعه عالقة  النسبة للعام 1990 )%57(.  كانت 
)23%( من  بنسبة  العم  أوالد  بين  هي   2012 عام  في  األقارب  زواج  معظم  أن  الوطنية 

إجمالي عدد الزيجات وبنسبة )66%( من بقية األقارب. 

دائرة قاضي القضاة. التقرير االحصائي السنوي. 2016  )48(
دائرة االحصاءات العامة، االحصاءات السنوي 2016، عمان  )49(

دائرة االحصاءات العامة. مسح السكان والصحة األسرية، 2012  )50(
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الزواج السري )العرفي(
في  مكانها  وتحتل  األسرة  منها  تعاني  التي  المشكالت  أحد  هو  السري  الزواج  إن 
مختلف وسائل اإلعالم والدراما بجميع أنواعها. وقد أظهر المسح أن االتجاهات سلبية 
نحو هذا النوع من الزواج، حيث أن 78% من األسر ال تقبل الزواج السري ألحد أعضائها، 
وما نسبة 78% منهم ال يقبلون صداقة مع عائلة من هذا النوع وهذا يتفق أيضا مع 
ال  ااألفراد  من   %72 نسبته  ما  أن  فأكثر، حيث  18 سنة  أعمارهم  تبلغ  الذين  األفراد  آراء 
يتقبلون الزواج السري ألفراد األسرة، ونسبة 64% منهم لديهم نظرة سلبية للمتزوج 
بالزواج  اقترنت  األسرالتي  هذه  مع  صداقة  إقامة  يعارضون   %71 وبنسبة  عرفي،  زواجا 
السري. هذا وأشار المسح الميداني السابق في العام 2014 إلى أن 3.0% من أفراد األسر 
حاله(.  143( السري وبمجموع حاالت  الزواج  األقل من  واحدة على  حالة  يعرفون   األردنية 

زواج من هم ما دون 18 عام
هو الزواج قبل سن الثامنة عشرة. وفي معظم الحاالت تكون خاصة بالفتيات. وتشير 
إلناث  هي  األردن  في  الزيجات  إجمالي  من   %13.4 أن  إلى   2016 لعام  الوطنية  اإلحصاءات 
 .%12.6 بلغت  والتي   2012 المسجلة في عام  النسبة  )51(، مقارنة مع  عاما  18 ما دون سن 

)الشكل رقم 43(

الشكل رقم ٤٣
للسنوات  سنة   18 من  اقل  عمر  في  المتزوجات  األردنيات  لالناث  المئوية  النسبة 

)2016-2010(

المصدر:  دائرة قاضي القضاة )عقود زواج دون سن 18( /التقارير السنوية.

دائرة قاضي القضاه )عقود زواج بدون سن 18( / التقارير السنوية.   )51(
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المدارس  من  المتسربين  من   %13.5 نسبته  ما  فإن  األسرة،  وإتجاهات  لمواقف  ووفقا 
يعزون سبب التسرب من المدارس إلى الزواج المبكر )مع إنخفاض نسب المتسربين 
من المدارس بحسب المسح الحالي(، وتعتبر 56% من األسر الزواج المبكر للذكور سلبيا، 
في حين يعتقد 57% من أرباب األسر أن الزواج المبكر له آثار سلبية على اإلناث. ويتسق 
ذلك أيضا مع وجهة نظر أفراد األسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين اعتبروا أن 

للزواج المبكر آثارا سلبية على الذكور بنسبة 56% وعلى اإلناث بنسبة %57.

ووفقا للمادة 5 من قانون األحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010،)52( تقتضي أهلية 
أنه يجوز للقاضي أن  العمر .غير  الخطيبة والخطيب 18 سنة من  الزواج أن يكون سن 
يأذن بزواج شخص لم يبلغ هذا السن إذا كان قد أكمل سن الخامسة عشرة. وفي مثل 
هذا الزواج، يصدر رئيس القضاة تعليمات خاصة لهذا الغرض. حيث اصدرت دائرة قاضي 
القضاه تعليمات منح اإلذن بالزواج لمن اكمل الخامسة عشر سنة شمسية من عمرة 
الثامنه عشرة سنة 2017)53( والذي قيد وبشكل ملحوظ شروط منح االذن  ولم يكمل 
للتخفيف من نسب زواج القاصرات. منها ما يتعلق بالمهر وربطه بمهر المثل واجتياز 
والوساطة  اإلصالح  مكتب  قبل  من  الطلبات  في  والنظر  الزواج  على  المقبلين  دورة 
والتوفيق األسري، وموافقه شؤون القاصرين في الدائرة وشروط اخرى بحيث أن ال يكون 
الزوج متزوج أو ال يكون الزواج سببا في اإلنقطاع عن التعليم وإثبات القدرة المالية وان ال 
يتجاوز فرق السن خمسة عشر عاما وان يتحقق القاضي من الرضا واإلختيار. ومن الجدير 
بالذكر إزدياد عدد حاالت الزواج المبكر بشكل ملحوظ منذ بداية أزمة اللجوء في سوريا، 

حيث أن غالبية الالجئين من األطفال، األمر الذي يتطلب حمايتهم. 

الطالق
التفاعل  أشكال  أعمق  تعكس  خالله  ومن  األسرة.  بناء  في  األولى  الخطوة  هو  الزواج 
واالتصال اإلنساني. وهو أيضا واحد من القرارات التي تهم الشباب في جميع المجتمعات 
يعد  الذي  الطالق،  أما  واإلجتماعي.  النفسي  والرفاه  الرضا  لتحقيق  البشرية، كوسيلة 
أبغض الحالل إلى اهلل سبحانه وتعالى، وهو الحل األخير في الحاالت التي يكون فيها 
الزوجية  الحياة  في  االستمرار  يمكن  وال  النزاع  تزيدحدة  بحيث   الزوجين  بين  االختالف 
وال يمكن إصالحها. ووفقا إلحصاءات دائرة قاضي القضاة، فقد بلغ عدد حاالت الطالق 
6637 حالة في عام 2016، مع العلم بأن 11.4% طالق رجعي و61.7% بائن بينونة صغرى قبل 
الدخول و25.7% بينونة صغرى بعد الدخول و1.2% بينونة كبرى. وأظهرت نتائج مسح 
أحوال األسرة األردنية )2017( أن ما نسبته 11.4% من األسر تعتبر الطالق من أهم القضايا 

عدد  من   5809 الصفحة  على  المنشور   –  2010 لسنة   36 رقم  المؤقت  الشخصية  االحوال  قانون   )52(
الجريدة الرسمية رقم 5061 بتاريخ 2010/10/16.

تعليمات منح االذن بالزواج لمن اكمل الخامسة عشر سنة شمسية من عمرة ولم يكمل الثامنه   )53(
عشرة رقم )1( لسنة  2017
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ذات األولوية التي تؤثر على جميع أفراد األسرة. ويبين )الشكل رقم 44( معدل الطالق 
الخام لالعوام  )2016-2007(

الشكل رقم ٤٤
معدل الطالق الخام )لكل الف من السكان( لالعوام )2016-2007( 

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامه: التقرير االحصائي السنوي، 2016.

الخالفات األسرية
ال يخلو بيتًا من المشاكل والخالفات، التى تتباين بين خالفات اعتيادية وخالفات عالية 
الوتيرة تجعل الحياة ال تطاق وسرعان ما تتحول هذه الخالفات إلى صراعات بين الزوجين 
أو ابنائهم مما يتسبب بحدوث نفور وفتور  في العالقه بينهم ويؤثر ذلك سلبا على 
افراد األسرة بالمجمل. وفقا للمسح الحالي تبين أن 10% األسر تقع فيها خالفات زوجية 
بشكل دائم، وغالبية األسر تحدث فيها تلك الخالفات الزوجية قليال )45%(.وكذلك، كانت 
نسبة النزاعات التي تقع بين الوالدين وأبناءهم بشكل دائم هي 19% والتي ارتفعت 
عن الخالفات بين الزوجين بشكل دائم بحيث أن معظم األسر تقع فيها الخالفات بين 
الحوار  الوالدين يستخدمون  أن 48% من  )40%( كما وجد  األبناء واالبوين بشكل قليل 
لحل الخالفات الزوجية بشكل دائم وغالبا، كما أن 48% من األسر يتحاور فيها االبوين مع 
األبناء الذكور واإلناث حول المشكالت التي تواجه اسرتهم بشكل دائم وغالبًا. وبأن %22 
من اآلباء يقضون وقتا كافيا مع األبناء بشكل دائم، مقابل 55% من األمهات )الجدول 

رقم 18(.
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الجدول رقم 18
 )التوزيع النسبي( األسرة واتجاهاتها حول الخالفات األسرية

أبدا %قليال %أحيانا %غالبا %دائما %قضايا تخص النزاعات األسرية

9,519,123,945,12,4تحدث خالفات بين الزوجين )االبوين(. 

19,014,524,340,12,1تحدث خالفات بين األبوين واألبناء.

الخالفات  لحل  بعضهما  مع  األبوين  يتحاور 
والمشكالت التي تواجه األسرة.

25,622,323,416,811,9

يتحاور األبوين مع األبناء الذكور واإلناث حول 
المشكالت التي تواجه األسرة.

26,421,828,912,910,0

22,127,223,616,211,9يقضي األب الوقت الكافي مع افراد األسرة.  

55,217,913.38,84,8تقضي األم الوقت الكافي مع افراد األسرة.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

خدمات اإلرشاد األسري

فردا  األقارب  وأيضا  واألوالد  الوالدين  األسرة،  أفراد  عملية مساعدة  األسري هو  اإلرشاد 
األسري. وتشمل  االستقرار  لتحقيق  األسرية ومسؤولياتها  الحياة  أو جماعة في فهم 
خدمات اإلرشاد األسري تقديم المشورة ما قبل الزواج، وتقديم المشورة لألزواج. ورغم 
أن 100% من األسر أشاروا لوجود خدمة االرشاد األسري إال أن المسح أظهر أن 41% من األسر 
لم يتلقوا أي استشارة أسرية ألي فرد من أفراد األسرة، وفي سؤال األسر فيما إذا سبق 
نسبته  بما  تفاوت  األسري  االرشاد  على خدمات  أفرادها  من  أي  أو  األسرة  وان حصلت 
35% )ما بين أحيانًا 23% غالبًا 4.1% ودائمًا 8%( على أرض الواقع. أما من حيث إتجاهات 
األسر فتبين  74% منهم أن اإلرشاد الزواجي ضروري لإلناث قبل الزواج، وأكد 75% أنه 
ضروري أيضا للذكور قبل الزواج. ووجد أيضا أن 71% من  األسر سوف تقبل على خدمات 
االرشاد األسري إذا كانت بمستوى مهني ممتاز )الشكل رقم 45(. بيد أن 6% فقط من 
األسر أشارت إلى أن أحد أفرادها تلقى خدمة ارشاد أسري. وبالمقارنة مع المسح السابق  

)2014(، نجد األرقام مشابه جدا وبتغيرات طفيفه لإلتجاهات بإنخفاض أو زيادة ال تذكر.
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الشكل رقم ٤5
اتجاهات األسرة حول خدمات اإلرشاد األسري

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

كبار السن
تشير البيانات الرسمية أن نسبة كبار السن 65+ للعام 2016 شكلت 3.7 % وهذه النسبة 
لم تبارح مكانها منذ عشرة أعوام والتي من المتوقع ارتفاعها خالل العقدين القادمين 
مع التغيرات في التركيب السكاني وإرتفاع العمر المتوقع عند الوالدة. أظهر المسح 
الحالي أن 6% من عينة األسر تضم أفرادا من فئة كبار السن، وأكدت غالبية األسر في 
هذا المسح أن وجود كبير السن في األسرة ضروري لتربية األطفال بنسبة 52% مقارنة 
مع 78% من األسر في عام 2014. والذي يشير الى تراجع االتجاهات االيجابية نحو أهمية 
كبير السن ودورة في تنشئة األجيال. أما عن إتجاهات األسر نحو  األسر البديلة للرعاية 
أشارت 48% من األسر بأنها ال تتقبل فكرة رعاية أحد كبار السن ال يربطه بهم اي قرابة. 
أما بالنسبة لرعاية كبار السن، فقد أجاب 66% من أرباب األسر أن الرعاية يجب أن تقدم 
المكان  أن  اعتبروا  األسر  72%من  نسبته  وما  عائالتهم،  مع  منازلهم  في  السن  لكبار 
المناسب لكبار السن يجب أن يكون منازلهم، وأكد 61% أنه ينبغي توفير المؤسسات 
من   %59 وافق  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والخاصة.  الصحية  اإلحتياجات  ذوي  إليواء  الرسمية 
أفراد العينة على أهمية توفير نوادي يومية للمسنين، في حين أجابت 43% من األسر 
فقط بأن أفراد أسرهم من المسنين استفادوا من خدمات الرعاية النهارية .كما وجد أن 
56% من األسر لديهم معرفة بالتأمين الصحي المجاني للمسنين. كما أظهرت النتائج 
نسب مماثلة بالنسبة لألفراد الذين تتراوح أعمارهم 18 سنة وما فوق، )الشكل رقم 46(. 

وهذه النتائج  تعتبر متشابهة مع التقرير السابق لألسرة 2014.
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الشكل رقم ٤6
التوزيع النسبي التجاهات أرباب األسر فيما يتعلق بكبار السن.

 المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

لألعوام  السن  لكبار  أردنية  استراتيجية وطنية  األسرة  الوطني لشؤون  المجلس  أعد 
2018-2022، تهدف إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة. واستندت االستراتيجية 
إلى القيم الدينية والعربية واإلنسانية المتمثلة باالحترام والمودة وصلة الرحم والتكافل 
بين األجيال، وتضمنت خطط عمل ضمن رؤية تضمن لهم الحياة الكريمة والمشاركة 
الفاعلة، من خالل توفير الضمانات التي تمّكن كبار السن من التمتع بحقوقهم الكاملة 

دون أي تمييز ضدهم.)54(

األسرة الممتدة

العالقة ما بين األسرة النووية واألسرة الممتده من اآلباء واألجداد وأبناء العم والعمات 
وافراد العائلة الكبيرة الذين يتشاركون بنفس اسم العائله أمر البد من دراستة ألهميته 
مع انحسار نسب األسر الممتده التي تتشارك في المسكن الواحد وإزدياد نسب األسر 
النووية. فالمشاركة مع األسرة الممتده له بمزايا ايجابية  مثل الشعور باألمن واإلنتماء 
بسبب مشاركة مجموعة أوسع من األفراد لتشكل شبكات الدعم اإلجتماعي في حاالت 
عمق  تعكس  عائلية  تجمعات  العشائرية،  والمضافات  الديوان  وجود  فلعل  األزمات 
دراستها  البد من  العالقة  أوسع. وهذه  والعشيرة بشكل  الممتدة  األسر  العالقات مع 
بشكل اعمق، إال أن التقرير الحالي أبرز عدد من القضايا المتعلقه فيها. فقد أظهرت 

المجلس الوطني لشؤون األسرة، االستراتيجية الوطنية لكبار السن لألعوام 2022-2018  )54(
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نتائج المسح أن 2% فقط من األسر األردنية هي أسر ممتدة تسكن في نفس المسكن.   
وأشارت 49 % من األسر إلى أن األسرة الممتدة تعتبر عبئا ماديا إضافيا وأنها تتدخل في 
الحياة األسرية بنسبة 45%. لكن 41% أجابوا بأن العائلة الممتدة لم تتدخل في الحياة 
األسرية، كما اتفق 42% من أفراد العائلة الذين تمت مقابلتهم والذين هم في سن 18 

عاما فما فوق على أن العائلة الممتدة كانت عبئا اقتصاديا، 
بالمقابل أشار49% من األسر على أن العائلة الكبيرة )العشيرة( ال تقوم بتقديم الدعم 
المادي، و38% منهم  يرون أن العائلة الكبيرة ال تقوم بتقديم الدعم المعنوي والشعور 
بتقديم  تقوم  ال  الكبيرة  العائلة  أن  أشاروا  منهم   %46 أيضا   وأن  واإلطمئنان،  باألمان 

الدعم من خالل المساهمة في رعاية األبناء)الجدول 19(

جدول رقم 19
التوزيع النسبي إلتجاهات األسرة نحو األسرة الممتدة 

دائماغالبااحياناقليالابداالقضية

تقوم العائلة الكبيرة )العشيرة(  

بتقديم الدعم المادي 

48.621.817.76.65.3

تقوم العائلة الكبيرة بتقديم الدعم 

المعنوي والشعور باألمان واالطمئنان

38.023.020.611.37.0

تقوم العائلة الكبيرة بتقديم الدعم 

من خالل المساهمة في رعاية األبناء

45.721.019.67.85.9

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017

أساليب التربية

في تربية  اآلباء  يستخدمها  التي  القياسية  اإلستراتيجيات  التربية  أساليب  تمثل 
أطفالهم .ويمكن أن تكون نوعية نمط التربية أكثر أهمية من مجرد مقدار الوقت الذي 
يقضيه الوالد مع الطفل، فأنماط التربية ُتعتبر تمثيل لكيفية استجابة وتفاعل اآلباء مع 
أطفالهم. وفقا للمسح فإن األسر تتبع عدة وسائل لتربية األوالد من وجهة نظرها كان 
الحوار أكثرها انتشارًا 86% )47% دائمًا و39% أحيانًا( من األسر، يليها التشجيع والتحفيز 
ومن ثم الحزم،  بينما كان أسلوب الطرد من المنزل هو ألقل انتشارا في العينة بنسبة 

17% )3% دائمًا و14% أحيانًا(. )الشكل رقم 47(
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الشكل رقم٤7
 التوزيع النسبي أساليب التربية في األسرة بحسب انواعها

 المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

العنف األسري

أشار المسح إلى إنخفاض انتشار العنف داخل األسرة )5%(، وبعد تحليل البيانات لتلك 
األسر )تبين أن 60% من هذه األسر تعرض فيها رب األسرة للعنف في صغره( وكان أكثر 
أنواع العنف لتلك األسر إنتشارا هو: اإليذاء البدني )54%( .وبالمثل كان أكثر أنواع العنف 
التي تعرض لها رب األسرة هي: اإليذاء البدني )62%(. وحول إتجاهات األسر عن العنف 

األسري فان 16% من األسر ترى بأن العنف داخل األسرة منتشر

وكشف المسح أن األسر ما زالت تعتبر العنف األسري شأن خاص حيث أشارت 40% من 
األسر على أن العنف العائلي مسألة شخصية وينبغي أال تشارك األسرة هذه المسألة 
مع المؤسسات الرسمية والحكومية مع أن 31% لديها إتجاهات معاكسه. واشارت %42 
التأديب، ومازالت درجة الوعي  من األسر أن للوالدين الحق في ضرب أطفالهم لغايات 
منخفضة عند األسر فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بحماية األسرة إذ تعتقد )57%( من 
األسر  فقط أن القانون يعاقب مرتكبي العنف داخل أفراد األسرة. ومن ناحية أخرى، ترى 
64% من األسر أن تطبيق العقوبة على من يرتكب العنف داخل األسرة أمر ضروري. كما 
المعلم ضرب الطلبة، كما أن 28% من األسر  بأنه ليس من حق  أن 46% من األسر ترى 

تتخوف من إبالغ األمن العام في حال شهدت جريمة أو جنحة )الجدول رقم 20(.
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الجدول رقم 20
 التوزيع النسبي التجاهات نحو العنف األسري

ال اعرف ال اوافق محايد موافق االتجاهات نحو العنف األسري

%05.8 %31.2 %22.9 %40.1 العنف األسري شأن خاص وال يجوز أن تلجأ األسرة للمؤسسات 
الرسمية والحكومية

%04.8 %44.6 %23.1 %27.6 تتخوف األسرة من إبالغ األمن العام في حال شهدت جريمة أو 
جنحة.

%03.3 %27.7 %26.9 %42.1 للوالدين الحق في ضرب األبناء لغايات التأديب

%04.0 %45.6 %23.8 %26.7 للمعلم الحق في ضرب الطلبة للتربية والتعليم

%08.6 %12.9 %21.7 %56.9 القانون يعاقب من يرتكب العنف داخل األسرة

%04.8 %10.8 %20.5 %63.9 تطبيق العقوبة على من يرتكب العنف داخل األسرة أمر ضروري.

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

أما من حيث إتجاهات األسر للجهات التي تلجا اليها في حالة وقوع العنف األسري، أظهر 
المسح أن 38% )32% أحيانا و6% دائمًا( يلجأوا إلى أقارب الزوج في حالة العنف المنزلي، 
و18% )14% أحيانًا و4% دائمًا( يلجأوا إلى أقارب الزوجة، كما أن أغلبية األسر )79%( ال ترغب 
في اللجوء إلى المحكمة وال إلى األمن العام )نسبة 83%( في حالة حدوث عنف أسري. 
وقد تصدى المشرع األردني لموضوع العنف األسري بموجب قانون الحماية من العنف 
حماية  بإدارة  منوط  التزام  هناك  القانون  لهذا  وسندا   )55(.2017 لسنة   15 رقم  األسري 
حماية  إدارة  فان  ذلك  على  عالوة  األسري.  بالعنف  المتعلقة  لألمور  لالستجابة  األسرة 
الجنحوح  الوصف  ذات  األسري  العنف  بقضايا  المتعلقة  النزاعات  تسوية  تتولى  األسرة 

ضمن شروط معينة في القانون.

وباإلضافة الى القانون السابق والمتعلق بالحماية من العنف األسري، فانه يوجد نظام 
من  األسرة  لحماية  الوطني  الفريق  نظام  وهو  العنف  من  األسرة  لحماية  ايضا  يهدف 
العنف رقم 33 لسنة 2016.)56( وتكمن أهمية الفريق انه يضم أعضاء من الجهات المعنية، 
وعليه فهو فريق شمولي، والبد من التأكيد على ضرورة اجتماع الفريق بشكل دوري 

كما جاء في النظام لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية األسرة من العنف. 

قانون الحماية من العنف االسري رقم 15 لسنة 2017 – المنشور على الصفحة 3345 من عدد الجريدة   )55(
الرسمية رقم 5460 بتاريخ 2017/5/16.

نظام الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 – المنشور على الصفحة 1487   )56(
من عدد الجريدة الرسمية رقم 5387 بتاريخ 2016/3/16.
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 الجدول رقم 21
التوزيع النسبي للجهات التي تلجأ لها األسرة في حال حدوث عنف أسري.

رفض اإلجابة دائما أحيانا أبدًا الجهة التي تلجأ لها األسرة
9.41 5.91 31.51 53.17 أقارب الزوج
3.51 3.94 13.78 78.77 أقارب الزوجة 
9.41 1.97 9.85 78.77 المحكمة
3.50 3.94 9.85 82.71 األمن العام
3.50 3.94 9.85 82.71 المختار 
9.42 1.97 23.63 64.98 كبير  العائلة 
5.47 1.97 11.82 80.74 رجل الدين  

7.44 11.82 31.51 49.23 ال أحد 
المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

العنف المجتمعي
المجتمعي ليس سائدا في مكان سكن  العنف  أن  األسر )%73(  أرباب  يعتقد معظم 
األسرة )عمارة، حي( الذي تسكنه. وأظهر المسح أيضا أن أكثر أنواع العنف المجتمعي 
ومن  األسرة.  به  تعيش  الذي  الحي  داخل   %68 بنسبة  الجسدي  العنف  هي  شيوعا 

المالحظ أن العنف الجنسي هو النوع األقل شيوعا بنسبة 3% )الشكل رقم 48(.

الشكل رقم ٤8
 التوزيع النسبي ألشكال العنف المنتشر في الحي الذي تعيش به األسرة

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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أولويات العالقات األسرية 

امامهم.  التي طرحت  األولويات  بين معظم  متقارب  األولويات بشكل  أهمية  توزعت   
ففي الوقت الذي كانت فيه المشاكل األسرية تحوز على اكثر األولويات اهتماما )%19( 
الطالق كأولوية  )15%(. ولم يكن  األبناء  )16%( وتربية  العالقات األسرية  وبنسب متقاربة 
وحقوق الزوجين واتخاذ القرارات األسرية وأوقات الفراغ بنسب بعيدة بل تقاربت حول 
10%. وهذا يدل على أن هذا الجانب له اهتمام خاص عند أرباب األسر وفيه جوانب ذات 

عالقة وطيدة باستقرار األسرة األردنية من وجهة نظر أرباب األسر. )الشكل 49(

    
الشكل ٤9

التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا الخاصة بالعالقات األسرية 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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المشاركة في الحياة العامة

لقد تطور مفهوم التنمية واتسع نطاقه في العقدين األخيرين، ليصبح أكثر شمولية 
وهو ما اصُطلح عليه بالتنمية البشرية )Human Development(. ويشير هذا المفهوم 
إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام األفراد بدءًا بخيارات الحصول على الدخل والعمل 
والتعليم والصحة والعيش في بيئة آمنة، وانتهاًء بخيارات فرص المشاركة في القرارات 
)57( ويجب أن يرتبط  داخل المجتمع والتمتع بالحريات البشرية واالقتصادية والسياسية.
توسيع نطاق الخيارات بشرطين أساسيين، وهما العدالة والتنمية المستدامة.)58( لقد 
استعرض المسح في هذا الجزء كل ما يتعلق بمشاركة افراد األسرة في الحياة العامة. 
وتضمن ذلك التواصل االجتماعي واستخدام شبكات االنترتت ومواقع التواصل وقضية 
المشاركة في الحياة السياسية من احزاب وانتخابات والمشاركة في مؤسسات المجتمع 
المجتمعي  والعنف  والمحسوبية  الواسطة  قضية  مع  والتعامل  والتطوع  المدني 

ليعكس واقع هذه القضايا واتجاهات األسر نحوها. 

اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي

ولكن  ويسرا.  اكثر سهولة  االجتماعي  التواصل  اصبح  الّتكنولوجيا  تطّور وسائل  مع 
إستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي ومع كّل هذه 
اإلمتيازات والفوائد إلّا أّنها إذا استخدمت بطريقة سلبّية وبصورة خاطئة تسّبب عواقب 
المواقع إلى انعدام  وخيمة على األفراد والمجتمع بشكل عام. ويمكن أن تؤدي هذه 

الخصوصّية وإلى إصابة الفرد بالعزلة عن الّناس وقد تجعله عّرضه لألمراض الّنفسّية.

أظهر المسح أن 50% من األسر األردنية تمتلك جهاز كمبيوتر أوكمبيوتر لوحي، و%46 
لديها خدمة اإلنترنت المنزلي، وأفاد معظمهم )75%( بوجود خدمة اإلنترنت من خالل 
واإلنترنت  االتصال  بالدينار على خدمات  األسري  اإلنفاق  الهاتف. كان متوسط  شبكات 
19.84 دينار شهريًا. وأضهر المسح أن 20% من األسر األردنية تعتقد أن توفر اإلنترنت هو 

أولوية ألسرتها.

الفئات  أكبر  هم  األمهات  أن  تبين  االجتماعي  التواصل  بشبكات  االشتراك  عن   أما 
البنات أقل  )41%(، بينما كانت  اآلباء  المشتركة في الشبكات اإلجتماعية )43%( يليهم 
المشاركين في الشبكات اإلجتماعية )18%(، تليها فئة األبناء )29%(. وأظهر المسح أن 
األبناء الذكور واإلناث هم أكثر المستخدمين للشبكات اإلجتماعية من حيث متوسط 
عدد الساعات اليومية )5 ساعات( في حين كان األب واالم أقل المستخدمين للشبكات 
إستخدام  أن  كما  ساعات(.   3( اليومي  االستخدام  ساعات  عدد  حيث  من  اإلجتماعية 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام 1997.  )57(

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام 1997.  )58(
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وسائل التواصل من المنزل هو األكثر شيوعا بين أفراد األسرة )األمهات، 97% البنات، 
97% اآلباء، 96% ثم األبناء 96%( ويعود ذلك النتشار اإلنترنت في المنازل وعبر الهاتف كما 
ذكرنا. ولعل هذه األرقام خطيرة فتبين الوقت الطويل الذي يمضيه افراد األسرة على 

شبكات التواصل االجتماعي يوميا. 

افراد  قبل  من  استخداما  االكثر  هو  فيسبوك  موقع  أن  المسح  من  أيضا  تبين  وقد 
العائلة بنسبة 41%)اآلباء(، 36% )االمهات(، 33% )األبناء الذكور(، ومن ثم اإلناث وبنسبة 
افراد  قبل  من  استخداما  األقل  هو  ايمو  موقع  كان  بينما  أب  واتس  موقع  يليه   .%32
بأن األبناء الذكور  أن  المسح  ذلك  أظهر   )2014( السابق  المسح  مع  وبالمقارنة  العائلة. 
هم األكثر استخداما لها وبنسبة 34% ثم اإلناث وبنسبة 25%، وفي الدرجة الثالثة اآلباء 
بنسبة 20%، وأخيرا األمهات وبنسبة 18% وهو الذي يظهر تحوال في األسرة حيث كانت 
االمهات االقل في المسح السابق واالن االمهات هن االكثر استخداما لمواقع التواصل 

االجتماعي حاليا. )الشكل 50(

الشكل رقم50
التوزيع النسبي ألفراد األسرة بحسب انواع شبكات  التواصل االجتماعي المستخدمة

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

وقد أفاد التحليل االحصائي كاي2 أنه يوجد فرق ذا داللة احصائية بين إستخدام افراد 
األسرة لشبكات التواصل االجتماعي وبين نوع األسرة، حيث تبين أن األب الموجود في 
األسرة من نوع )أسرة مكونة من وزوج وزوجة وأطفالهما( هو األكثر استخداما لشبكات 
التواصل االجتماعي بنسبة 83%. وايضا تبين أن األوالد الذكور الموجودين في األسر ذاتها 
هم األكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة 93% وأن اإلناث الموجودين 
في األسر ذاتها  هن األكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة 89% وكذلك 
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الحال لالم حيث تبين أن األم الموجودة في األسرة من نفس النوع هي األكثر استخداما 
لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة 81%. وقد أفاد التحليل االحصائي كاي2 أنه يوجد 
فرق ذا داللة احصائية بين إستخدام األب لشبكات التواصل االجتماعي وبين متوسط 
)أقل  المنخفض  الدخل  الموجود في األسرة من فئة  دخل األسرة. وتبين ايضا أن األب 
من 366 دينار( هو األكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة 23%. واظهر 
التحليل االحصائي بوجود عالقه بين إستخدام األم لشبكات التواصل االجتماعي وبين 
المتوسط  الدخل  فئة  من  األسرة  في  الموجودة  األم  أن  ،حيث  األسرة  دخل  متوسط 
المنخفض )من 500 إلى 750 دينار( هي األكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي 
بنسبة 22%. اما عن العالقة بين إستخدام اإلنترنت من قبل األبناء )الذكور واإلناث( وبين 
الدخل  الميداني لالسر أن إلناث األسر من ذوو  المسح  متوسط دخل األسرة فقد بين 
االدنى )أقل من 366 دينار( هم األكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة 
األكثر  ايضا هم  ذاتها  الدخل  فئة  األسرة من  الموجودين في  الذكور  األوالد  أن  و   %24

استخداما لشبكات التواصل االجتماعي بنسبة 23%. )الشكل 51(

وبناء على نتائج المسح فقد تبين أن الترفيه هو السبب األكثر انتشارا بين افراد العائلة 
 %94 )األمهات(،   %87 )اآلباء(،   %62( بنسبة  االجتماعي  التواصل  مواقع  إستخدام  لغايات 
)ابن ذكر(، 93% )بنت(، بينما كان العمل هو السبب األقل انتشارا في العينة الشتراك 

افراد العائلة بمواقع التواصل االجتماعي )الشكل رقم 51(.

الشكل 51
 التوزيع النسبي ألفراد األسرة بحسب استخدامات اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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ولحصر تاثير اإلنترنت على العالقات األسرية وجد المسح أن 70% من األسر يعتقدون أن 
افراد   يقضيه  الذي  الوقت  من  قلل  اإلجتماعية  والشبكات  اإلنترنت  إستخدام شبكات 
األسرة معا، و67% منهم يعتقدون أن اإلنترنت والشبكات اإلجتماعية اصبحت شريكا 
اشارت التقارير  بأن هنالك حوالي  لالسرة في تربية األبناء. ووفقا لالحصاءات الرسمية)59(
5.53 مليون مستخدم في عام 2016، مقابل 5.3 مليون للعام 2013. أن إستخدام اإلنترنت 

في األردن ارتفع من 41.4% في عام 2013 إلى 56.4% في عام 2016. )الشكل رقم 52(

الشكل رقم 52
نسبة انتشار إستخدام خدمة اإلنترنت بين السكان )2016-201٣( 

المصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، التقرير السنوي، 2016

وقد خرجت مجموعات تحليل السببية التي عقدت مع مجموعة من الخبراء في مجال 
االختصاص أن أهم أسباب تأثير اإلنترنت على العالقات األسرية تعود للزيادة المفرطة 
زيادة  بسبب  اإلنترنت  تكلفة  إنخفاض  االعتبار  بعين  االخذ  مع  اإلنترنت  باستخدام 
العمياء،  والمحاكاة  للتقليد  يلجأون  قد  األطفال  وبخاصة  األسرة  افراد  وأن  التنافس، 
ضوء  في  وانه  اإلنترنت.  إستخدام  من  وزادت  سهلت  التي  الذكية  الهواتف  ووجود 
اختالل منظومة االخالق والقيم وعدم الوعي التام بإيجابيات وسائل التواصل واضرارها 

قد تتفاقم السلبيات على اإليجابيات. 

ولقد تم ضبط تقنيات االتصال عبر اإلنترنت )الشبكة العنكبوتية( بعدة قوانين لعل 
وقد عاقب هذا  أهمها ما يمس األسرة بشكل مباشر  وهو قانون الجرائم االلكترونية)60(
القانون كل شخص ارتكب فعل معاقب عليه في أي تشريع نافذ من خالل إستخدام 

هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت. التقرير السنوي 2016.  )59(
قانون الجرائم االلكترونية رقم 27 لسنة 2015 – المنشور على الصفحة 5631 من عدد الجريدة الرسمية   )60(

رقم 5343 بتاريخ 2015/6/1.
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الشبكة المعلوماتية أو موقع الكتروني أو نظام معلومات سواء أكان هذا الشخص 
فاعال أو شريكا أو متدخال أو محرضا بعقوبات تتناسب مع االفعال وايضا ال بد من االشارة 
بان هذا القانون حاليا بطور التعديل ليتناسب مع التطورات الهائله التي طرأت على 

إستخدام التكنولوجيا ووسائل اإلتصال بكافه انواعها.

الشعور باالمان 

الحياة  مرافق  في  أفرادها  على  باألمان  شعورهم  حول  األسرة  بشعور  يتعلق  وفيما 
باألمان  األسر تشعر   يقرب من 45% من  ما  أن  الميداني  المسح  المختلفة، فقد أظهر 
على أفرادهم الذكور واإلناث في الشوارع واألسواق. ومع ذلك، افاد حوالي 25% منهم 
عن أنهم ال يشعرون باألمان على أفرادهم من الذكور واإلناث في الشوارع واألسواق وأن 
30% آخرين غير متأكدين من شعورهم حيال االمان على ابنائهم وبناتهم في االسواق 

والشوارع. )الشكل رقم 53( 

الشكل رقم 5٣
افراد األسرة في  باألمان على  النسبي التجاهات األسر حول مدى شعورهم  التوزيع 

مرافق المجتمع 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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وقد خرجت مجموعات تحليل السببية مع مجموعة من الخبراء في مجال االختصاص أن 
أهم أسباب إنخفاض نسبة الشعور باالمان في المجتمع يعود إلى أن األوضاع اإلقتصادية 
الديني  الضابط  وغياب  المجتمع،  افراد  لدى  االخالقية  المنظومة  في  والتراجع  الحالية 
السلبي  واالستخدام  المنزل،  وخارج  داخل  للوالدين  الرقابي  الدور  ضعف  والقانوني، 
لوسائل التواصل االجتماعي التي تقتحم الخصوصية وتسهل استغالل األطفال هذا 
الغربي  المجتمع  المدروس على  المضبوط وغير  االجتماعي غير  االنفتاح  إلى  باالضافه 
وبروز  األردني.  للشعب  الموروث  مع  المتناغمة  غير  تربيته  واساليب  وتقاليده  بعاداته 
عدد من القضايا اإلجتماعية كعمل األطفال وانتشار تعاطي المخدرات وتناول الكحول. 

المشاركة في منظمات المجتمع المدني

إن المجتمع المدني هو مجموع المؤسسات السياسية واالجتماعية واإلقتصادية والثقافية 
التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقالل عن سلطة الدول لتحقيق أغراض متعددة، 
ذلك  مثال  الوطني  المستوى  على  القرار  صنع  في  كالمشاركة  سياسية  أغراض  منها 
األحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح اإلقتصادية ألعضاء النقابة، 
ومنها أغراض مهنية كما هي الحال في النقابات لإلرتقاء بمستوى المهنة والدفاع عن 
مصالح أعضائها، ومنها اغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات 
الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقًا إلتجاهات أعضاء كل جمعية، ومنها 
أغراض اجتماعية لإلسهام في العمل االجتماعي لتحقيق التنمية. وبالتالي يمكن القول 
إن األمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني، هي: األحزاب السياسية، النقابات المهنية، 
وغرف  والرياضية  الشبابية  واألندية  والثقافية  اإلجتماعية  والجمعيات  العمالية،  النقابات 
على  تتوزع  منظمة   4771 من  األردن  في  المدني  المجتمع  ويتكون  والتجارة.)61( الصناعة 
والروابط  واألندية  واألحزاب  والنقابات  الجمعيات  تشمل  المدنية  المنظمات  من  فئة   19
العائلية ومنظمات أصحاب العمل وغرف التجارة والصناعة والشركات غير الربحية)62( وقد 
أظهر المسح أن المشاركة في منظمات المجتمع المدني كانت أعلى قليال بين الذكور 
)12%(  )تفاوتت بين نادرا قليال واحيانا ودائما اعالها نادرا 5.2% من األسر مقابل 0.9% بشكل 
دائم( مقابل اإلناث 9%. اما عن االتجاهات كما تبين أن غالبية األسر ال تسمح للزوجات أو 

اإلناث باإلنضمام إلى الجمعيات بنسبة %51.  

مركز دراسات الوحدة العربية. مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي. احمد شاكر الصبيحي.   )61(
37 )264(. 2008. لبنان

المشاركة والثقة. محمد  إلى مربع  التشكيك  االنتقال من مربع  األردنية:  المدني والدولة  المجتمع   )62(
الجريبيع، 2014
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العمل التطوعي

 أما بخصوص األعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد األسرة ونوعها ومكانها وتفصيالتها. 
وفد تبين أن 14%  فقط من أفراد األسرة يقومون بأعمال تطوعية  وان الغالبية العظمى 
والثقافية  والتعليمية   %54 خيرية  هي  االفراد  بها  يقوم  التي  التطوعية  االعمال  من 
بنسبة اقل بكثير وصلت الى 10% والخدمة المجتمعية بنسبة 14%. وكانت اقل االعمال 
التطوعية هي سياسية الطابع بنسبة لم تتجاوز 0.9 % من مجموع االفراد الذين يقومون 
المجتمع حق  لخدمة  التطوع  بان  تعتبر  األسر  أن 62% من  تبين  بأعمال تطوعية. وقد 

للذكور، وان 59% من األسر بانه حق لإلناث. )الشكل 54(

الشكل رقم 5٤
 التوزيع النسبي لالعمال التطوعية التي تشارك فيها األسرة

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

وقد خرجت مجموعات تحليل السببية مع مجموعة من الخبراء في مجال االختصاص 
مفهوم  لضعف  يعود  لتطوعي  العمل  في  المشاركة  نسبة  تدني  أسباب  أهم  أن 
على  تقوم  التي  بالجهات  الثقة  وانعدام  بأهميته،  والوعي  التطوعي  العمل  وثقافة 
ادارته وتنفيذه، وضعف المؤسسات في عملية استقطاب االفراد للمشاركة في األعمال 
التطوعية. وأضافت المجموعات أن هناك أسباب كامنه منها تردي األوضاع اإلقتصادية 
لألفراد وان األسباب الجذرية تعود لثقافة المجتمع المادية المقرونة بالعمل مقابل األجر. 
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المشاركة في االنتخابات واألحزاب السياسية

الحياة  في  المشاركة  في  لإلنتباه  الفت  وبشكل  اإلنخفاض  أن  النتائج  ت  أظهر  لقد 
السياسية بشكل عام فنجد على أرض الواقع بان 89% من األسر ليس لديها أي فرد 
والنسبه  اإلناث.  النتساب   %90 ل  قليال  النسبة  وارتفعت  سياسي  لحزب  منتسب  ذكر 
 %0.5 من  القل  ودائما   %0.5 واحيانا   %2.5 حوالي  بنسب  وقليال  نادرا  بين  توزعت  الباقية 
إتجاهات األسرة حول االحزاب السياسية فقد تبين أن اغلبية  للذكور واإلناث. وأما عن 
 %60 وبنسبة   %59 بنسبة  سياسي  لحزب  باالنضمام  اإلناث  أو  للزوجة  تسمح  ال  األسر 

للذكور. )الشكل رقم 55(

الشكل رقم 55
التوزيع النسبي للمشاركة في الحياة السياسية الفراد األسرة

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

أما عن اإلتجاهات حول االنتخابات فنجد أن  56% من األسر تشجع أبناءها على المشاركة 
في اإلنتخابات. وان 60% من األسر اقروا بأن للزوجة والبنات اإلناث الحرية في اختيار المرشح 
في أي من االنتخابات، وان 64% من األسر اكدت على حرية الذكور باختيار المرشح في اي 
من االنتخابات. اما عند مقارنة االتجاهات مع الواقع فنجد أن 17% من األسر يشارك أفرادها 

اإلناث في اإلنتخابات البرلمانية مقابل 19 % للذكور.)الشكل 56(
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الشكل رقم 56
 التوزيع النسبي  إلتجاهات األسرة حول قضايا المشاركة في الحياة السياسية

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

وقد خرجت مجموعات تحليل السببية مع مجموعة من الخبراء في مجال اإلختصاص 
أن أهم أسباب ضعف المشاركة في الحياة السياسية يعود الى تدني مستوى الثقة 
بفاعلية األحزاب السياسية وعدم الثقة بمخرجات الحياة السياسية والظروف اإلقتصادية 
الصعبة التي تتكرر وتمر بها المنطقة واألردن بشكل خاص. وضعف المنظومة العملية 
لترجمة رؤى جالله الملك فيما يخص بالتطبيق العملي للمشاركة السياسية وتعديل 

المنظومة السياسية بشكل متكامل تبدا من المدرسة .

الواسطة )المحسوبية( 

اما عن إتجاهات وواقع األسرة األردنية فيما يتعلق بالواسطة والمحسوبية والتي تعتبر 
من أخطر أنواع الفساد كونه فعل جرمي غير مرئي وال ملموس وليس من السهل  
حيث  العمل  على  للحصول  مهمة  الواسطة  أن  يعتقدون   %63 أن  فنجد  بأدلة.  إثباته 
تعبر هذه النسبة متكافئة تقريبا بالنسبة التي وردت في التقرير السابق حيث كان  
65% يعتقدون أن الواسطة مهمة للحصول على عمل، بينما على الصعيد اآلخر، %71 
من األسر تقر بان الواسطة شكل من اشكال الفساد،  أما عن ممارسة األسرة للواسطة 
فنجد أن 29% من األسر حاول أحد من أفرادها الحصول على عمل باستخدام الواسطة 
الواسطة. وكذلك 29% من  باستخدام  أفرادها على عمل  أحد  األسر حصل  و21%  من 
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الترتيب 57 عالميًا  األردن  الواسطة. ويحتل  أنجزت معامالت حكومية باستخدام  األسر 
مؤشر  لنتائج  الدولية  الشفافية  منظمة  تقرير  بحسب  الفساد  مدركات  مؤشر  على 
2016)63( والذي شمل 176 دولة، متراجعًا 12 مركزًا عن نتيجته في  مدركات الفساد للعام
عام 2015، والذي احتل فيه المرتبة 45، ليحقق األردن 48 نقطة مقارنة بـ53 نقطة حققها 

في .2015 )الشكل رقم 57( 

الشكل رقم 57
التوزيع النسبي التجاهات وواقع إستخدام الواسطة في الحياة العامة. 

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.

مجال  في  الخبراء  من  مجموعة  من  المكونة  السببية  تحليل  مجموعات  خرجت  وقد 
تعود  األردني  المجتمع  في  والمحسوبية  الواسطة  إنتشار  أسباب  أهم  أن  االختصاص 
القائمة  والثقافة  الفرص  وتكافؤ  والمساواة  العدالة  وغياب  الديني،  الوازع  ضعف  الى 
في المجتمع على حب استغالل النفوذ والسلطة وتفضيل ذوو القربى. إال أن األسباب 
الكامنة تعود للتربية األسرية لألفراد وإغفال هذا الجانب من التربية، باإلضافة الى الفقر 
والبطالة والحاجة االقتصادية، وإستغالل السلطة للتباهي والظهور وحشد جماهرية 
شعبية من خالل إستخدام الواسطات. وخلصت المجموعات أن األسباب الجذرية تكمن 
العائلة والعشيرة وعدم  الذي يحصر األشخاص في  الخاطىء  اإلجتماعي  الموروث  في 

وجود قوانين محدثة تكافح الواسطة بشكل معمق.  

https://www.ictj.org .2016 المركز الدولي للعدالة االنتقالية. تقرير الشفافية في الوطن العربي  )63(
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 السعادة
أما بالنسبة لشعور األسرة بالسعادة، فقد عبر 58% من األسر في المسح أنهم يشعرون 
بالسعادة بالفترة الحالية. وانه 45% من األسر تعتبر نفسها قريبة من األسرة المثالية. 

وان 54% من األسر تشعر بالرضا التام عن حياتها.

أولويات قضايا المشاركة في الحياة العامه والثقافه واالستجمام
األردنية  والفضائيات   )%16( األردني  والتلفزيون   )%20( اإلنترنت  خدمات  أن  المسح  بين 
)15%(. فيما لم تكن الجوانب الثقافية االخرى محط اهتمام ألرباب األسر وخاصة المراكز 
اإلجتماعية )2%( والمراكز الرياضية )2%( وهو امر يحتاج الى وقفة كون أن هذه المجاالت 
الفرد وبناءه  الحياة الصحية ولها فوائد مهمة تعود على نمو وتطور  أنماط  هي من 

الثقافي واإلجتماعي. )الجدول 22(

الجدول رقم 22
 التوزيع النسبي للقضايا المتعلقة بالثقافه والتسلية واالستجمام تعتبر ذات أولوية 

وتؤثر على اغلب افراد العائلة
%قضايا الثقافة والتسلية واالستجمام

19.45خدمات اإلنترنت

16.25التلفزيون األردني
14.47الفضائيات األردنية

10.27اإلذاعات األردنية

9.27السياحة الداخلية

6.19الكتب
4.83المواهب الفنية والثقافية والرياضية

4.64المراكز الثقافية
4.10السياحة الخارجية

3.78الصحف والمجالت

2.38المراكز الرياضية

2.37المكتبات

1.59المراكز االجتماعية

0.41أخرى

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية ، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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العصر  تطورات  لمواكبة  اهتمامهم  في  يميلون  األسر  أرباب  ان  المسح  بين  كما   
األردني  المجتمع  على  واثارها  األردنية  األسرة  فيه  تعيش  الذي  السياسي  والمحيط 
بشكل عام بإيجابيات وسلبياته. فقد اظهر المسح ان االنتخابات )19%( كانت على راس 
أولويات األسرة األردنية تالها العنف المجتمعي )16%( والهجرة )13%(. وقد لفت االنتباه ان 
الجمعيات )3%( والمنظمات غير الحكومية )6%( هي في اخر قائمة األولويات لدى أرباب 
األسر األردنية رغم أهمية دورها وما تقدمه لألسر األردنية في كافة النواحي والمجاالت 
المؤسسات في خدمة األسرة  األردنية بدور هذه  التساؤل عن معرفة األسرة  مما يثير 

والمجتمع المحلي األردني. )الشكل 58(

الشكل رقم 58
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا الخاصة بالمشاركة في الحياة العامه

المصدر: نتائج مسح أحوال األسرة األردنية، المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2017.
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التوصيات

بعد القراءة المستفيضة لخصائص األسرة االردنية والهم القضايا التي تمثل 
الوطنية  والسياسات  التشريعات  اهم  على  وباالطالع  األسرة  حياة  جوانب 
الخاصة بالعديد من القضايا االسرية نستطيع استخالص ابرز واهم ماتضمنته 
اجل  من  للعمل  أولويات  بمثابة  هي  والتي  التالية  النقاط  في  التقرير  محاور 

األسرة األردنية في السنوات القادمة وكما يلي : 

الخصائص الديموغرافية :
في ضوء التحول الحالي في أنماط األسرة األردنية من الممتدة )1.5%( إلى النووية  	●

االجتماعي  الدعم  برامج  لتعزيز  خاصة  برامج  وضع  على  العمل  من  البد   ،)%98(
لألسر وتنفيذ دراسات متخصصة ترصد اإلختالفات بين هذه األسر وواقع العالقات 
مع االسر الممتده والعشيرة بشكل أوسع. وأهمية توفير برامج خاصة لتمكين 

األسر التي ترأسها إمراه ودراسة إحتياجاتها.

حيث ان األردن يقف على اعتاب تحول ديموغرافي بناًء على التركيب السكاني  	●

يتضمن فرصة سكانية لها تأثيرات ايجابية ان تم استغاللها بالطريقة المثلى، 
لاللتزام  الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات  قدرات  تعزيز  أهمية  بد  فال 
قطاعات  تشمل  مستويات  عدة  وعلى  السكانية  الفرصة  سياسات  وتنفيذ 
العمل والبنية التحتية والسياسات اإلجتماعية الداعمة والتي تقوم على مبدأ  
االنتفاع من تلك الفرصة التي تقل فيها نسب اإلعالة وتزيد فيها نسب الشباب 

في سن العمل.

خصائص المسكن: 
أظهر المسح المتعلق بمسكن األسرة أن غالبية األسر األردنية )57%( تعيش في  	●

شقق، وان 35% مستاجره لمساكنها. البد من إجراء دراسات متخصصة تعكس 
واقع قطاع األسكان وأسباب إرتفاع أسعار المساكن واألراضي. وهذا ما يدعو إلى 
منها  الرقابية  وخاصة  اإلسكان  لقطاع  الناظمة  والسياسات  التشريعات  تطوير 
التنسيق والتكامل مع المؤسسات الوطنية ذات العالقة لتنفيذ  والعمل على 
هذه السياسات. وهذا وأكدت 65% من األسر بانها تفضل أن يكون لديها برنامج 
متكامل  برنامج وطني  تأسيس  دراسة  على  العمل  يدعم  مما  إسكان وطني 

لالسكان.

ث
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ا
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القادمة من  المياه  أن  المسح  العينة، وجد  مياه الشرب لألسر في  اما عن مصادر  	●

وحدات تنقية المياه هي األكثر شيوعا بين مساكن األسر بنسبة 44%، واعتبرت 
 %30 نحو  وان   ،)%57( للشرب  صالحة  غير  العامة  الشبكة  مياه  أن  األسر  غالبية 
من األسر تعتقد أن كمية المياه العامة غير كافية، البد من العمل على توعية 
بنوعية  والتوعية  هدرها،  وعدم  المياة  على  المحافظة  كيفية  حول  المواطن 
شأنها  من  التي  التشريعات  تطوير  إلى  باإلضافه  وصالحيتها.  المتوفرة  المياه 
مابين جميع  والتعاون  التنسيق  االستخدام، وأهمية  المواطنين عن سوء  ردع 
وقطاع  حكومية  وغير  حكومية  مؤسسات  من  المياه  بقطاع  المعنية  الجهات 

خاص.

المياه.  لتسخين  البديلة  الطاقة  استخدام  تفضل  األسر  ان 68% من  المسح  وجد  	●

و)63%( تفضل الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء )المولدات( لإلستخدام المنزلي. لذا 
تجدر اإلشاره بضرروة العمل على جانب الوعي المجتمعي لهذه القضية، والعمل 
على دراسة أولويات الطاقة والخيارات التي تناسب الواقع األردني من حيث التوفر 
على  والعمل  العالقة  ذات  والسياسات  التشريعات  وتطوير  والجدوى،  والقبول 
زيادة الدعم للطاقة البديلة خاصة في مناطق البادية األردنية، واهمية التنسيق 
بين الجهات العامله في مجال الطاقة والطاقه البديلة وتنسيق المنح والدعم 
البديلة وتاهيلها  المجال، وتسهيل عمل الشركات في نطاق الطاقة  في هذا 

ومراقبتها.

قد أصبح ازدحام المرور وإستخدام وسائل النقل الخاصة والعامة من أهم القضايا  	●

التي تعيشها األسرة  يوميا. وأظهر المسح أن ما نسبته 62% من األسر تفضل 
إذا كانت ذات نوعية  الخاصة  النقل  العام على وسائل  النقل  استخدام وسائل 
ممتازة هذا واعتبر 65% من األسر أن اإلزدحام المروري يشكل عقبة أمام أنشطة 
شمولية  استراتيجيات  وجود  ألهمية  يدعو  الذي  األمر  الروتينية.  األسرة  أفراد 
تخطط لقطاع النقل والتنسيق بين جميع المؤسسات العامله في هذا المجال. 
وضبط جودة الخدمات الحالية المتاحة لتاخذ بعين االعتبار الجوانب الفنية من 
شروط السالمة واألمن واإللتزام بالمسارات ومناسبتها لذوي االحتياجات الخاصة 
وتطوير  بخدماتها  لالرتقاء  الخصوصية  على  كالحفاظ  اإلجتماعية  والجوانب 

التشريعات الخاصة بها.
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وفيما يتعلق بقضية النفايات، اختلفت آراء األسر األردنية في المسح وال يوجد توافق  	● 
في اآلراء بشأن هذا الجانب. فقد أجابت 37% من األسر بأن أماكن وضع النفايات 
النسبة  المحافظات كجرش وصلت  تشكل مكرهة صحية لألسرة، وفي بعض 
إلى 100% كما واعتبرت غالبية األسر )55%( أن فترات جمع النفايات كافية للحد من 
للتعاون في مجال  استعدادها  األسر عن  وأعربت 24% من  لها  السلبي  التأثير 
فرز النفايات وإعادة تدويرها. لذا البد من العمل تطوير السياسات الخاصة بجمع 
النفايات والرقابة عليها وخاصة في المحافظات التي تشكو منها لتكون اليات 
جمعها ومواقعها بعيدا عن التجمعات السكنية، وتوعية األسرة بمسؤولياتها 
اإلجتماعية للحفاظ على النظافة في محيط سكنها وفي االماكن التي تتواجد 

فيها، والتكيف مع اوقات جمع النفايات ورصدها لتقليل حجم المشكلة.

الخصائص االقتصادية :
أظهرت نتائج المسح فيما يتعلق بمصادر دخل األسرة أن ما نسبته 35% من األسر  	●

األردنية متوسط دخلها يقل عن 366 دينارًا شهريًا وتعتمد على الرواتب واألجور 
يتوازى مع دخل  ال  اإلنفاق  أن  النتائج  أظهرت  )60%(، كما  للدخل  رئيس  كمصدر 
المخاوف االقتصادية.  األسرة بل يفوقه، مما انعكس على شعور األسرة بوجود 
لذا البد من تنفيذ المسوحات والدراسات المتخصصة حول الدخل واالنفاق على 
فترات زمنية أقصر وبشكل منتظم، واألخذ بعين االعتبار الدراسات الصادرة عن 
العمل  وضرورة  دولية،  ام  وطنية  دراسات  أكانت  سواء  الحكومية  غير  الجهات 
السياسات  مع  ليتالئم  وتعديله  دوري  لألجور بشكل  األدنى  الحد  مراجعة  على 
االخرى كالسياسة الضريبية وسياسة دعم المنتجات باإلضافه إلى تفعيل الرقابة 

على المؤسسات المخالفة في مجال األجور والرواتب.

هذا واظهرت النتائج ان 12% من األسر لديها مشروع إنتاجي أو مدر للدخل مما يؤكد  	●

على أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع اإلبداع، وتسهيل اإلجراءات التي 
تخص صغار المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية مستدامة لتشجيع اإلستثمار 
الداخلي والخارجي وتعميم التوعية بهذا الخصوص. ووضع نطام واضح وأسس 

واضحة إلستبدال الضرائب اإلضافية بالخدمات المجتمعية. 
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وحيث ان فقط 65% من األسر تعزز قيم االدخار لدى أفرادها البد من وجود برامج  	●

خاصة بتعزيز قيم االدخار والتوعية باهميته. 

مع ارتفاع نسب البطالة )14%( وحيث ما زالت غالبية األسر تفضل العمل في القطاع  	●

العام، وحوالي النصف تعتبر ان فرص العمل في القطاع الحكومي غير كافية 
مقارنة ب39% تعتقد بعدم كفايتها في القطاع الخاص.  وبالنظر لالقبال على 
إيجابية  مواقف  المسح  نتائج  أظهرت  المهنية،  والتخصصات  المهني  العمل 
بين األسر نحو العمل المهني . وقد تبين أن  األسر تشجع أفرادها على االلتحاق 
فاعلية  أكثر  المهني  التدريب  ان  تجد  وان %45   ،)%54( المهني  التدريب  ببرامج 
المهني سوى %2  التدريب  التعليم األكاديمي. ومع ذلك، لم يشكل طلبة  من 
من إجمالي الطلبة في المسح. وهذا ما يبين عزوف األفراد واألسر عن االلتحاق 
للتعليم   السلبية  المجتمع  نظرة  إلى  االسباب  تعود  وقد  المهني.  بالتدريب 
المهني، وأسباب اخرى تتعلق بجودة التعليم المهني لذا ال بد من العمل على 
العمل  سوق  مع  مخرجاته  وموائمة  المهني  التعليم  تطوير  سياسات  تفعيل 
التعليمية  بالخدمات  األسر  الوعي  وزيادة  المهني  التشغيل  برامج  وتفعيل 
كما  المدرسية.  المناهج  في  والتقني  المهني  العمل  مضامين  ودمج  المتاحه 
باستمرار  الوافدة وتطويرها  بالعماله  الخاصه  العمل  البد من مراجعة سياسات 
لتكواكب التطورات في اتجاهات االسر والبرامج التدريبية المتوفره في المجاالت 
المهنية المختلفة. مع أهمية العمل على إيجاد قواعد بيانات متخصصة تتعلق 

بالقوى البشرية وبفرص العمل ليسهل ربطها.

من  االقتصادية للمرأة األردنية  المشاركة  نسبة  تعد  المرأة،  بعمل  يتعلق  فيما  	●

أقل النسب في العالم، مما ال يتوائم مع إنجازاتها ومؤهالتها العلمية. وتشير 
االحصاءات الوطنية إلى أن نسبة االناث المشتغالت شكلت 16% لعام 2015، مقابل 
قطاع  في  و%15  التعليم  قطاع  في  يعملن  المشتغالت  من   %24 للذكور.   %84
الصحة. ظهر من المسح أن 55% من األسر تفضل عمل المرأة، في حين أعربت 
الليلي للمرأة، وأعربت 66% من األسر عن  69% من األسر عن معارضتها للعمل 
عدم موافقتها على عمل النساء العامالت في مدينة أخرى. وفي هذا السياق  
تبين ان حوالي نصف االسر تفضل زواج ابنائها الذكور من اناث عامالت. وقد تعود 
انخفاض المشاركة في العمل إلى العديد من األسباب منها ما يتعلق بتفضيل 
نوع العمل ومنها ما يتعلق بأصحاب العمل. مما يدعو إلى إيجاد تشريعات تلزم 
المؤسسات على إيجاد الحلول للمرأة العاملة مثل توفير الحضانات في أماكن 
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في  الجنسين  بين  التمييز  من  والحد  للنساء  عمل  فرص  وتخصيص  العمل، 
العمل والمساواة في االجور، والتوجه نحو تفعيل نظام العمل المرن.

الخصائص الصحية:

والمؤشرات  المسوحات  خالل  من  الصحية  البيانات  مراجعة  خالل  من  ظهر  لقد  	●

والدراسات والمرجعيات الوطنية عدم وجود قاعدة بيانات صحية متكامله محدثة 
والمؤشرات  المعلومات  مصادر  توحيد  على  العمل  من  البد  لذا  دوري،  بشكل 
المتعلقة  المعلومات  لجميع  صحي،  وطني  مرصد  خالل  من  الوطنية  الصحية 
للتشريعات  بها  يسترشد  وكمظلة  والحيوية  الصحية  الوطنية  بالمؤشرات 
الصحة،  مجال  في  الناظمة  الوطنية  والبرامج  والخطط  والسياسات  والقوانين 
مع االخذ بعين االعتبار توفير المؤشرات النوعية المتعلقة بالرضى عن الخدمات 

وتحليل السجالت الصحية وتوحيدها وربطها بين جميع المرافق الصحية.

تشير االحصائيات الوطنية ان 69% من األردنيين مؤمنين صحيا )حوالي 70% لإلناث  	●

مقابل 68% للذكور(.كما وجد مسح أحوال األسرة بان 56% من األسر على معرفة 
بالتأمين الصحي المجاني للمسنين، و 57% بالتأمين الصحي المجاني للنساء 
البد  السادسة.   سن  دون  لألطفال  المجاني  الصحي  بالتأمين  و%65  الحوامل، 
من العمل على ايجاد اليات لتوسيع قاعدة اإلنتفاع من خدمات التامين الصحي 

بجميع قطاعاته والتوعية بخدمات التامين المجانية المتوفرة. 

فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية تبين ان 49% من األسر  تجد أن مستوى الخدمات  	●

الصحية في المستشفيات والعيادات التي يشار إليهم عادة ما يكون ممتازا مع 
الحكومي  القطاع  على  يقع  الصحية  الخدمات  لتقديم  األكبر  العبء  بان  العلم 
الصحية وصيانتها  للمنشآت  التحتية  البنية  العمل على تحسين  لذا ال بد من 
التنافسية  وتعزيز  المقدمة  للخدمات  الجودة  آليات ضبط  بشكل دوري، ووضع 

ضمن هذا المجال.

وبالنظر إلى أنماط الحياة الصحية أظهر المسح أن نسبة المدخنين بلغت حوالي  	●

20% من إجمالي عدد أفراد األسرة، وان 76% من األسر تعتبر بأن ممارسة الرياضه 
الرياضة  يمارس  ال  األسر  أفراد  من   %88 ان  نجد  النقيض  على  لكن  ضروري.  أمر 
مطلقا األمر الذي يدعو الى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى األسر وتوفير الخدمات 
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والتوعية  متطلباتها   وتراعي  لألسرة  لتكون صديقة  مقبوله  بأسعار  الرياضية 
باضرار التدخين بكافه أنواعه. 

تبين ان فقط 4% من األسر  تعتبر  الصحة النفسية من أولوياتها، مما يستدعي  	●

والمريض  بالمرض  المتعلقة  الوصمة  وازالة  المجتمعية  التوعية  نشر  ضرورة 
النفسي، وأهمية دراسة التخصصات النفسية وفتح أبواب العمل لها وتوسيع 
وانشاء العيادات  النفسية، وتحفيز الجيل الناشيء من االطباء للتخصص في 
مجاالت الصحة النفسية، وضرورة  شمول الصحة النفسية ضمن التأمين الصحي، 
المرضى  التواصل مع  الطبية من خالل دورات متخصصة على  الكوادر  وتأهيل 

النفسيين.

الخصائص التعليمية:

من المالحظ انخفاض نسب اإللتحاق برياض االطفال والتي بلغت  )24%( لألطفال في  	●

لاللتحاق  الرسمية  االحصائيات  مع  تتوافق  ما  وهي  سنوات   6-4 العمرية  الفئة 
االسر  الذي ذكرتها  البدائل  افضل  32.3%. ولعل  واألناث   %33.4 للذكور  بالروضه 
الروضة  تليها   ،%95 بنسبة  االقارب  االطفال هم  لرعاية  االم  تفرغ  عدم  حال  في 
األم  تفرغ  هو  للروضة  الطفل  إرسال  لعدم  سبب  وأهم   ،%23 بنسبة  المنزلية 
لرعاية ابنائها )73%( والسبب الثاني إرتفاع الكلفة 12%. وهذا يدل على انخفاض 
الوعي لدى األسر باهمية هذه المرحلة من حياة الطفل االمر الذي يتطلب تعميم 
الخدمات وتوفيرها بأسعار مقبوله وتوعية األسر بأهمية هذه المرحلة العمرية، 
ومراقبة رياض األطفال بشكل دوري ونشر نتائج المراقبة وضبط جودة الخدمات 

المقدمة من خالل جهة معتمده. 

المناهج  تجد  األسر  من  فقط   %42 فان  الدراسية  المناهج  نحو  االسر  اتجاهات  أما  	●

الدراسية الحالية تتماشى مع ثقافة المجتمع األردني. االمر الذي يدعو إلى مراجعة 
األسر   تشمل  واسعة  واستشارات  علمية  لمنهجيات  وفقا  للمناهج  شامله 

لمراجعة محتوياتها.

اظهر المسح أن هنالك نسبة قليلة جدا )5.2% ذكور مقابل 0.5% اناث( من األطفال  	●

العاملين  مما يتطلب العمل على تطوير سياسات عمل االطفال وتنفيذ اإلطار 

الوطني للحد من عمل االطفال وتعزيز قدرات المؤسسات على تنفيذه باإلضافه 
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إلى وضع عقوبات رادعة على األسر التي ال ترسل أبنائها للمدرسة ووضع آليات 
متابعة تسرب الطلبة وانقطاعهم وبخاصة التسجيل في الصف االول. 

تشير البينات إى ان نسب العنف في البيئات التعليمية قليله حيث تبين ان حوالي  	●

أي  أو  المدير  أو  المعلم  قبل  من  المدرسة  في  للعنف  تعرضة  األطفال  من   %9
لعنف  أبنائها  أحد  تعرض  األسر  من  و%5  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  أحد 
في المدرسة من قبل طالب المدرسة، على الرغم من ان 29% من االسر اشارت 
بانتشاره في المدارس و33% بانتشارة في الجامعات. أما عن المشاركة الفعلية 
في مشاجرات داخل الجامعات أو المدارس فقد أوضح المسح أن 3% )59 أسرة( 
قد شارك أحد أفرادها على األقل في مشاجرة في المدرسة، وأن 0.5% )12 أسرة( 
قد شارك أحد أفرادها على األقل في مشاجرة في الجامعة. لكن مازالت حوالي 
27% تعتقد بان للمعلم الحق في ضرب الطلبة، مما يشير ألهمية العمل على 
نشر الوعي بالبدائل المتاحة للتربية وبخطورة الممارسات العنيفه على الصحة 

النفسية وتطور الطفل.

العالقات االسرية:

أشارت النتائج ان العمر المفضل لزواج االناث قد انخفض بشكل الفت من 26 سنة  	●

للتقرير عام 2014 إلى 22 سنة للتقرير الحالية مما يستدعي دراسة أسباب هذه 
الظاهرة وتأثيراتها على سوق العمل وعلى العالقات االسرية بشكل عام وخاصة 
على الفرصة السكانية. كما وجد 25% من األسر يعود فيها القرار لالنثى صاحبة 
العالقة لوحدها عند قرار الزواج  و28% للذكر صاحب العالقة، اذ انه ال بد من دراسة 
افرادها  المتعلقة بزواج احد  القرارات  اتخاذ  العالقات االسرية وخاصة  ديناميكية 

وربط هذا بنسب الطالق واالنفصال.

الخالفات الزوجية بشكل دائم  وجد أن 48% من الوالدين يستخدمون الحوار لحل  	●

وغالبًا، كما ان 48% من االسر يتحاور فيها األبوين مع األبناء الذكور واإلناث حول 
المشكالت التي تواجه اسرتهم. مما يستدعي توعية األسر بأسس الحوار وحل 
المشكالت. كما أن فقط 22% من اآلباء يقضون وقتا كافيا مع األبناء بشكل دائم، 
مقابل 55% من األمهات وهذا ما يدعو ألهمية دراسة تاثير سياسات العمل على 
ضمن  االسرية  العالقات  ودراسة  اساسي  بشكل  االجتماعية  وعالقاتها  األسرة 
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دراسات لرصد تأثير  عدد من المتغيرات على صحة األسرية العالقاتية.

أما عن اتجاهات االسر لخدمات االرشاد االسري تبين ان 74% األسر تجد ان أن اإلرشاد  	●

قبل  للذكور  أيضا  ضروري  أنه   %75 وأكد  الزواج،  قبل  لإلناث  ضروري  الزواجي 
إذا  الزواجية  المشورة  تقبل خدمات  األسر سوف  من   %71 أن  أيضا  ووجد  الزواج. 
كانت بمستوى مهني ممتاز.  البد من توعية االسر بالخدمات المتوفرة اإلرشادية 

وتوفير  الخدمات المعيارية وضبط جودتها ومراقبتها. 

البد من دراسة عالقة األسرة مع األسرة الممتده حيث يتبين ان نصف االسر األسرة  	●

تجدها عبئا ماديا وان 38% من األسر تجد أنها ال تقدم الدعم المعنوي والشعور 
رعاية  في  المساهمة  خالل  من  الدعم  تقدم  ال  و%46  أبدا  واإلطمئنان  باألمان 
األبناء. مما يشير ألهمية دراسة العالقة مع األسرة الممتده وسبل تعزيز العالقات  

لتشكل منعه اجتماعية لالسر.

وأكدت غالبية األسر في هذا المسح أن وجود كبير السن في األسرة ضروري لتربية  	●

أرباب  من  و%66   .%78 السابق  التقرير  عن  تراجعت  والتي   %52 بنسبة  األطفال 
األسر أن الرعاية يجب أن تقدم لكبار السن في منازلهم مع عائالتهم، وما نسبته 
72% من األسر اعتبروا أن المكان المناسب لكبار السن يجب أن تكون منازلهم، 
وأكد 61% أنه ينبغي توفير المؤسسات الرسمية إليواء ذوي االحتياجات الصحية 
توفير  أهمية  على  العينة  أفراد  من   %59 وافق  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والخاصة. 
نوادي يومية للمسنين، في حين أجابت 43% من األسر فقط بأن أفراد أسرهم 
العمل  لضرورة  يشر  مما  النهارية.  الرعاية  خدمات  من  استفادوا  المسنين  من 
دورهم  وتفعيل  السن  لكبار  االيجابية  والنظرة  االسرية  العالقات  تعزيز  على 
في المجتمع وفي أسرته من خالل برامج يتم تصميمها بعناية وتوفير خدمات 
المدني وتفعيل  المجتمع  النهارية وتفعيلها من خالل دعم مؤسسات  الرعاية 

االستراتيجية الوطنية االردنية لكبار السن.

أشار المسح إلى إنخفاض إنتشار العنف داخل األسرة )5%(، وكشف المسح أن األسر  	●

ما زالت تعتبر العنف االسري شأن خاص حيث أشارت 40% من األسر على أن العنف 
االسري مسألة شخصية وينبغي أال تشارك األسرة هذه المسألة مع المؤسسات 
الرسمية والحكومية واشارت 42% من األسر أن للوالدين الحق في ضرب أطفالهم 
لغايات التاديب، ومازالت درجة الوعي منخفضة عند االسر فيما يتعلق بالقوانين 



135

مرتكبي  يعاقب  القانون  أن  االسر   من   )%57( تعتقد  إذ  األسرة  بحماية  الخاصة 
العنف داخل أفراد األسرة. ومن ناحية أخرى، ترى 64% من األسر أن تطبيق العقوبة 
على من يرتكب العنف داخل األسرة أمر ضروري. البد من نشر الوعي بالتشريعات 
الحالية المتعلقه بالعنف والتوعية باثاره السلبية على األسرة والمجتمع وتفعيل 

التشريعات باإلضافه إلى آليات اإلحالة والكشف.

المشاركة في الحياة العامة :

اليومية،  االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي اصبحت جزءا ال يتجزأ من حياة األسرة  	●

االسر  من   %70 أن  المسح  وجد  االسرية  العالقات  على  االنترنت  تاثير  ولحصر 
يعتقدون أن استخدام شبكات اإلنترنت والشبكات االجتماعية قلل من الوقت 
والشبكات  اإلنترنت  أن  يعتقدون  و67% منهم  معا،  األسرة  أفراد   يقضيه  الذي 
االجتماعية اصبحت شريكا لالسرة في تربية االبناء. ال بد من نشر الوعي بين افراد 
االسر  حول ضرورات تقنين استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اطار الفائدة 
واالفراد  االسر  وتوجية  التكنولوجيا  هذه  لمخاطر  التوعية  والى  لالفراد  العامة 
برامج متخصصة  الحديثة من خالل  االتصال  لوسائل  االيجابي  اآلمن  لالستخدام 
شمولية. من التأكيد على ضرورة توفير المعلومات المتخصصة حول استخدام 
تكنولوجيا االتصال من خالل مؤسسات تعنى بذلك، توفير قاعدة بيانات موحدة 
العلمية. هذا  لألدلة  السياسات مستندا  رسم  ليكون  اإلنترنت،  استخدام  حول 
باإلضافه إلى اهمية توظيف التكنولوجيا من خالل رصد مباشر آلراء االسر على 
القضايا التي تهمهم، والترويج لوسائل الرقابة العائلية المتاحة حاليا وتعميمها 

لالفاده.

غير  جرمي  فعل  كونه  الفساد  أشكال  أحد  تعتبر  والتي  والمحسوبية  الواسطة  	● 
مرئي وليس من السهل  إثباته بأدلة. نجد ان 63% من االسر تعتقد بان الواسطة 
بان  تقر  االسر  من   %71 االخر  الصعيد  على  بينما  العمل،  على  للحصول  مهمة 
الواسطة شكل من اشكال الفساد،  اما عن ممارسة األسرة للواسطة فنجد ان 
29% من االسر حاول احد من افرادها الحصول على عمل باستخدام الواسطة 
وكذلك  الواسطة.  باستخدام  عمل  على  افرادها  احد  حصل  االسر  من  و%21 
29% من االسر  انجزت معامالت رسمية بإستخدام الواسطة.  البد من  تفعيل 
القوانين المناهضة لها ونشر مبدأ الشفافية في جميع مجاالت الحياة العامة 
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والمهنية، والعمل على تنفيذ دراسات متخصصة حول الواسطة والمحسوبية 
وتبادل الخبرات في ذلك على مستوى الدول، وإعداد مناهج متخصصة تعمل 
ومخاطر  سلبيات  حول  الدراسة  مقاعد  على  عام  بشكل  الطلبة  توعية  على 
الرقابة  مبدأ  وتفعيل  والتنافس  اإليجابية  القيم  وتعزز  والمحسوبية  الواسطة 
في كافة القطاعات الخدمية لغايات توفير الخدمات لكل األشخاص بما يتناسب 
الرقابة  وتفعيل  االلكترونية  الحكومة  دور  وتفعيل  ومتطلباتهم  وظروفهم 
على الخدمات وتعزيز قدرات الجهات الخدمية لتمكينها من القيام بأعمالهم 

على اكمل وجه.

على  فنجد  عام  بشكل  السياسية  الحياة  في  المشاركة  انخفاض  النتائج  أظهرت  	●

أرض الواقع بان 89% من األسر ليس لديها أي فرد ذكر منتسب لحزب سياسي 
حول  األسرة  إتجاهات  عن  واما  اإلناث.  النتساب   %90 ل  قليال  النسبة  وارتفعت 
االحزاب السياسية فقد تبين ان اغلبية االسر ال تسمح للزوجة او اإلناث باإلنضمام 
لحزب سياسي بنسبة 59% وبنسبة 60% للذكور. وبشكل الفت لالنتباه أيضا ان 
على  ابناءها  تشجع  االسر  من   %56 أن  فنجد  سلبية  االنتخابات  حول  اإلتجاهات 
اإلشتراك في االنتخابات. وان 60% من االسر اقروا بان للزوجة والبنات االناث الحرية 
في اختيار المرشح في اي من االنتخابات، وان 64% من االسر اكدت على حرية الذكور 
باختيار المرشح في اي من االنتخابات. اما عند مقارنة االتجاهات مع الواقع فنجد ان 
17% من األسر يشارك افرادها االناث بشكل دائم في االنتخابات البرلمانية مقابل 
19% للذكور وهنا البد من تعزيز مفهوم المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية 
المشاركة  بأهمية  الوعي  ونشر  للمشاركة  االيجابية  النظرة  تحسين  خالل  من 
المناهج  خالل  من  الناشئ  والجيل  الشباب  دور  وتعزيز  السياسية  الحياة  في 
سياسات  رسم  المساهمة  في  السياسية  المؤسسات  دور  وتفعيل  الدراسية، 
االطفال  برلمانات  وتفعيل  المجال  هذا  في  المسائله  وتعزيز  المختلفة  الدولة 
والشباب كرديف عملي ينمي النظرة االيجابية لمفهموم الحياة الديموقراطية، 
باإلضافه لمراجعة السياسات والتشريعات ذات العالقة للتاكد من تكاملها ومن 
تناغمها لتحفز األسرة على المشاركة وتنفيذ دراسات متخصصة ألسباب العزوف 

عن المشاركة في األحزاب والحياة السياسية.

ومكانها  ونوعها  األسرة  افراد  بها  يقوم  التي  التطوعية  األعمال  بخصوص  أما  	●

بأعمال تطوعية   افراد األسرة يقومون  ان 14% فقط من  وتفصيالتها. وفد تبين 
وانه  للذكور،  حق  المجتمع  لخدمة  التطوع  بان  تعتبر  األسر  من   %62 وأن  فقط. 
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لتطوعي  العمل  في  المشاركة  نسبة  تدني  أسباب  أهم  ولعل  لإلناث.   %59
وإنعدام  باهميته،  والوعي  التطوعي  العمل  وثقافة  مفهوم  لضعف  يعود 
الثقة بالجهات التي تقوم على إدارته وتنفيذه، وضعف المؤسسات في عملية 
االوضاع  تردي  إلى  باإلضافه  التطوعية.  األعمال  في  للمشاركة  االفراد  استقطاب 
ال  لذا  األجر.  بالعمل مقابل  المقرونة  المادية  المجتمع  لألفراد وثقافة  اإلقتصادية 
بد من العمل من خالل تغيير الفكر السائد حول األعمال التطوعية وأثرها على 
بتنسيق  معنية  متخصصة  مؤسسات  وايجاد  الفرد  وعلى  بالمجتمع  النهوض 

االعمال التطوعية والمبادرات التطوعية كبنك الوقت.
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وطنية  وثيقة  بمثابة   2017-2014 عامي  مابين  األردنية  االسرة  الحوال  التقرير  هذا  جاء 
المعنية  والهيئات  المؤسسات  أمام  باالسرة حيث يضع  مرجعية لكل جهة ذات عالقة 
والسياسات  البرامج  تطوير  في  ستساعد  التي  النتائج  أهم  األسرة  مجال  في  العاملة 
التي تسعى هذه الجهات للعمل عليها وتضع أولويات االسر كما تراها االسرة في كافة 

مواقعها.
إذ نعبر عن مدى تقديرنا وشكرنا واعتزازنا بفريق العمل  لجميع المؤسسات والخبراء 

والمراجعين كما نخص بالشكر 

فريق عمل التقرير

فريق عمل المجلس الوطني لشؤون االسرة 
السيدة مي سلطان

السيدة غادة القاضي 
الفاضلة عبير الدقس 
السيدة هانيا الخانجي

اللـــجنة الفنيـــة

السيدة عـــــــال العمـــــري/ مؤسســــــة نهــــر األردن
السيدة غيداء خصاونة/ دائرة االحصاءات العامه
السيدة رانيا العبادي/ المجلس األعلى للسكان
الدكتــــــورة رانيــــــــــا جبر/ الجامعـــــــة األردنيـــــــــــــة
الدكتور احمد أبو حيدر/ وزارة التنمية االجتماعية
الدكتورة ميسـون العتــوم/ الجامعــــــة االردنيــــــة

الدكتورة عايدة السعيد/ مؤسسة الملك حسين – مركز المعلومات والبحوث

فريق عمل المستشارين

األستاذ الدكتور ايمن ))حمدان منصور((
الدكتورة ميسون عبدالرحيم
الدكتور معــــــــــــاذ الزعبــــــــــــي
الفاضلـــــة جمانــــــــــة شحـــــــادة
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جمع  في  شاركوا  الذين  الباحثين  اسماء 
وادخال وتحليل البيانات 

براءة محمد حبيب الرشق. 1
يسرى عيسى محمد العواملة . 2
لجين محمود فهمي الدجاني . 3
نعمة محمد عبدالحميد الدرباشي. 4
أمل طالب طايع الزيود . 5
رزان عاطف رجاء سرحان. 6
محمد علي محمد ياصجين. 7
مأمون أيمن صالح أبو يامين . 8
يامين خالد ابراهيم أبو يامين . 9
جهاد جمعة خلف الزيادات. 10
خليل أحمد عبدالحميد نصراهلل. 11

محمد أحمد حسن الدروبي . 12
أحمد تركي أحمد المناصير . 13
محمد مأمون محمد “حمدان منصور” . 14
أمين سليمان رزق شعالن . 15
سامر محمد صالح خضر. 16
فيحاء عماد الدين سلمان الفريجات. 17
أميمة هيثم فرحان النوايسة . 18
أميمة هاشم سليمان الرواشدة . 19
شهد عوض فائق الطراونة . 20
أحمد علي عطية القطامين . 21

سيرين عمر علي أبو زايد . 22
رنا نضال يعقوب . 23
حنين قاسم ابو درويش. 24
اسيل محمود العسوفي. 25
ساجدة حسين العمرات . 26
رماح حسين سعيدات . 27
انصاف النعيمات . 28
رحاب احمد . 29
فرح زياد النوافلة. 30
بلقيس الطورة. 31

ناصر ماجد يوسف العربي. 32
علي محمد علي بدر . 33
أحمد خالد أبراهيم أبو يامين. 34
محمد غازي صالح العدوان . 35

مرح ماجد محمد خطاطبه. 36
فارس علي رمان الحوراثه. 37
صوفيا علي حسن الشقاقحه. 38
ليث عبد اهلل علي جميل هندي . 39
محمد نزيه محمد علي كلين . 40
يزن عبد السالم احمد اللحام. 41

منذرابراهيم عبد الرحمن شعالن. 42
شاهر حسن مفلح الحميديين. 43
انعام غازي رشيد موسى. 44
براءة جبر سليمان الودية. 45
سيف الدين ربابعة. 46
مروة مطاوع احمد هنداوي . 47
ابراهيم خليل عزام دحبور. 48
يوسف رضا يوسف عبد الفتاح. 49
باسل بسام عبدالحق مصبح . 50
محمد سعيد محمد موسى. 51

مجد مصطفى حسن عالونة . 52
قيس هشام احمد ابو سنينة . 53
احمد محمود احمد الخشيم. 54
اسالم حمد علي الحميديين. 55
رهف عبد السالم احمد اللحام. 56
فاطمة عمر مصطفى القضاة . 57
فرح محمد عبد الحميد الشاعر . 58
ربى محمود صبحي زاهر . 59
هبة محمود صبحي زاهر. 60
ابراهيم محمد ابراهيم سرور. 61

روان صبحي صالح سرحان. 62
مروة مجدي محمد الفقهاء. 63
يونس هالل علي ابو حشيش. 64
هنادي حسين حسن منصور. 65
سامية محمد حمدان منصور. 66
احمد خليل ابراهيم ابو صعب. 67
بيان عمر جميل الحوامدة. 68
رنا جالل يعقوب يعقوب. 69
االء بسام غازي هندي. 70
صفاء عطية يونس الهواملة. 71

مهند احمد خليل الدقس. 72
معتصم عدنان سعيد المجدوبة. 73
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وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الصحة 
وزارة المالية
وزارة العمل

وزارة التخطيط 
وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشباب

وزارة المياه والري
وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
وزارة التعليم العالي

وزارة الثقافة
وزارة السياحة

مديرية االمن العام
مركز الدراسات االستراتيجية 

إدارة مكافحة المخدرات
  إدارة االحداث 

إدارة البحث الجنائي
إدارة حماية االسرة 

مؤسسة الملك الحسين / مركز البحوث 
والدراسات

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 
المجلس األعلى للسكان 

دائرة اإلحصاءات العامة 
معهد العناية بصحة االسرة 

اليونيسف 
 UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان

دائرة األحوال المدنية 
الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعاقين 
الجمعية الوطنية السالمة العالجية 

الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة 
المركز الوطني لحقوق االنسان  

مؤسسة نهر األردن 
دائرة ضريبة الدخل 

مؤسسة التدريب المهني 
مؤسسة التدريب والتعليم والتشغيل 

المهني والتقني 
مؤسسة الضمان االجتماعي 

المجلس االقتصادي االجتماعي 
غرفة تجارة عمان 

غرفة  صناعة عمان 
صندوق التنمية والتشغيل 

مؤسسة المتقاعدين العسكريين 
صندوق اقراض  المرأة 

مركز الدراسات االستراتيجية/ الجامعة األردنية  
تكية ام علي 

صندوق تنمية البادية 
المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري 

شركة مياهنا 
نقابة المهندسين 

نقابة المقاولين 
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

مؤسسة المواصفات والمقاييس 
البنك المركزي 

الجمعية العلمية الملكية 
المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

جائزة الملكة رانيا للمعلمين 
مدرستي 

نقابة المدارس الخاصة 
اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 

جمعية  انقاذ الطفل 
كويست سكوب للتنمية االجتماعية في 

الشرق االوسط 
الجمعية العلمية الملكية 
الهيئة المستقلة لالنتخاب

هيئة شباب كلنا األردن
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

مركز الثريا للدراسات
مركز زها الثقافي/ امانه عمان

المركز الثقافي الملكي
جمعية المركز االسالمي

هيئئة االعالم المرئي والمسموع
مؤسسة ارض عون القانونية

دائرة اإلفتاء
جمعية نساء خلدا لإلصالح االسري

الجامعة االردنية
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الجداول :

واالفراد  األسر  وعدد  األولية  المعاينة  وحدات  حسب  العينة  توزيع  الجدول رقم 1: 
المختارين في العينة حسب المحافظة

توزيع أسر المسح حسب عدد أفرادها الجدول رقم 2: 
التوزيع النسبي للفئات العمرية ألفراد األسر في العينة الجدول رقم 3: 

التوزيع النسبي لتكلفة اإليجار حسب محافظات المملكة. الجدول رقم 4: 
المالية في حال رغبت بشراء  النسبي لألسر بحسب المصادر  التوزيع  الجدول رقم 5: 

مسكن
التوزيع النسبي لمساكن األسر بحسب مواد بناء المساكن الجدول رقم 6: 

التوزيع النسبي لألسر بحسب مصادر دخل األسرة. الجدول رقم 7: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب مساهمات أفرادها في الدخل واإلنفاق الجدول رقم 8: 

التوزيع النسبي للعاملين من األفراد البالغين 16 سنة فأكثر بحسب  الجدول رقم 9: 
قطاع العمل

التوزيع النسبي لالسر بحسب اتجاهاتها نحو القضايا المتعلقة بالعمل الجدول رقم 10: 
من  القطاعات  وبحسب  اإلقتصادية  العباء  لمستوى  النسبي  التوزيع  الجدول رقم 11: 

وجهة نظر األسرة
الجدول رقم 12: وضع الخدمات الصحية في األردن 2015 – 2016.

التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا الصحية الجدول رقم 13: 
الوضع التعليمي في األردن. الجدول رقم 14: 

توزيع المسافة إلى الخدمات التعليمية بحسب الخدمة الجدول رقم 15: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب متخذي القرارات التعليمية الجدول رقم 16: 

التوزيع النسبي النتشار العنف في البيئة المدرسية بحسب المعتدي  الجدول رقم 17: 
ونوع اللعنف

مواقف األسرة واتجاهاتها حول الخالفات األسرية الجدول رقم 18: 
اتجاهات األسرة نحة األسرة الممتدة الجدول رقم 19: 

التوزيع النسبي التجاهات نحو العنف األسري الجدول رقم 20: 
الجهات التي تلجأ لها األسرة في حال حدوث عنف أسري. الجدول رقم 21: 

واالستجمام  والتسلية  بالثقافه  المتعلقة  للقضايا  النسبي  التوزيع  الجدول رقم 22: 
تعتبر ذات أولوية وتؤثر على اغلب افراد العائلة 
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االشكال :

النمو السكاني في األردن الشكل رقم 1: 
األسرة  احوال  لمسحي  األسرة  أنماط  حسب  األسر  توزيع  بين  مقارنة  الشكل رقم 2: 

األردنية 2014 و2017
اتجاهات حجم األسرة في األردن  الشكل رقم 3: 

توزيع سكان األردن حسب الفئات العمرية الشكل رقم 4: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب ملكية المساكن الشكل رقم 5: 

التوزيع النسبي لالسر بحسب ملكية السكن في المحافظات  الشكل رقم 6: 
التوزيع النسبي لمساكن األسرة حسب نوعها: مقارنة بين نتائج مسح  الشكل رقم 7: 

احوال األسرة 2017 ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2016.
التوزيع النسبي لمساكن األسر بحسب موقعها الشكل رقم 8: 

الصحية  والمرافق  والتدفئة  والكهرباء  المياه  لتوافر  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 9: 
في المسكن

البديله  الطاقة  إستخدام  تفضيالت  حسب  لألسر  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 11: 
بحسب المحافظات

بحسب  النقل  لوسائل  المالي  العبء  بحسب  لالسر  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 12: 
المحافظات

المروري  االزدحام  تاثير  نحو  اتجاهتها  بحسب  لألسر  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 13: 
على األنشطة األسرية بحسب المحافظات

التوزيع النسبي لالسر بحسب اتجاهاتها ومواقفها نحو قضايا النفايات  الشكل رقم 14: 
المنزلية

التوزيع النسبي ألولويات ألسر بحسب قضايا مسكن األسرة الشكل رقم 15: 
التوزيع النسبي لألسر حسب دخلها الشكل رقم 16: 

التوزيع النسبي لألسر بحسب مصدر الدخل  الشكل رقم 17: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب مسؤولية إدارة النفقات األسرية. الشكل رقم 18: 

معدالت البطالة لالعوام )2007 – 2015( الشكل رقم 19: 
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا االقتصادية الشكل رقم 20: 

معدالت الوفيات  لكل الف من السكان للفترة من 2000 – 2014 الشكل رقم 21: 
معدل العمر المتوقع عند الوالدة لالعوام )2014-2008( الشكل رقم 22: 

معل االنجاب الكلي لألعوام )2015-1997( الشكل رقم 23: 
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العام  من  الطرق  على  المرور  األردن بسبب حوادث  في  الوفيات  عدد  الشكل رقم 24: 
2016-2006

مقارنة بين التوزيع النسبي بين االمراض بين تقرير األسرة الدوري األول  الشكل رقم 25: 
)2014( والثاني )2017(.

نسبة االصابة بالسكري من عام 2016-2005. الشكل رقم 26: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب افراد األسرة متخذي  القرار الصحي الشكل رقم 27: 

معدل انتشار التدخين لالعوام 2016-2007 في األردن . الشكل رقم 28: 
الشكل رقم 43 : التوزيع النسبي التجاهات األسر  نحو  العبء االقتصادي  الشكل رقم 29: 

لمرض أحد افراد األسرة .
أسباب الرئيسية لعدم إرسال الطفل للحضانة الشكل رقم 30: 

التوزيع النسبي ألسباب عدم ارسال االفراد من عمر 4–5 لرياض األطفال الشكل رقم 31: 
التعليمية  للخدمات  الوصول  امكانية  بحسب  لالسر  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 32: 

)رياض األطفال والحضانات( 
التوزيع النسبي للطلبة حسب نوع المدرسة 2016-2015 الشكل رقم 33: 

التوزيع النسبي لالسر بحسب الحاجة للخدمات التعليمية وتوافرها الشكل رقم 34: 
التوزيع النسبي لالسر بحسب امكانية الوصول للخدمات التعليمية.  الشكل رقم 35: 

التوزيع النسبي للعبء االقتصادي للتعليم.  الشكل رقم 36: 
التوزيع النسبي لمشاركة األسرة في االنشطة المدرسية. الشكل رقم 37: 
التوزيع النسبي لمساهمة األسرة في التدريس المنزلي الشكل رقم 38: 

التوزيع النسبي لالسر بحسب الحاجة للخدمات التعليمية وتوافرها الشكل رقم 39: 
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا لمتعلقة بالتعليم. الشكل رقم 40: 
الشكل رقم 41: التوزيع النسبي الفراد األسر بحسب الحالة الزواجية 16 سنة أو أكثر

متوسط   عمر األفراد عند الزواج األول  )2016-2007(. الشكل رقم 42: 
اقل من 18 سنة  المتزوجات في عمر  األردنيات  لالناث  المئوية  النسبة  الشكل رقم 43: 

للسنوات )2015-2010(
معدل الطالق الخام )لكل الف من السكان( لالعوام )2016-2007(  الشكل رقم 44: 

اتجاهات األسرة حول خدمات اإلرشاد األسري الشكل رقم 45: 
التوزيع النسبي التجاهات أرباب األسر فيما يتعلق بكبار السن. الشكل رقم 46: 

التوزيع النسبي أساليب التربية في األسرة بحسب انواعها الشكل رقم47: 
التوزيع النسبي ألشكال العنف المنتشر في الحي الذي تعيش به األسرة. الشكل رقم 48: 
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بالعالقات  الخاصة  القضايا  بحسب  األسر  ألولويات  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 49: 
األسرية

التوزيع النسبي ألفراد األسرة بحسب انواع شبكات  التواصل االجتماعي  الشكل رقم 50: 
المستخدمة

ووسائل  اإلنترنت  استخدامات  بحسب  األسرة  ألفراد  النسبي  التوزيع  الشكل رقم 51: 
التواصل االجتماعي.

نسبة انتشار إستخدام خدمة اإلنترنت بين السكان )2016-2013(  الشكل رقم 52: 

التوزيع النسبي التجاهات األسر حول مدى شعورهم باألمان على افراد  الشكل رقم 53: 
األسرة في مرافق المجتمع

التوزيع النسبي لالعمال التطوعية التي تشارك فيها األسرة الشكل رقم 54: 
المشاركة في الحياة السياسية الفراد األسرة الشكل رقم 55: 

الحياة  في  المشاركة  قضايا  حول  األسرة  إلتجاهات  النسبي   التوزيع  الشكل رقم 56: 
السياسية

اتجاهات وواقع إستخدام الواسطة في الحياة العامة. الشكل رقم 57: 
التوزيع النسبي ألولويات األسر بحسب القضايا الخاصة بالمشاركة في  الشكل رقم 58: 

الحياة العامه
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• قانون األحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 .	
• التعداد العام للسكان والمساكن / دائرة اإلحصاءات العامة 2016	
• التعداد العام للسكان و المساكن. دائرة اإلحصاءات العامة 2016	
• الضمان الجتماعي،التقريرالسنوي 2016.	
• االعالن العالمي لحقوق االنسان.)1948(6	
• المجتمع المدني والدولة األردنية: االنتقال من مربع التشكيك إلى مربع المشاركة 	

والثقة.. محمد الجريبيع، 2014
• المجلس األعلى للسكان،التقريرالدوري الثالث للفرصةالسكانية، 2013	
• المجلس الوطني لشؤون األسرة 2005. االستراتيجية الوطنية لالسرة االردنية.	
• المجلس الوطني لشؤون االسرة، االستراتيجية الوطنية لكبار السن لألعوام 2022-2018	
• المجلس الوطني لشؤون األسرة 2014. تقرير احوال األسرة األردنية	
• المجلس الوطني لشؤون األسرة، االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية 2015 .	
• الموجهة 	 للبرامج  األردن  2012رصدانجازات  األسرة،  لشؤون  الوطني  المجلس 

لكبارالسن،
• المجلس االعلى للسكان:  وثيقة سياسات الفرصة السكانية ،  2017.	
• 	 .2016 العربي  الوطن  في  الشفافية  تقرير  االنتقالية.  للعدالة  الدولي  المركز 

https://www.ictj.org
• 	 www.moh.gov.jo . 2016 المؤشرات الصحية. وزارة الصحة
• 	www.moh.gov.jo . 2016 المؤشرات الصحية. وزارة الصحة
• 	 www.moh.gov.jo. 2016 المؤشرات الصحية. وزارة الصحة
• 	www.moh.gov.jo .2016 .المؤشرات الصحية. وزارة الصحة
• الكتاب األحصائي السنوي 2016 ،دائرة اإلحصاءات العامة، عمان 2016	
•   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام 1997.	
•  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.. تقرير التنمية البشرية لعام 1991. 	
• بنك المعلومات . دائرة اإلحصاءات العامة. 2016	
• تعليمات منح االذن بالزواج لمن اكمل الخامسة عشر سنة شمسية من عمرة ولم 	

يكمل الثامنه عشرة رقم )1( لسنة  2017
• خيري ،مجد الدين. 1999 .األسرة واألقارب :دراسة ميدانية على عينة من األسر النواة 	

في مدينة عمان، عمان: الجامعة األردنية
• دائرة اإلحصاءات العامة، اإلحصاءات السنوية 2016، عمان	
• العمري 	 التركيب  بيانات  وتقييم  الديموغرافي  التحليل  العامة:  اإلحصاءات  دائرة 
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والنوعي للسكان، التعداد العام للسكان والمساكن،2015
• دائرةاالحصاءات العامه: التعدادالعام للسكان والمساكن، 2015.	
• العمري 	 التركيب  بيانات  وتقييم  الديموغرافي  التحليل  العامة:  اإلحصاءات  دائرة 

والنوعي للسكان، التعداد العام للسكان والمساكن،2015
• دائرة اإلحصاءات العامة :التعداد العام للسكان والمساكن،2015.	
• دائرةاالحصاءات العامه،التعدادالعام للسكان والمساكن، 2015.	
• دائرة اإلحصاءات العامه، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.	
• دائرة اإلحصاءات العامة: التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.	
• دائرة اإلحصاءات العامه، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.	
•  دائرة اإلحصاءات العامه، تقرير حالة الفقر. 2010.	
• دائرة اإلحصاءات العامه. احصاءات العمل في االردن 2001 – 2015. 2016.	
• دائرةاالحصاءات العامه. احصاءات العمل في االردن 2001 – 2015. 2016.	
• دائرة اإلحصاءات العامه، التامين الصحي في االردن ، 2015.	
• استنادا 	 األردن(،  في  الوظيفية  )الصعوبات  االعاقه  واقع  العامه،  اإلحصاءات  دائرة 

لبيانات التعداد العام للمساكن و السكان، 2016
• دائرة اإلحصاءات العامه: الحالة الزواجية، التعداد العام للسكان والمساكن، 2015.	
• دائرة اإلحصاءات العامة. مسح السكان والصحة األسرية ، ، 2012	
• دائرة قاضي القضاة. التقرير االحصائي السنوي. 2016	
• دائرة قاضي القضاه. التقرير االحصائي السنوي، 2016.	
• دائرة قاضي القضاه (عقود زواج بدون سن 18 ) / التقارير السنوية.	
• د. علي أبو حميدي، 2017 “أهمية األسرة ومكانتها”.	
• رصد انجازات األردن للبرامج الموجهة لكبار السن، المجلس الوطني لسؤون األسرة، 2012	
• سناء حسنين ابو حميدة 2015. األسرة و الحياة العائلية. دار المسيرة. عمان األردن	
• قانون االحداث رقم 32 لسنة 2014 2014.	
• قانون الحماية من العنف االسري رقم 15 لسنة 2017 – المنشور على الصفحة 3345 	

من عدد الجريدة الرسمية رقم 5460 بتاريخ 2017/5/16.
• قانون االحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 – المنشور على الصفحة 5809 	

من عدد الجريدة الرسمية رقم 5061 بتاريخ 2010/10/16.
• 5631 من 	 الصفحة  المنشور على   – االلكترونية رقم 27 لسنة 2015  الجرائم  قانون 

عدد الجريدة الرسمية رقم 5343 بتاريخ 2015/6/1
• قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994 – المنشور على الصفحة 608 	
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من عدد الجريدة الرسمية رقم 3958 بتاريخ 1994/4/2.
• قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994 – المنشور على الصفحة 608 	

من عدد الجريدة الرسمية رقم 3958 بتاريخ 1994/4/2.
•  قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994	
• قانون العمل األردني وتعديالته رقم 8 لعام 1996	
• مركز دراسات الوحدة العربية. مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي . احمد 	

شكر الصبيحي. 3 )264(.  2008. بيروت. لبنان
• البد من اإلشارة إلى أن لم تتوفر بيانات مسح ونفقات األسرة للعام 2016 والمتوقع 	

أن يصدر للعام 2017.
• 	 .2016 المرور.  لحوادث  السنوي  التقرير  المركزي،  السير  ادارة  العام،   االمن  مديرية 

www.gsd.gov.jo
•  نظام الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 – المنشور على 	

الصفحة 1487 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5387 بتاريخ 2016/3/16.
• هيئة تنظيم قطاع االتصاالت . 2016. التقرير السنوي عمان- األردن	
• ورقة مقدمة من دائرة قاضي القضاة	
•    وزارة التربية والتعليم. التقرير االحصائي الدراسي للعام 2016/2015.	
• وزارة التربية والتعليم. التقرير االحصائي الدراسي للعام 2016/2015.	
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االلف 

الزواجية، . 1 للحياة  واالستعداد  زوجه،  اختيار  في  الفرد  مساعدة  عملية  الزواجي:  اإلرشاد 
من  يطرأ  قد  ما  وحل  الزواجي،  التوافق  وتحقيق  والسعادة،  واالستقرار  فيها،  والدخول 

مشكالت زواجية، قبل الزواج وأثناءه وبعده.

لتقديم . 2 ومهنيا  َعمليا  و  ِعلميا  المؤهل   المتخصص  الشخص  هو  النفسي:  األخصائي 
المشكالت  وعالج  ودراسة  تشخيص  خالل  من  وذلك  يحتاجها  لمن  النفسية  الخدمات 
النفسية التي يعاني منها األفراد ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي واالجتماعي 

والمهني لبناء شخصية سوية.

أساليب التربية )التعامل مع االبناء( . 3
الحوار: المهارة التي تساعد في التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بمطالب   ●

الُمتحاورين )المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2010( 
التهديد و الوعيد  ●

الحرمان  ●
التساهل  ●

الحزم  ●
التشجيع والتحفيز  ●

األسرة: هي الوحدة األساسية في بناء المجتمع والتي تسهم في تشكيل الفرد السليم . 4
الُمعافى وهي ُمنطلق وحدة المجتمع وتماسكه. )المجلس الوطني لشؤون األسرة، 2010( 
هي جماعة من االفراد يربطهم الزواج والدم والتبني يؤلفون بيتا واحدا ويتفاعلون سويا 

ولكٍل دوره كزوج وزوجة وأم وأخ وأخت مكونين ثقافة ُمشتركة. وانواعها: 

أ. األسرة النووية و هي األسرة المكونة من زوج و زوجة بدون أطفال أو بأي عدد من األطفال 
أيٍّا كان هذا العدد وهي األكثر شيوعًا في معظم المجتمعات ويتركز معظمها في 

المدن والمجتمعات الحضرية )غير الريفية(

معًا  تعيشان  أكثر  أو  نوويتين  أسرتين  من  تتكون  أسرة  وهي  الممتدة  األسرة  ب. 
ويربطهما صلة قرابة من حيث النسب ويعيش في كنفها في الغالب األقارب من 

العمات والجدات أو غيرهما

ت
فا

عري
الت
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زوجة  أكثر من  نووية بها  لزوج واحد وهي عبارة عن أسرة  الممتدة  التعددية  األسرة  ج. 
لرجل واحد مع عدد من األطفال للزوج وزوجاته.

األشخاص ذوي اإلعاقات: هم  األشخاص الذين يحتاجون طوال حياتهم أو خالل فترة معينة . 5
من حياتهم مساعدات خاصة من أجل النمو، أو التعلم أو التدريب أو التوافق مع متطلبات 

الحياة اليومية، أو األسرية، أو اإلجتماعية، أو الوظيفية، أو المهنية.

االغتصاب: هو ممارسة الجنس باإلكراه، أو الجنس القسري.. 6

األعمال المنزلية: هي األعمال التي تقوم بها المرأة أو أحد أفراد األسرة داخل المنزل كتربية . 7
األبناء و الطهي وتنظيف المنزل و ترتيبه و تسيير اموره.

األنشطة الترفيهية )الترويحية(: هي األنشطة التي يقوم بها الشخص خالل أوقات الفراغ . 8
بهدف المرح والتسلية والمتعة والمحافظة على سالمة العقل والجسد.

أوجه اإلنفاق: هي أبواب الصرف المالي لألسرة كالغذاء والمسكن والعالج إلخ... 9

اإليذاء: هو أي فعل يمكن أن يحدث ضررا أو  قدأحدث بالفعل سواء كان مقصودا أو غير . 10
مقصود بالطفل من قبل شخص مسؤول عن رعايته أو من األشخاص الغرباء.

الباء

واإلرشاد . 11 التوعية  بهدف  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  ُتبث  برامج  هي  اإلعالمية:  البرامج 
بخصوص مشاكل العنف داخل األسرة.

 التاء 

التبرعات: هي األموال النقدية والعينية التي يتم جمعها من أجل دعم قضية أو مشروع . 12
أو جمعية خيرية ما وعادة يكون غير ربحي.

التدريس الجماعي: ويسمى أيضًا التعاوني وهو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم الطلبة . 13
إلى مجموعات ويتعاونون في تحقيق هدف أو أهداف مشتركة 

التسرب المدرسي: هو غياب الطلبة دون عذر أو بعذر غير مقبول عن المدارس. 14

بالمهن . 15 للعمل  مؤّهلين  متدربين  بإعداد  يهتم  الذي  التعليم  هو  المهني:  التعليم 
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الثانوي  التعليم  فروع  أحد  وهو  والّصناعة.  والّزراعة  واإللكترونّيات  والمعادن  كالّنجارة، 
الشامل، ويقصد به االنتظام في المدارس المهنية أو األقسام في مدارس أخرى. ويمكن 
لفئة الطلبة الملتحقين في هذه البرامج التقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 

ومن األمثلة على ذلك الثانوي التجاري والتمريضي والفندقي والصناعي 

التعليم األكاديمي: هو التعليم الذي يتم بطريقة منهجية وتحت إشراف مختصين في . 16
أحد  العديدة. هو  المختلفة ومجاالتها  المعرفة  ميدان من ميادين تخصصاتهم وحقول 
واالدارة  األدبي  والثانوي  العلمي  الثانوي  من  كل  ويشمل  العام  الثانوي  التعليم  فروع 

المعلوماتية والشرعي.

الثاء 

الجيم 

الجمعية: هي اتفاق بين شخصين، أو بين عدة أشخاص، وتهدف لتحقيق تعاون مشترك، . 17
أو غاية في نشاط مشترك فيما بينهم، باستخدام معلومات مشتركة، وتكون غير هادفة 

لتحصيل أرباٍح لها أو تقسيمها فيما بينها

الحاء 

الحالة العملية: ويقصد بها حالة الفرد من ناحية تأديته أو عدم تأديته ألي نوع من أنواع . 18
العمل كمصدر للدخل. 

شكل . 19 على  التبغ  غالبًا ما تكون  والتي  مادة  حرق  فيها  يتم  عملية  هي  التدخين:  حالة 
سجائر أو أرجيلة

حجم األسرة. هو عدد أفراد األسرة الواحدة. 20

خصائصهم . 21 وتطوير  وتنشئتهم  االطفال  لرعاية  المخصص  المكان  هي  الحضانة: 
وقدراتهم الجسدية والروحية والمعرفية واللغوية والعاطفية والنفسية واالجتماعية من 

سن يوم الى أربع سنوات )وزارة التنمية اإلجتماعية(

حضانة األطفال: هي المؤسسه التى تستقبل األطفال في سن حديثة للرعايه والتربيه بما . 22
يتناسب وخصائص النمو اإلجتماعي والجسدي واإلنفعالي والعقلي.
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الخاء 

الخادمة: هي المرأة التي تعمل في مجال الخدمة المنزلية عند أسرة أخرى.. 23

دال

دخل األسرة: هو مجموع الدخل المالي لألسرة من أي أحد من أفرادها. . 24

ذال 

راء

رب األسرة: هو أحد أفراد األسرة المعتادين الموجودين في األسرة والمعترف به على أنه رب . 25
لألسرة من قبل أفرادها. وعادة ما يكون هو المسؤول عن الترتيبات المعيشية لألسرة، 
وعن اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها وقد يكون رب األسرة ذكرا أو أنثى، مع مراعاة أال 
أكثرهم  أو  أفرادها سنًا  أكبر  أن يكون  بالضرورة  يقل عمره/ عمرها عن 15 سنة، وليس 
دخاًل. كما ال يشترط أن تربطه صلة قربى ببعض أو جميع أفرادها ) دائرة االحصاءات العامة(.

ربة المنزل: هي المرأة التي تختار أن تمتهن العناية ببيتها وتهتم بشؤون أسرتها وتدير . 26
حياتهم وفق ما ترآه مناسبًا وتقوم بمختلف مهام العناية داخل بيتها من تربية األطفال 

والترتيب والتنظيف و الطهي

رجل الدين: هو الشخص المتعلم والممارس للعلوم الدينية. . 27

الزاء 

الزواج: هو عالقة إجتماعية تربط بين الرجل والمرأة وتقوم على ُأسس دينية وإجتماعية . 28
الوطني  )المجلس  أساسي لبقاء النوع اإلنساني والحفاظ عليه  وإقتصادية وهي عامل 
المودة  على  تقوم  أسرة  لتكوين  والمرأة  الرجل  بين  ارتباط  وهو   .)2010 األسرة،  لشؤون 
الشرعية  البيئة  شكل  أنها  كما  والسكينة  واالنسجام  االستقرار  لهما  وتحقق  والرحمة 
وتحمل  الُمتبادل  االحترام  من  جو  في  سليمة  تنشئة  وتنشئتهم  األطفال  إلنجاب 

المسؤولية والُمشاركة.

ولكن . 29 عليه شاهدان؛  النكاح ويشهد  فيه شروط  توفرت  الذي  الزواج  السري: هو  الزواج 
ُيوصى الشاهدان بكتمانه. ويتعارف عليه احيانا بالزواج العرفي.

الزواج غير الُمسجل: هو الزواج غير الموثق في المحكمة. 30
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السين 

ساعات الرضاعة: هي فترة زمنية لمدة ساعة واحدة يوميا ُتمنح للمرأة الموظفة الُمرضع . 31
لمدة عام واحد من أجل إرضاع طفلها خالل أيام العمل.

الشين 

الناس . 32 بين  المباشر   التفاعل  تتيح  إلكترونية  اإلجتماعي: هي وسائل  التواصل  شبكات 
من خالل إستخدام تقنيات وتكنولوجيا اإلنترنت. )فيس بوك، توتير، ألعاب االلكترونية..(

الصاد

الضاد 

الطاء 

البديلة للوقود . 33 الطاقة  مصادر  بعض  على  للداللة  يستعمل  مصطلح  البديلة:  الطاقة 
األحفوري .يدل المصطلح عموًما على مصادر طاقة غير تقليدية ذات ضرر قليل على البيئة 

ويقصد بها الطاقة المتجددة أو التي ال تنفد. 

على . 34 القائمة  والممارسات  والمهارات  المعارف  مجموعة  هو  )التقليدي(  الشعبي:  الطب 
النظريات والمعتقدات والخبرات األصيلة التي تمتلكها مختلف الثقافات والتي ُتستخدم، 
سواء أمكن تفسيرها أو ال، للحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض الجسدية والنفسية 

أو تشخيصها أو عالجها أو تحسين أحوال المصابين بها. )منظمة الصحة العالمية(.

الظاء 

العين 

أو . 35 اعتاد مجتمع معين على وجودها والقيام بها بشكٍل  التي  األمور  العادات والتقاليد: 
بآخر وتظهر في أفعاله وسلوكياته حتى يعتاد عليه. وتنتقل من جيل إلى آخر.

عمالة األطفال: دفع الطفل إلى سوق العمل في مرحلة مبكرة من عمره مما يعرضه إلى مجموعة . 36
من المخاطر الصحية والنفسية واإلجتماعية ويحرمه من التعليم ومن االستمتاع بطفولته.

عقوبة التعنيف الجسدي: هو استخدام العنف الجسدي بكافة أشكاله كوسيلة لتربية . 37
وتأديب األبناء والبنات داخل األسرة.
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العملية التعليمية: هو عملية تواصلية  تتم بين اثنين أحدهما يأخذ دور المعلم والثاني . 38
يأخذ دور المتعلم، تهدف إلى تحضير المتعلم  وتسهيل حصوله على المعرفة.

االستعمال . 39 أو  بالتهديد  ذلك  كان  سواء  للقوة  الُمتعمد  االستعمال  هو  األسري:  الُعنف 
المادي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة بحيث يؤدي إلى حدوث إصابة أو موت أو 

سوء نمو أو حرمان.) المجلس الوطني لشؤون األسرة, 2009(.

لفظي . 40 غير  أو  لفظي  سواء  هدف  نحو  موجه  متعمد   سلوك  هو  الُمجتمعي:  الُعنف 
ويتضمن مواجهة اآلخرين بأّي عمل ُيْلِحُق األذى باآلخر ماديا أو معنويا مصحوبا بتعبيرات 

تهديدّية وله أساس غريزي و له أشكال متعددة

أ. هـ. الُعنف االجتماعي: سلوك إيذائي يقوم على إنكار اآلخر ويتم من خالل استعمال العنف 
اللفظي أو الجسدي واالعتداء على اآلخرين والتطاول على القانون من أجل تحقيق مصالح 

شخصية غير مشروعة. -

.و. اإلهمال: وجود أشكال متعددة من سوء الُمعاملة كالحرمان العاطفي والحرمان من التعليم 
إلى  إضافة  المعرفي  النمو  تدني  إلى  يؤدي  مما  الصحية  الرعاية  وسوء  التغذية  ونقص 

التدني في النمو االجتماعي والنفسي.

الغين 

الفاء 

الفحص الطبي المدرسي: هو فحص سريري لجسم الطالب، الغاية منه اكتشاف األمراض . 41
الشائعة، سيما تلك التي تشكل خطرًا على السالمة العامة في المدرسة. أما هدفه، فهو 

االكتشاف المبكر لألمراض واإلعاقات. وذلك للوقاية والحد من تفاقم الوضع الصحي. 

القاف 

الكاف 

خطوة . 42 كل  في  األسرة  تستشيره  والتجربة  الحكمة  ذوي  من  شخص  هو  العائلة:  كبير 
حاسمة ُتقدم عليها ويكون لها أثر في مستقبلها ومسارها، وهو الشخص الذي يتخذ 
األقارب  كل  لجوء  محط  الشخص  هذا  يكون  حيث  فيها  فرد  لكل  المستقبلية  القرارات 
في  يحكّمونه  الذين  اقاربه  كل  واحترام  بثقة  ويحظى  متعددة  أسر  في  المتجمعين 
التي يعتزمون اتخاذها. ويكون األب  القرارت الحاسمة  التي تنشب بينهم وفي  النزاعات 
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في الغالب او العم او األخ. 

كبار السن: هم الذين بلغت أعمارهم 60 سنة أو أكثر )منظمة الصحة العالمية(. 43

كلية المجتمع: هي نوع من المؤسسات التعليمة الجامعية المتوسطة، والتي تمنح درجة . 44
الدبلوم في عدد من التخصصات العلمية واإلنسانية والمهنية.

الالم 

الميم 

بموجب . 45 له  وخصص  خدمته،  مدة  انتهت  عسكري(  )مدنى/  موظف  كل  هو  الُمتقاعد: 
أنظمة التقاعد معاشًا تقاعديًا عن الفترة التي قضاها. )المؤسسة العامة للتقاعد(.

متوسط اإلنفاق: هو معدل ما تنفقه األسرة من إمكانياتها المالية في فترة زمنية محددة  . 46
باإلضافة إلى ما ينفقه جميع أفرادها كل على حدة على أي من السلع والخدمات بغرض 

االستهالك.

واقع . 47 وتجسد  الحميدة،  والخصال  الصفات  من  الكثير  فيها  تجتمع  شخص  هو  الُمختار: 
المجتمع الذي يعيش فيه ومن أهم وظائف المختار هو حّل االنزاعات بين الناس، وتمثيل 
من  َكثير  مع  قوية  وصالت  متينة  عالقات  وبناء  الدولة،  في  العليا  الجهات  أمام  البلدة 

المسؤولين، وذلك ليتمكن من خدمة البلده وأهلها. 

وهو . 48 األسرة.  أفراد  غير  من  المنزل  شؤون  إلدراة  المعين  الشخص  هو  المنزل:  مدبرة 
المسؤول عن إدارة الحاجيات وتلبية احتياجات األسرة بكاملها من خالل فريق من الخدم 

والمساعدين. 

المدرس الخاص: هو المعلم الذي يقوم بالعملية التعليمة والتدريسية بشكل خاص لفئة . 49
ُمعينة من الطلبة في مراكز خاصة او بيتية. 

المرأة العاملة: هي المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مقابل عملها. . 50

الخصائص 15.  مراعية  معينة  مرحلة  في  الطفل  بتربية  تقوم  التي  المرأة  هي  المربية:   
العمرية لتلك المرحلة إضافة إلى تمتعها بمجموعة من الخصائص الشخصية واالجتماعية 

والتربوية التي تشبه خصائص األم.
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المواقف . 52 مع  التعامل  في  وخبرة  مهنية  ذو كفاءة  شخص  هو  النفسي:  المرشد 
للطلبة  واإلجتماعية  والمهنية  النفسية  باإلحتياجات  تتعلق  التي  والمختلفة  المتعددة 

ويقوم  بتقديم المساعدة لهؤالء الطلبة لفهم وحل مشكالتهم وصعوباتهم.

العجز . 53 أو  بالضيق  الشعور  ينتج عن  أو سلوكي  النفسي: هو نمط سيكولوجي  المرض 
الذي يصيب الفرد وال يعد جزًءا من النمو الطبيعي للمهارات العقلية أو الثقافية. 

الوظائف . 54 تحسين  في  المرضى  تساعد  التي  الطبية  األدوات  هي  الصحية:  الُمعينات 
الجسدية الناتجة عن بعض  األمراض الصحية كالمعينات السمعية والبصرية. 

الُمقيم في الخارج: كّل شخص يعيش خارج الدولة سواء كان مواطنًا أو أجنبيا.. 55

الُمهاجر: هو  الشخص الذي  ينتقل من البلد األم لالستقرار في بلد آخر.. 56

حقوق . 57 مثل  عدة  جوانب  تخدم  حكومية  غير  منظمات  هي  الحكومية:  غير  المنظمات 
اإلنسان و العنف في المجتمع وتوفير القروض الصغيرة وزيادة اإلنتاجية لألسرة وتفعيل 

دور المرأة اإليجابي.

الموهوبين: هم الطلبة المتميزين في التخصصات العلمية واألدبية والمهنية من مختلف . 58
المراحل التعليمية.

أو . 59 طبيعية  مواد  كانت  سواء  )اإلدمان(  لالعتماد  المحدثة  المواد  هي  المخدرة:  المواد 
الكحوليات  المواد:  هذه  وتشمل  والوعي.  اإلدراك  على  تغيير  تحدث  والتي  مصنعة 
والميلتاون، وسائر  الفاليوم،  )مثل  والباربيتورات  واألمفيتامينات،  الكحولية(  )المشروبات 
المواد المهدئة(، والقنبيات )مستحضرات القنب، الماريغوانا في الغرب، والبانج والجانجا 
والكوكايين،  مصر(،  في  والحشيش  أفريقيا،  شمال  في  والكيف  الهند،  في  والكاراس 
الليسيرجايد، والميسكالين، والسايلوسيبين(، والقات، واألفيونيات  والمهلوسات )مثل 
مثل  )االستنشاقية:  الطيارة  والمواد  والكودايين(،  والهيروين،  والمورفين،  )األفيون، 
المخدر.  من  بدال  النفسية  المواد  مصطلح  اليوم  ويستخدم  والجازولين(.  األسيتون، 
والمقصود بالمخدر في هذا المشروع هو المواد المحرم استخدامها إال ألغراض طبية أو 

علمية.   

تخدم . 60 التي  والعمالية  المهنية  والنقابات  المؤسسات  هي  المدني:  المجتمع  مؤسسات 
العاملين والموظفين



163

من . 61 معين  نوع  إلى  يجذبه  الفرد  لدى  عامة  سلوكية  نزعة  هو  التعليمي:  غير  الميول 
األنشطة غير التعليمية كالمهن وغيرها. 

نون 

النادي النهاري: هو جمعية خيرية تقدم الخدمات والنشاطات الترفيهية لكبار السن خالل . 62
فترة النهار.

 النباتات البرية: هي أنواع طبيعية من النباتات التي تنمو في البراري ويمكن إستخدام 36. 
بعضها و بعضها اآلخر سام. 

الهاء 

الهجرة: االنتقال من البلد األم لالستقرار في بلد آخر ويمكن أن نقول بأّنها تلك الحركة . 64
السكانية التي يتم فيها انتقال األفراد والجماعات من موطنهم األصلي إلى موطن آخر.

التعليمية . 65 العملية  سير  على  باإلشراف  المكلفون  األعضاء  وهم  التدريسية:  الهيئة 
المعتمدة في مجاالت  البرامج  تنفيذ  ومتابعة  التعليمية  البرامج  ومتابعة تطوير خطط 

الخدمات التعليية.
الواو

لدى . 66 نفوذ  ذو  إنسان  به  يقوم  شيء  إنجاز  في  المساعدة  طلب  الواسطة: 
من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب إلنسان ال يستطيع 

تحقيق مراده بجهوده الذاتية.

وسائل منع الحمل: هي الطرق المستخدمة لمنع حدوث الحمل عند المرأة . 67
في سن االنجاب وتتعدد الوسائل المستخدمة لهذا الغرض. 

الوظائف المهنية: هي الوظائف المبنية على أساس من العلم والخبرة في . 68
مجال عمل معين وتتطلب مهارات معينة وتدريب ويحكمها قوانين وآداب 

لتنظيم العمل ويتقاضى العامل بها أجراَ على خدماته.

الياء
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لإلجابة على بعض األسئلة. وأؤكد لكم أن جميع المعلومات التي نحصل عليها سوف تعامل بسرية مطلقة وسيتم إدخالها 

على الحاسوب بطريقة لن تظهر منها أي معلومات شخصية.
أرجو أن اسأل عن جميع أفراد األسرة )الذكور / اإلناث(.
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|__||__||__|12- رقم المسكن:|__||__||__|____________4- أسم التجمع:
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مالحظة:  للباحث / للباحثة:     يرجى وضع دائرة ¦ حول رقم  اإلجابة أو اإلجابات التي تنطبق وكتابته في المربع.

القسم الثاني: الخصائص العامة لألسرة

نوع االسرة 201
زوج أو زوجة تعيش لوحدها  . 1
اسرة مكونة من الزوج و الزوجة . 2
أسرة مكونة من الزوج و الزوجة و اطفالهما . 3
أسرة مكونة من الزوج و اطفاله. 4
أسرة مكونة من الزوجة و اطفالها. 5
أسرة مكونة من زوجة  او أكثر من زوجة و اطفالهما. 6
أسرة مكونة من زوجة  او أكثر من زوجة و اطفالهما و كل في بيت مستقل. 7
أسرة ممتدة. 8
اسرة مكونة من اخ او اكثر مع اخت او اكثر دون أب و أم . 9

|__|

متوسط الدخل الشهري ألفراد األسرة بالدينار األردني: )                   ( دينار من كافة المصادر202

1. اقل من 366 دينار               2. 367-اقل من 400 دينار           3. 400-اقل من 500 دينار      4. 500-اقل من 750 دينار

5. 750-اقل من 1000 دينار      6. 1000-اقل من 1250 دينار      7. 1250-اقل من 1500 دينار      8. 1500 دينار فاكثر
98 . رفض االجابة

|__|__|

مصادر دخل األسرة )النسبة % تقديرية من مجموع الدخل( خالل العام الماضي203

النسبة)%(االجابةالمصدر
|__|__||__| 96. ال يوجد رواتب واجور1
|__|__||__| 96. ال يوجد العمل لحساب خاص2
|__|__||__| 96. ال يوجد دخل الملكية )ارباح، فوائد، ايجارات...(3
|__|__||__| 96. ال يوجد مساعدات وهبات او منح من أفراد 4
|__|__||__| 96. ال يوجد مصادر دخل من خارج األردن 5
|__|__||__| 96. ال يوجد من المنظمات الخيرية  الدولية و المحلية  6

دخل األسرة : مساهمة افراد االسرة في دخل االسرة )النسبة المئوية التقديرية من مجموع الدخل( خالل العام الماضي 204

النسبة )%(االجابةالمصدر
|__|__||__| 96. ال يوجد  الزوج 1
|__|__||__| 96. ال يوجد  الزوجة 2
|__|__||__| 96. ال يوجد  االبن3
|__|__||__| 96. ال يوجد  االبنة 4
|__|__||__| 96. ال يوجد زوج االبنة 5
|__|__||__| 96. ال يوجد حفيد6
|__|__||__| 96. ال يوجد حفيدة7
|__|__||__| 96. ال يوجد اب8
|__|__||__| 96. ال يوجد ام9
|__|__||__| 96. ال يوجد اب / أم الزوجة10
|__|__||__| 96. ال يوجد ام / أب الزوج 11
|__|__||__| 96. ال يوجد ابن الزوج12
|__|__||__| 96. ال يوجد بنت الزوج13
|__|__||__| 96. ال يوجد ابن الزوجة14
|__|__||__| 96. ال يوجد بنت الزوجة15
|__|__||__| 96. ال يوجد اخ الزوج 16



|__|__||__| 96. ال يوجد اخت الزوج17
|__|__||__| 96. ال يوجد اخ الزوجة 18
|__|__||__| 96. ال يوجد اخت الزوج 19

متوسط االنفاق الشهري حسب أوجه االنفاق بالدينار األردني:                         للباحث/ة: اسأل عن جميع أوجه االنفاق المدرجة في الجدول ادناه205

االجابةأوجه االنفاقاالجابةأوجه االنفاق
السكن )تملك او 1

إيجار(
96. ال الترويح والثقافة13|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجد

يوجد
|__|__|98 رفض االجابة

96. ال التدفئة14|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالغذاء2
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

96. ال الكهرباء15|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالمالبس3
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

الماء لالستخدام 16|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالمواصالت والنقل4
المنزلي

96. ال 
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

صيانة المنزل 17|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالتعليم المدرسي5
ومقتنياته

96. ال 
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

أجور ) خادمة و مربية 18|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالتعليم الجامعي6
منزل ,سائق, حارس(

96. ال 
يوجد

|__|__|98رفض االجابة

96. ال اعالة والدين 19|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالترفيه والرحالت7
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

96. ال حضانة اطفال20|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدالصحة والعالج8
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

96. ال نفقات عمل 21|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجدسداد ديون 9
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

دفعات الضمان 10
االجتماعي 

96. ال منح و هبات22|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجد
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

مناسبات 11
اجتماعية 

96. ال التوفير المنتظم 24|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجد
يوجد

|__|__|98 رفض االجابة

|__|__|98 رفض االجابة96. ال يوجداالتصاالت، اإلنترنت12
اوجه االنفاق: مساهمة افراد االسرة في اوجه االنفاق  )النسبة المئوية التقديرية من مجموع الدخل( خالل العام الماضي 206

االجابةالمصدر
|__|__||__| الزوج 1
|__|__||__| الزوجة 2
|__|__||__| االبن3
|__|__||__| االبنة 4
|__|__||__|زوج االبنة 5
|__|__||__|حفيد6
|__|__||__|حفيدة7
|__|__||__|اب8
|__|__||__|ام9
|__|__||__|اب / أم الزوجة10
|__|__||__|ام / أب الزوج 11
|__|__||__|ابن الزوج12
|__|__||__|بنت الزوج13
|__|__||__|ابن الزوجة14
|__|__||__|بنت الزوجة15



هل يوجد لدى األسرة مشروع أسري منتج او مدر للدخل 207
     نعم

     ال

     رفض االجابة

1

2

98

|__|__|

هل أحد أفراد األسرة مهاجر او مقيم في الخارج إلتمام اوراق الهجرة و االقامة حاليا208
     نعم

     ال

     رفض االجابة

1

2

98

|__|__|

هل يعمل أحد أفراد األسرة خارج األردن حاليا209
     نعم

     ال

     رفض االجابة

1

2

98

|__|__|

هل تتوفر للمسكن الخدمات االتية ....... للباحث/ة: اسأل عن جميع الخدمات المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب210
االجابةرفض االجابةالنعمالخدمة

|__|__|1298شبكة الكهرباء العامة1

|__|__|1298شبكة المياه العامة2
|__|__|1298شبكة الصرف الصحي العامة3
|__|__|1298هل تمتلك االسرة وسيلة نقل خاصة4
|__|__|1298خدمة اإلنترنت في المسكن5
|__|__|1298خدمة اإلنترنت من خالل شبكات الهاتف 6

امتالك جهاز كمبيوتر/حاسوب بأنواعه او جهاز 7 

لوحي 

1298|__|__|

|__|__|1298وسيلة نقل عام/المواصالت العامة8
|__|__|1298وسائل تدفئة 9

ملكية المسكن211
ملك لألسرة او احد أفرادها انتقل 213. 1

ملك لألسرة او احد أفرادها من خالل االرث انتقل 213. 2
تملك عن طريق بنوك اسالمية انتقل 213. 3
تملك عن طريق بنوك تجارية انتقل 213. 4
 تملك عن طريق مؤسسة تنمية اموال االيتام انتقل 213. 5
تملك عن طريق دين شخصي من احد المعارف او االصدقاء انتقل 213. 6
تملك عن طريق قرض من مؤسسة مالية )غير البنوك( انتقل 213. 7
تملك عن طريق قرض من نقابة انتقل 213. 8
تملك عن طريق قرض من شركة اسكان بشكل مباشر انتقل 213. 9
تملك عن طريق استخدام "الجمعيات" الخيرية انتقل 213. 10
تملك عن طريق اللجوء للمكارم الملكية انتقل 213. 11

تملك عن طريق االعتماد على التوفير الشخصي فقط انتقل 213. 12
مستأجر انتقل 212. 13
سكن مقابل عمل انتقل 213. 14
سكن دون مقابل انتقل 213. 15
ملك الحد أقارب االسرة  انتقل 213. 16

98 .    رفض االجابة انتقل 213

|__|__|



قيمة اإليجار الشهري بالدينار 212

1. اقل من 100     2. 101-اقل من 150       3. 151-اقل من 200    4. 201- اقل من 250 
5. 251 – 300      6. 301 – 350   7. 351 -   400      8. 401 – 450  9. 451 – 500   1. اكثر من 500     

 98. رفض االجابة
|__|__|

نوع المسكن213
شقة.. 1

دار . 2
 فيال.. 3
 براكية.. 4
 بيت شعر /خيمة. ..... انتقل الى 215 . 5
كرفان.  . ..... انتقل الى 215. 6
 مؤسسة / مكان عمل.. 7
 تحت التشييد. 8

  98. عن طريق المشاهدة

|__|__|

مادة بناء السكن 214
حجر نظيف . 1
حجر نظيف واسمنت. 2
اسمنت مسلح . 3
لبن اسمنتي )بلوك( . 4
لبن طين )طين و حجر( . 5
اسبست /زنك/تنك. 6

|__|__|

عدد غرف المسكن بدون  الحمام والمطبخ215

|__|__|)                             ( غرفة   98. رفض االجابة   99. ال اعرف

مساحة المسكن 216
|__|__|)                             ( م 2                                98. رفض االجابة  99. ال اعرف

مصدر مياه  الشرب الرئيسي لألسرة217
1. شبكة المياه العامة                    2. مياه معبأة ) معدنية(          3. مياه معبأة من محطات تنقية مياه 

4.  مياه األمطار )ابار(                   5. صهاريج توزيع المياه       6. بئر خاص     98. رفض االجابة    
|__|__|

مصدر التدفئة الرئيسي218

1. تدفئة مركزية     2. صوبة غاز     3. صوبة كهرباء      4. صوبة كاز     
 5. حطب/جفت/فحم       6. مكيف كهرباء        7. ال يوجد        98. رفض االجابة

|__|__|

مصدر التبريد الرئيسي219
|__|__|تبريد مركزي      2. مكيف    3. مروحة       4. ال يوجد                    98. رفض االجابة. 1

هل يوجد حديقة للمسكن:220
|__|__| 1. حديقة خاصة       2. حديقة مشتركة      3. ال                                98. رفض االجابة

هل المسكن يقع على                221

1. شارع رئيسي    2. شارع فرعي      3. دخلة      4. درج     5. ممر    
        6. طريق زراعي    7. ال يوجد طريق         98. رفض االجابة

|__|__|

هل المسكن يتوفر فيه ما يسهل استخدامه من قبل ذوي االعاقات و االحتياجات الخاصة 222
|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1



للباحث : اذا كانت االجابة للسؤال 223 )ال( انتقل للسؤال225 
وجود خادمة/مربي/مدبرة 223

منزل 
رفض النعم 

االجابة
  224 اعلى مؤهل العلمي 

حصل عليه
رفض 
االجابة 

ال 
اعرف 

أقل من الثانوية  -1|__|__|1298وجود خادمة او اكثر1
العامة 

ثانوية عامة  -2
دبلوم أكاديمي  -3
دبلوم مهني   -4
بكالوريوس  -5
دراسات عليا  -6

9899|__|__|

|__|__|9899|__|__|1298وجود مدبرة منزل2

|__|__|9899|__|__|1298وجود مربية في المنزل3

|__|__|9899|__|__|1298وجود سائق4

|__|__|9899|__|__|1298وجود حارس5

|__|__|9899|__|__|1298عامل حديقة6

هل تساهم االسرة في التوعية المرورية ألفرادها 225
|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

مساهمة افراد االسرة في االعمال المنزلية  226

رفض دائمااحياناابدا االجابة العمل المنزلي الفرد

االجابة

االجابة 

تنظيف 1
المنزل

غسل 

المالبس

العناية 

باألطفال

اعداد 

الطعام

رعاية كبير 

السن

12398

|__||__|12398|__ | |__| 12345الزوج

|__||__|12398|__ | |__| 12345 الزوجة 2

|__||__|12398|__ | |__| 12345 االبن3

|__||__|12398|__ | |__| 12345 االبنة 4

|__||__|12398|__ | |__| 12345زوج االبنة 5

|__||__|12398|__ | |__| 12345حفيد6

|__||__|12398|__ | |__| 12345حفيدة7

|__||__|12398|__ | |__| 12345اب8

|__||__|12398|__ | |__| 12345ام9

ابو الزوج او 10
الزوجة

12345 |__| | __|12398|__||__|

ام الزوج او 11
الزوجة

12345 |__| | __|12398|__||__|

|__||__|12398|__ | |__| 12345ابن الزوج12

|__||__|12398|__ | |__| 12345بنت الزوج13

|__||__|12398|__ | |__| 12345ابن الزوجة14

بنت 15

الزوجة

12345 |__| | __|12398|__||__|

|__||__|12398|__ | |__| 12345الخادمة 16

|__||__|12398|__ | |__| 12345مدبرة المنزل 17

|__||__|12398|__ | |__| 12345المربية 18



هل )األب....( منضم/ين إلى احدى شبكات التواصل االجتماعي )فيس بوك ,تويتر, األلعاب االلكترونية ...( للباحث/ة: اسأل عن 227
جميع االفراد المدرجين في الجدول ادناه وبنفس االسلوب

افراد 
االسرة

نعم . 1
ال. 2
 99. ال اعرف. 3

98 . رفض االجابة 

227. عدد ال أعرف
ساعات 

االستخدام 
اليومي 

228. استخدام 
منزلي / خاص

 
1. نعم   2. ال 

229. استخدام 
من مراكز 

اإلنترنت
 

1. نعم   2. ال 

230. ما هي 
المواقع التي 
تستخدمها 
1. فيسبوك
2. تويتر 

3.انستغرام
4. سناب شات

5. فايبر
6. سكايب
7.واتساب
8. ايمو 

231. سبب 
استخدام 
الشخص 

لهذه المواقع 
1. للترفيه
2. للعمل 
3. لمتابعة 

االخبار 

|__||__||__||__||__||__||__|99|__||__|األب1

|__||__||__||__||__||__||__|99|__||__|األم2

األوالد 3
الذكور

|__||__|99|__||__||__||__||__||__||__|

البنات 4
اإلناث

|__||__|99|__||__||__||__||__||__||__|

الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية  232

|__||__| ).................(      98. رفض اإلجابة  من وجهة نظر األسرة ما هو السن المناسب لزواج االناث 1

|__||__| ).................(      98. رفض اإلجابة  من وجهة نظر األسرة ما هو السن المناسب لزواج الذكور 2

|__||__| ).................(      98. رفض اإلجابة  سن الزوجة عند الزواج  3

|__||__| ).................(      98. رفض اإلجابة  سن الزوج عند الزواج  4

القسم الثالث : العنف 

من وجهة نظر األسرة، هل تعتقد أن العنف المجتمعي منتشر في:                للباحث/ة: اسأل عن جميع العبارات المدرجة في 
الجدول ادناه وبنفس االسلوب اذا كانت االجابة ب ال او ال اعرف انتقل السؤال 303

االجابة 302 نوع العنف االجابةرفض االجابةال أعرفالنعم301 المكان

الجسدي . 1|__||__|129998مكان سكن االسرة )عمارة، حي، ..(1
الجنسي . 2
النفسي . 3
االقتصادي . 4

واالجتماعي 
االهمال  . 5

|__||__|

|__||__||__||__|129998المدارس2

|__||__||__||__|129998الجامعات3

|__||__||__||__|129998داخل األسرة4



االجابة 304 نوع العنفاالجابة رفض االجابةال أعرفال نعمالعنف داخل األسرة303

هل يوجد اي ممارسات للعنف 1
داخل األسرة

الجسدي. 1|__||__|129998
الجنسي. 2
النفسي. 3
االقتصادي/. 4

واالجتماعي
االهمال. 5

|__||__|

هل سبق ان تعرضت الى أي نوع 2
من انواع العنف في صغرك

129998|__||__||__||__|

|__||__|
هل تمارس انت العنف داخل 3

اسرتك
129998|__||__||__||__|

في حال وقوع عنف داخل األسرة لمن تلجأ األسرة لحل مشكلة العنف من خالل للباحث/ة: اسأل عن جميع االساليب 305
المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب

االجابةرفض االجابةدائما احياناابدااالساليب
|__|__|12398اقارب الزوج1

|__|__|12398أقارب الزوجة2
|__|__|12398المحكمة3
|__|__|12398االمن العام4
|__|__|12398المختار5
|__|__|12398كبير العائلة6
|__|__|12398رجل الدين7
|__|__|12398ال تلجأ الى احد8

هل سبق وأن شارك أحد أفراد األسرة خالل الشهر الماضي  بُمشاجرة للباحث/ة: اسأل عن جميع االماكن المدرجة في 306

الجدول ادناه وبنفس االسلوب
االجابةرفض االجابةال أعرفالنعمالمكان

|__||__|129998في المدرسة1

|__||__|129998في الجامعة2
|__||__|129998في الحي، الحارة3
|__||__|129998مكان العمل4

ما هي االساليب التي تتبعها األسرة لتربية ابنائها .         للباحث/ة: اسأل عن جميع االساليب المدرجة في الجدول ادناه 307
وبنفس االسلوب

االجابةرفض االجابةال ينطبق دائما احياناابدااالساليب
|__|__|123498الحوار1

|__|__|123498تهديد و وعيد2
|__|__|123498التجريب بوسائل متنوعة3
|__|__|123498الضرب4
|__|__|123498الحرمان5
|__|__|123498الصراخ/ استخدام االلفاظ النابية6
|__|__|123498الطرد من المنزل 7
|__|__|123498التساهل 8
|__|__|123498الحزم 9
|__|__|123498التشجيع و التحفيز 10
|__|__|123498استخدام أنماط التكنولوجيا الحديثة11



هل سبق وان لجأت األسرة او احد افراد االسرة  الى أي مؤسسة رسمية أو أهلية للحصول على خدماتها فيما يتعلق 308
بالعنف االسري

|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

309 هل سبق وأن تعرض أحد أفراد األسرة خالل الشهر الماضي  لإليذاء )العنف(  في المدرسة من قبل)المعلم....( للباحث/ة: اسأل 

عن جميع البنود المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب اذا ال ينطبق انتقل لسؤال 401
االجابةنوع االيذاء االجابةرفض االجابةال أعرفالنعمالبند

المعلم او المدير او احد 1

اعضاء الهيئة التدريسية

جسدي. 1|__|__|129998

لفظي . 2

مالي )ابتزاز( . 3

جنسي . 4

نفسي. 5

|__|__|

|__|__||__|__|129998طالب المدرسة2

احد موظفي المدرسة كاألذن 3

او الحارس او المحاسب

129998|__|__||__|__|

|__|__||__|__|129998أحد من خارج كوادر المدرسة4

في حال تعرض أحد أفراد األسرة لإليذاء ) العنف( في المدرسة  لمن تلجأ األسرة لحل مشكلة العنف من خالل للباحث/ة: 310
اسأل عن جميع االساليب المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب

االجابةرفض االجابةدائما احياناابدااالساليب
|__|__|12398مدير المدرسة او احد كوادر المدرسة التعليمية

|__|__|12398المرشد التربوي في المدرسة

|__|__|12398االدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة 

|__|__|12398الخط الساخن في وزارة التربية

|__|__|12398اقارب الزوج

|__|__|12398أقارب الزوجة
|__|__|12398داخل االسرة ) افراد االسرة(

|__|__|12398المحكمة
|__|__|12398االمن العام

|__|__|12398المختار
|__|__|12398كبير العائلة

|__|__|12398رجل الدين
|__|__|12398ال تلجأ الى احد

القسم الرابع: عمل االطفال والتسرب المدرسي

للباحث/ة: انظر جدول افراد االسرة 
هل يوجد لدى االسرة اطفال ممن اعمارهم 6 سنوات الى  18 سنة ؟401

نعم
ال

1
2                        انتقل الى سؤال 501

|__|



للباحث/ة: دون جميع االفراد االسرة ممن اعمارهم 6 الى 18 سنة
هل الفرد ملتحق بمؤسسة تعليمية االن ؟

هل يعمل الفرد؟
للباحث/ة: يسأل سؤال 404 و 405 لمن اجاب على سؤال 402 " نعم" غير ذلك انتقل الى الفرد الذي يليه

وهل يعمل في) العطل المدرسية أم في أوقات الدوام المدرسي أم بعد انتهاء الدوام المدرسي ؟
ما هي أسباب العمل؟ )ممكن اكثر من اجابة(

402 هل الفرد ملتحق 
بمؤسسة تعليمية االن

405. ما هي أسباب العمل؟404. اي االوقات التي يعمل  فيها الفرد 403. هل يعمل الفرد

رقم 
سطر 
الفرد

1
 

.
م

نع

2
 

.
ي 

تال
د ال

فر
 لل

ل
تق

.ان
....

ال...

3
 

.
بة

جا
 اال

ض
بةرف

جا
اال

1
 

.
م

نع

2
 

.
ي

تال
د ال

فر
 لل

ل
تق

.ان
....

ال...

بة
جا

 اال
ض

رف

بة
جا

اال

1
 

.
ية

س
در

لم
ل ا

ط
لع

ا

2
 

.
ي

س
در

لم
م ا

دوا
ت ال

قا
أو

3
 

.
ي

سم
الر

م 
دوا

ء ال
ها

نت
د ا

بع

4
 

.
1+

2

5
 

.
2+

3

6
 

.
1+

3

بة
جا

 اال
ض

رف

بة
جا

اال

1
 

.
م

لي
تع

 لل
وي

جد
د 

وج
ال ي

2
 

.
ية

هن
 م

ول
مي

ه 
دي

ل

3
 

.
رة

نف
 م

ية
س

در
لم

ة ا
يئ

الب

4
 

.
 ال 

رة
س

لأل
ي 

اد
ص

قت
 اال

ضع
لو

ا
م

لي
تع

ف ال
الي

ك
ة ت

طي
تغ

ح ب
سم

ي

5
 

.
ل 

ضي
تف

ل.  
عم

بال
ن 

الب
ة ا

غب
ر

سة
درا

ى ال
عل

ل 
عم

ل ال
طف

ال

بة
جا

 اال
ض

رف

بة
جا

اال

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1298|__|__|12345698|__|__|1234598|__|__|
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هل تجبر األسرة الطفل على العمل406
|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض      االجابة. 1

هل األسرة مضطرة لتشغيل الطفل 407
|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

االجابةرفض االجابةال أعرفالنعمهل يتلقى الطفل تدريس خاص408
|__|__|129998منفرد في المنزل 1

|__|__|129998تدريس جماعي في المنزل 2
|__|__|129998مركز تدريس 3
|__|__|129998دروس تقوية من خالل المدرسة 4



409 هل تعاني األسرة 
تسرب  مشكلة  من 

أبنائها من المدرسة

ال انتقل نعم
للسؤال 501

رفض ال أعرف
االجابة

االجابة410 حجم التسرب االجابة

مرة واحدة في االسبوع. 1|__|__|129998ذكور1
من مرة الى ثالث مرات في االسبوع. 2
اكثر من ثالث مرات. 3

|__|__|

|__|__||__|__|129998اناث2

ما هي أسباب التسرب من المدرسة للباحث/ة: اسأل عن جميع األسباب المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب411
االجابةرفض االجابةال أعرفالنعماألسباب

|__|__|129998ليس لدى األسرة الوقت الكافي لمتابعة دراسة ابنائها1
|__|__|129998عدم قناعة االسرة بجدوى التعليم.2
|__|__|129998لدى ابناء األسرة ميول غير التعليم )مهن، احتراف رياضي...(3
|__|__|129998المدارس ال تتواصل مع األسر بشكل جيد حول تسرب األبناء4
|__|__|129998العملية التعليمية )منهاج، مدرسين( عملية تنفر الطالب من المدرس5
|__|__|129998الوضع االقتصادي لألسرة6
|__|__|129998تفضيل الطفل العمل على الدراسة7
|__|__|129998العنف المدرسي8
|__|__|129998ضعف التحصيل العلمي9
|__|__|129998التعرض لالبتزاز 10
|__|__|129998الجهل باآللية و القوانين 12
|__|__|129998صعوبة المنهاج15
|__|__|129998الوصول حديثا للبلد 16
|__|__|129998عدم االستقرار بالسكن في مكان واحد17
|__|__|129998تم التسجيل في الصف االدنى19
|__|__|129998عدم وجود طاقة استيعابية في المدرسة 20
|__|__|129998أسباب صحية21
|__|__|129998عدم وجود رغبة في التعلم22
|__|__|129998زواج مبكر 23
|__|__|129998ُبعد المسافة للمدرسة و صعوبة الوصول لها24

القسم الخامس: عمل المرأة او ربة المنزل

للباحث/ة: انظر جدول افراد االسرة 

هل األم تعمل حاليا بأي عمل خارج المنزل؟501

نعم
ال

مشروع منزلي 
رفض االجابة

1
2                     انتقل الى سؤال 601
3                    انتقل الى سؤال 601
98                  انتقل الى سؤال 601

|__|__|

قطاع عمل المرأة اذا كانت االجابة بنعم 502
القطاع الحكومي . 1
القطاع الخاص . 2
 مؤسسات خيرية. 3
القطاع  العسكري . 4
مؤسسات او منظمات دولية . 5

رفض االجابة. 98

|__|__|



عدد ساعات عمل األم )ربة المنزل( خارج المنزل 503
اقل من 6 ساعات          2. من 6 – 8           ساعات       3. من 8 – 12 ساعة    . 1

|__|__|        4. اكثر من 12 ساعة      98. رفض االجابة

من وجهة نظر األسرة، هل يؤثر عمل األم خارج المنزل على األسرة 504
نعم ايجابيا       2. نعم سلبيا           3.  محايد      3. ال  )انتقل الى سؤال 601(  98  . رفض االجابة )انتقل . 1

|__|__|الى سؤال 601(

كيف يؤثر عمل االم خارج المنزل على األسرة للباحث/ة: اسأل عن جميع البنود المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب505
االجابةرفض االجابةال أعرفال تأثير سلبيايجابيالبند

|__|__|1239998الوقت المتوفر للزوج 1

|__|__|1239998الوقت المتوفر لألبناء2
|__|__|1239998على التحصيل العلمي لألبناء3
|__|__|1239998دخل االسرة4
|__|__|1239998نسبة المشاكل بين الزوجين 5
|__|__|1239998تربية و متابعة األبناء 6
|__|__|1239998تعب و ارهاق المرأة 7
|__|__|1239998أداء األعمال المنزلية المناطة بالمرأة 8
|__|__|1239998الوقت المتاح للعالقات االجتماعية 9
|__|__|1239998المسؤوليات الموزعة على األبناء و الزوج 10

االجابةرفض االجابةال أعرفالنعمأسئلة عامة متعلقة بعمل المرأة 506
|__|__|129998هل تستقل المرأة بدخلها من عملها/لها حرية التصرف بدخلها1

|__|__|129998هل يوجد حضانة لألطفال في مكان العمل 2

|__|__|129998هل مكان  العمل يعطي للمرأة اجازة األمومة كاملة 3
|__|__|129998هل تأخذ المرأة حقها كامال في ساعات الرضاعة 4
|__|__|129998هل يتوفر للمرأة وسيلة مواصالت و نقل للعمل 5
|__|__|129998هل تواجه المرأة تمييز في العمل 6

القسم السادس: التعليم
للباحث/ة: انظر جدول افراد االسرة

هل يوجد لدى االسرة اطفال ممن اعمارهم  من يوم الى 4 سنوات ؟601

       نعم
       ال

1
|__|2                     انتقل الى سؤال 606

هل تفضل األسرة ارسال ابنائها في سن يوم الى 4 سنوات إلى الحضانات 602

|__|__|        نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

للباحث/ة: دون جميع االفراد االسرة ممن اعمارهم يوم الى 4 سنوات
هل الطفل ملتحق بحضانة؟

للباحث/ة: يسأل سؤال  اذا كانت االجابة على سؤال 603 " ال " غير ذلك انتقل الى الفرد الذي يليه
في حالة اإلجابة ب )ال( ما هو سبب عدم التحاق الطفل بالحضانة
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604. ما هو سبب الرئيسي لعدم التحاق الطفل بالحضانة603. هل الطفل ملتحق بحضانة؟
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1298|__|__|123456798|__|__|
1298|__|__|123456798|__|__|
1298|__|__|123456798|__|__|
1298|__|__|123456798|__|__|
1298|__|__|123456798|__|__|

ما هو البديل األمثل، في حال عدم تفرغ االم،  بالنسبة لأُلسرة لرعاية األطفال في سن يوم الى 4 سنوات: للباحث/ة: اسأل عن 605
جميع البدائل المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب

رفض االجابةال أعرفالنعمالبدائل
|__|__|129998أحد األقارب1
|__|__|129998الحضانة المنزلية2
|__|__|129998الحضانة الُمؤسسية ) في مكان العمل(.3
|__|__|129998الحضانة التجارية )التابعة للقطاع الخاص(4
|__|__|129998الُمربية المنزلية5
|__|__|129998الخادمة المنزلية6

للباحث/ة: انظر جدول افراد االسرة
هل يوجد لدى االسرة اطفال ممن اعمارهم 4 سنوات الى  5 سنوات ؟606

       نعم
       ال

1
|__|2                     انتقل الى سؤال 613

هل تفضل األسرة إرسال أبنائها في سن )5-4( سنوات إلى الروضة607

|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

للباحث/ة: دون جميع االفراد االسرة ممن اعمارهم 4 الى 5 سنة
هل الطفل ملتحق بالروضة؟

للباحث/ة: يسأل سؤال اذا كانت االجابة على سؤال 608 " ال " غير ذلك انتقل الى الفرد الذي يليه
في حالة اإلجابة ب )ال( ما هو سبب عدم التحاق الطفل بالروضة
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608. هل الطفل ملتحق 
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609. ما هو السبب الرئيسي لعدم التحاق الطفل بالروضة )اختر 3 (
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1298|__|__|12345678|__|
1298|__|__|12345678|__|
1298|__|__|12345678|__|
1298|__|__|12345678|__|
1298|__|__|12345678|__|

610
ما هو البديل األمثل بالنسبة لأُلسرة لرعاية األطفال في سن )5-4(: للباحث/ة: اسأل عن جميع البدائل المدرجة في الجدول 

ادناه وبنفس االسلوب

رفض االجابةال أعرفالنعمالبدائل
|__|__|129998أحد األقارب/المعارف 1
|__|__|129998الحضانة المنزلية2
|__|__|129998الحضانة الُمؤسسية ) في مكان العمل(.3
|__|__|129998الحضانة التجارية )التابعة للقطاع الخاص(4
|__|__|129998الُمربية المنزلية5
|__|__|129998الخادمة المنزلية6

هل ُتسهم األسرة في أنشطة الروضة611

       نعم
       ال

      رفض االجابة

1
2                        انتقل الى سؤال 613 

98                       انتقل الى سؤال  613
|__|__|

612
إذا كانت اإلجابة بنعم ُيرجى تحديد نوع الُمساهمة : ......                                                     للباحث/ة: اسأل عن جميع البنود في 

الجدول ادناه وبنفس االسلوب

رفض االجابةال أعرفالنعمالبند

|__|__|129998عيني )هدايا / طعام / مال(1

|__|__|129998تقديم نشاط لألطفال الُملتحق بصف الطفل2
|__|__|129998اجتماعات اولياء االمور3
|__|__|129998الُمساهمة في األنشطة الترفيهية4
|__|__|129998الُمساهمة في الُمناسبات الخاصة والعامة5

 



هل يوجد لدى االسرة افراد من عمر 6 الى 18 613
|__|__|نعم                          2. ال          انتقل للسؤال 622 . 1

للباحث/ة: دون جميع االفراد االسرة ممن اعمارهم 6 الى 18 سنة
هل الفرد ملتحق بمدرسة االن ؟

هل الفرد ملتحق بمدرسة حكومية أم خاصة؟
للباحث/ة: يسأل سؤال 616 لمن اجاب بنعم على سؤال 615 " حكومية" ثم انتقل الى الفرد الذي يليه

للباحث/ة: يسأل سؤال 617 لمن اجاب على سؤال 615 " خاصة" ثم انتقل الى الفرد الذي يليه
ما وسبب التحاق الفرد بمدرسة حكومية ؟

ما وسبب التحاق الفرد بمدرسة خاصة ؟

614. هل الفرد ملتحق بمؤسسة 
تعليمية االن

616. ما هو السبب الرئيسي اللتحاق الفرد بمدرسة 615. نوع المدرسة
حكومية 

617. ما هو السبب الرئيسي اللتحاق الفرد بمدرسة خاصة؟
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1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

1298|__|__|1234598|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|

هل ُتسهم األسرة في أي من أنشطة المدرسة التي يلتحق بها أبناء األسرة؟ 618
|__|__|2. ال ....... انتقل الى سؤال 622         98.  رفض االجابة   .... أنتقل الى سؤال 622نعم   . 1

إذا كانت اإلجابة بنعم ُيرجى تحديد نوع الُمساهمة........  للباحث/ة: اسأل عن جميع البنود في الجدول ادناه وبنفس 619
االسلوب

رفض االجابةال أعرفالنعمالبند
|__|__|129998مجلس األهالي)الطلبة(1
|__|__|129998عينية )هدايا / طعام / مال ( 2
|__|__|129998تقديم نشاط لألطفال الُملتحق بصف الطفل3
|__|__|129998الُمساهمة في األنشطة الترفيهية4
|__|__|129998الُمساهمة في الُمناسبات الخاصة والعامة5
|__|__|129998اجتماعات  اولياء االمور 6

هل ُتسهم األسرة في تدريس  أبناء األسرة؟ 620
|__|__|2. ال .......انتقل الى سؤال 622         98.  رفض االجابة   .... ننتقل الى سؤال 622نعم. 1

إذا كانت اإلجابة بنعم ُيرجى تحديد من يقوم على تدريس الفرد  . للباحث/ة: اسأل عن جميع البنود في الجدول ادناه 621
وبنفس االسلوب



رفض االجابةال أعرفالنعمالبند
|__|__|129998االم 1
|__|__|129998االب2
|__|__|129998الخال/العم3
|__|__|129998االخ/االخت4
|__|__|129998الخالة/العمة5
|__|__|129998الجد/الجدة6

هل لديك ابناء في عمر 18 سنة فما فوق ؟622

نعم

ال

1

2                       انتقل الى سؤال 701
|__|

للباحث/ة: دون رقم سطر الفرد الملتحق بجامعة أو كلية في الجدول ادناه
هل الفرد ملتحق بجامعة أو كلية حكومية أم خاصة االن؟

للباحث/ة: يسأل سؤال 625 لمن اجاب على سؤال 623 " حكومية" ثم انتقل الى الفرد الذي يليه
للباحث/ة: يسأل سؤال 626 لمن اجاب على سؤال 623 " خاصة" ثم انتقل الى الفرد الذي يليه

ما هو سبب التحاق الفرد بجامعة أو كلية حكومية ؟

ما هو سبب التحاق الفرد بجامعة أو كلية خاصة؟

623. هل الفرد ملتحق 
بمؤسسة تعليمية االن

625. ما هو السبب الرئيسي لعدم 624. نوع الجامعة او كلية
التحاق الفرد بجامعة او كلية حكومية

626. ما هو السبب الرئيسي  التحاق الفرد بجامعة او 
كلية خاصة 

627. من يدفع نفقات الدراسة 
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1. الفرد نفسه
2. ولي امر 

الفرد  
3. جهة 

حكومية 
4. جهة خاصة 

5. هيئة خيرية 
6. قرض 
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1298|__|__|12398|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|98|__|__|

1298|__|__|12398|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|98|__|__|

1298|__|__|12398|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|98|__|__|

1298|__|__|12398|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|98|__|__|

1298|__|__|12398|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|98|__|__|

1298|__|__|12398|__|__|123498|__|__|1234598|__|__|98|__|__|



القسم السابع: الحياة العامة

في الغالب إذا مرض أحد أفراد األسرة يتم مراجعة مستشفى أو عيادة:    للباحث/ة ان يسأل رب االسرة عن اكثر المؤسسات التي 701
يذهب اليها من االختيارات المطروحة

حكومي . 1
عسكري. 2
خاص. 3
وكالة غوث . 4
جمعيات خيرية. 5
الطب الشعبي. 6

                98.      رفض االجابة

|__|__|

يتم فحص الطالب )من افراد االسرة( في المدرسة من قبل الطبيب مرة في السنة على األقل:   702

نعم. 1
ال. 2
ال ينطبق. 3

ال أعرف. 99
                        98. رفض االجابة

|__|__|

هل أحد أفراد األسرة الذكور منتسب إلى جمعية او مراكز شباب:    703
|__|__|أبدا       2. نادرا    3. قليال    4. أحيانا     5.دائما           99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

هل أحد أفراد األسرة اإلناث منتسبة إلى جمعية او مراكز شباب/شابات:    704

|__|__|أبدا       2. نادرا    3. قليال    4. أحيانا     5.دائما           99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 2

هل أحد أفراد األسرة الذكور منتسب إلى حزب سياسي:    705

|__|__|أبدا       2. نادرا    3. قليال    4. أحيانا     5.دائما           99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 3

هل أحد أفراد األسرة اإلناث منتسبة إلى حزب سياسي:    706

|__|__|أبدا       2. نادرا    3. قليال    4. أحيانا     5.دائما           99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 4
هل يقوم أفراد أسرتك الذكور بالمشاركة في العمليات االنتخابية )البرلمان، البلدية، الجمعيات،...(:   707

|__|__|أبدا       2. نادرا    3. قليال    4. أحيانا     5.دائما           99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 5

هل يقوم أفراد أسرتك اإلناث بالمشاركة في العمليات االنتخابية )البرلمان، البلدية، الجمعيات،...(:   708
|__|__|أبدا       2. نادرا    3. قليال    4. أحيانا     5.دائما           99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 6

هل تقدم االسرة ألفرادها توعية مرورية:  709

|__|__|نعم       2. ال          99. ال اعرف      98. رفض االجابة. 1

االجابةاذا رغبت االسرة بشراء مسكن فإنها تلجأ ألي جهة710

رفض االجابةال اعلم بوجودهالنعم
|__|__|12398بنوك اسالمية

|__|__|12398بنوك تجارية 
|__|__|1298استخدام صندوق االسكان الوطني ان وجد 

|__|__|12398مؤسسة تنمية اموال االيتام 
|__|__|12398دين شخصي من احد المعارف او االصدقاء

|__|__|12398قرض من مؤسسة مالية )غير البنوك(
|__|__|12398قرض من نقابة 

|__|__|12398قرض من شركة اسكان بشكل مباشر
|__|__|12398اللجوء الى الجمعيات الخيرية  

|__|__|12398اللجوء للمكارم الملكية 
|__|__|12398االعتماد على التوفير الشخصي فقط 

|__|__|12398اللجوء الى مجموعات التوفير االجتماعي )الجمعية(



األعمال التطوعية

712. نوع العمل التطوعي711. هل يقوم احد  أفراد أسرتك بعمل تطوعي؟
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129998123456798
|__|__|129998|__|__|123456798|__|__|
|__|__|129998|__|__|123456798|__|__|
|__|__|129998|__|__|123456798|__|__|
|__|__|129998|__|__|123456798|__|__|

  هل الخدمات والمرافق العامة التالية متوفرة في مكان سكن األسرة
هل االسرة بحاجة الى وجود)مركز صحي، عيادة- حكومية..............( في مكان سكن األسرة

هل الوصول الى )مركز صحي، عيادة- حكومية.............( بسهولة أم بصعوبة
ما هي المسافة التي يتم قطعها للوصول الى أقرب )مركز صحي، عيادة- حكومية.............( بالمتر

716. المسافة 715. هل الوصل اليه714.هل االسرة بحاجة الى وجوده713. هل الخدمات والمرافق العامة متوفرة في مكان سكن األسرة
بالمتر/
ألقرب 
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|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مركز صحي، عيادة- حكومية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مركز صحي، عيادة- خاصة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298صيدلية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مستشفى حكومي

__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مستشفى خاص

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مدرسة أساسية-حكومية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مدرسة ثانوية-حكومية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مدرسة أساسية-خاصة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مدرسة ثانوية-خاصة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مركز تدريب مهني

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298روضة اطفال/خاصة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298روضة اطفال/حكومية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298حضانة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298دور العبادة )مسجد، كنيسة(

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298جمعية خيرية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مراكز شباب و شابات

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298نادي رياضي

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مراكز ثقافية 

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298حديقة عامة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مكتبة عامة



|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298سوبرماركت، بقالة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مركز أمني

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مركز دفاع مدني

نادي نهاري لكبار السن/جمعية 
خيرية خدمات لكبار السن

1298|__|__|1298|__|__|123498|__|__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مكتب إرشاد أسري

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298مالعب رياضية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298جامعة حكومية

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298جامعة خاصة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298كليه مجتمع خاصة

|__||__||__||__||__|__|123498|__|__|1298|__|__|1298كليه مجتمع حكومية

القسم الثامن: المواقف و المعارف واالتجاهات                               للباحث: يسأل سؤال 801 لرب االسرة : ما رأيك في العبارات التالية  ؟

801.الوضع االقتصادي 

هل من الخيارات التالية يمثل درجة العبء المالي على األسرة للبنود التالية

عبء 

كبير

عبء 

متوسط

ال يشكل عبء قليل 

عبء 

اإلجابة 

|__|__|1234تكلفة التعليم  .

|__|__|1234أسعار الخدمات الصحية 

|__|__|1234أسعار الكهرباء 

|__|__|1234أسعار الماء 

|__|__|1234أسعار التدفئة

|__|__|1234أسعار المواصالت 

|__|__|1234 أسعار إيجارات المنازل 

|__|__|1234أسعار المنازل )التملك(

|__|__|1234أسعار المالبس 

|__|__|1234أسعار المواد الغذائية 

|__|__|1234أسعار الحاجيات المدرسية والمكتبية   

|__|__|1234أسعار الصرف الصحي  

االجابةال اعرفغير موافقمحايدموافق801.  الوضع االقتصادي

|__|__|12399تفضل األسرة هجرة أبنائها  الذكور خارج األردن.

|__|__|12399تفضل األسرة هجرة أفرادها اإلناث خارج األردن.

|__|__|12399تعزز األسرة قيم االدخار لدى أفرادها.

|__|__|12399مرض أحد أفراد األسرة من العاملين، يشكل عبئا اقتصاديا على األسرة.

|__|__|12399مرض أحد أفراد األسرة من العاملين مرضا مزمنا ، يشكل عبئا اقتصاديا على األسرة.

|__|__|12399مرض أحد أفراد األسرة من العاملين مرضا نفسيا او عقليا ، يشكل عبئا اقتصاديا على األسرة.

|__|__|12399على األسرة أن تنتج بعض احتياجاتها المنزلية )مثل: المالبس، منتجات زراعية، صناعات غذائية...(:

|__|__|12399لدى األسرة تخوف من المستقبل االقتصادي للدولة.



االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق 802. البنية التحتية

|__|__|12399نوعية مياه الشبكة العامة )البلدية( للشرب ممتازة.

|__|__|12399كمية المياه )الدور( كافية لالستخدام المنزلي.

|__|__|12399يعاني المسكن من االنقطاعات الكهربائية المتكررة.

|__|__|12399األسرة راضية عن خدمات شبكة الصرف الصحي.

|__|__|12399تشكل أماكن وضع النفايات مكرهه صحية لألسرة.

|__|__|12399فترات جمع النفايات كافية للحد من التأثير السلبي لتجمع النفايات. 

|__|__|12399األسرة على استعداد للتعاون في مجال فرز النفايات وإعادة تدويرها.

|__|__|12399تفضل األسرة الطاقة البديلة لتسخين المياه )السخانات الشمسية( في االستخدام المنزلي.

استخدام  على  ممتازة  بجودة  توفرت  حال  في  العامة  المواصالت  استخدام  تفضل  األسرة 
وسيلة النقل الخاصة.

12399|__|__|

|__|__|12399تفضل األسرة الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء )ألواح توليد الطاقة( في االستخدام المنزلي.

|__|__|12399شبكة المواصالت العامة )غير التاكسي( تلبي احتياجات كافة أفراد األسرة.

يشكل االزدحام )األزمة المرورية( عائقا امام تنقالت أفراد األسرة االعتيادية

|__|__|12399يلبي المنزل الحفاظ على خصوصية األسرة.

|__|__12399يلبي مكان السكن )الحي، الحارة، العمارة( الحفاظ على خصوصية األسرة.

|__|__12399تفضل االسرة وجود برنامج وطني لإلسكان 

االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق 803. العمل

|__|__|12399يسهم عمل المرأة في زيادة دخل األسرة.

|__|__|12399تفضل األسرة عمل المرأة.

|__|__|12399ال تمانع االسرة عمل المرأة في الليل 

|__|__|12399ال تمانع األسرة المرأة العمل في محافظة اخرى 

|__|__|12399فرص العمل داخل األردن داخل القطاع الحكومي   متوافرة بشكل كافي

|__|__|12399فرص العمل داخل األردن داخل القطاع الخاص  متوافرة بشكل كافي 

|__|__|12399فرص العمل خارج األردن متوافرة بشكل كافي

|__|__|12399رواتب القطاع الحكومي مناسبة 

|__|__|12399رواتب القطاع الخاص  مناسبة

|__|__|12399تفضل األسرة سفر أفرادها للعمل خارج األردن.

|__|__|12399تفضل االسرة زواج أبنائها الذكور من إناث عامالت.

|__|__|12399تفضل األسرة عمل األطفال الذكور 

|__|__|12399لألنثى الحق في الحصول على أرثها الشرعي كامال.

|__|__|12399تفضل األسرة العمل في القطاع العام.

|__|__|12399يحق للمرأة العاملة الحصول على أجور مساوية للرجل في نفس العمل.

|__|__|12399تثق األسرة باآلليات الرسمية للحصول على العمل الحكومي )العمل في الوظائف الحكومية( 

|__|__|12399الواسطة مهمة للحصول على العمل.



|__|__|12399الواسطة إحدى اشكال الفساد.

|__|__|12399حاول أحد أفراد األسرة الحصول على عمل باستخدام الواسطة

|__|__|12399تم انجاز معامالت )حكومية او قانونية(  الحد افراد العائلة باستخدام الواسطة 

|__|__|12399حصل احد افراد االسرة  على عمل باستخدام الواسطة 

|__|__|12399وجود عاطل عن العمل في األسرة يوثر سلبيا على العالقات بين أفرادها. 

|__|__|12399على االسرة ان تخطط لتقاعد أحد أفرادها عند اقتراب عمره من سن التقاعد.

|__|__|12399وجود متقاعد في االسرة يشكل ضغطا على العالقات األسرية.

|__|__|12399وجود متقاعد في األسرة يشكل ضغطا نفسيا على المتقاعد نفسه.

|__|__|12399يؤثر تقاعد أحد أفراد االسرة سلبيا على الوضع االقتصادي لألسرة. 

|__|__|12399تفضل األسرة أن تكون عاملة المنزل من الجنسية أردنية.

|__|__|12399تفضل األسرة مبيت عاملة المنزل في المنزل.

|__|__|12399يؤثر وجود عاملة منزل سلبيا على العالقات األسرية.

|__|__|12399عاملة المنزل وجودها ضروري في حال عمل المرأة 

االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق804. الصحة

|__|__|12399لدى األسرة رضا عن الخدمات الصحية 

|__|__|12399يجب توفير خدمات رعاية كبار السن في المنزل مع أسرته 

|__|__|12399يجب توفير مؤسسات رسمية إليواء كبار السن من ذوي االحتياجات الصحية و الخاصة 

|__|__|12399يجب توفير نوادي نهارية تقدم خدمات ونشاطات ترفيهية لكبار السن.

مكان  في  جمعيات(  )أندية/  النهارية  الرعاية  خدمات  من  األسرة  في  السن  كبير  يستفيد 
|__|__|12399سكن األسرة

|__|__|12399المكان الصحيح الذي يجب أن يقيم فيه كبير السن هو منزله

في حال شعرت األسرة بأن احد أفرادها لديه أعراض مرض نفسي فأنها ال تترد في مراجعة 
الطبيب او مركز صحة  نفسية.

12399|__|__|

|__|__|12399ممارسة الرياضة أمر ضروري لصحة أفراد االسرة.

|__|__|12399لدى األسرة المعرفة بالتأمين الصحي المجاني لكبار السن.

|__|__|12399لدى األسرة المعرفة بالتأمين الصحي المجاني للمرأة الحامل.

|__|__|12399تفضل األسرة الرضاعة الطبيعية على الرضاعة الصناعية 

|__|__|12399تشجع األسرة بناتها اإلناث على الرضاعة الطبيعة 

|__|__|12399الرضاعة الطبيعية من شأنها توطيد العالقة بين الطفل و األم 

|__|__|12399األسرة راضية عن العالجات المغطاة بالتأمين الصحي.

ترى األسرة مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات التي تراجعها في العادة 
|__|__|12399ممتازة.

|__|__|12399لدى األسرة المعرفة بالتأمين الصحي المجاني لألطفال دون سن السادسة.

|__|__|12399تفشي ظاهرة التدخين بين المراهقين و االطفال في المجتمع 



|__|__|12399تفشي ظاهرة االدمان على المخدرات بين المراهقين و االطفال في المجتمع

|__|__|12399تفشي ظاهرة االدمان على المخدرات بين طالب الجامعات و الشباب

االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق805. العالقات االسرية

أفراد  كافة  يقضيه  الذي  الوقت  من  قلل  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلنترنت  استخدام 

األسرة معا.
12399|__|__|

|__|__|12399اصبح اإلنترنت وشبكات التواصل شريك لألسرة في التربية.

|__|__|12399تفضل االسرة المواليد االناث على الذكور 

|__|__|12399تفضل االسرة المواليد الذكور على االناث 

|__|__|12399تزويج إحدى  بنات االسرة من أهم المشاريع التي تنجزها األسرة.

|__|__|12399تتقبل االسرة زواج احد أفرادها الذكور بامرأة غير اردنية 

|__|__|12399تتقبل االسرة زواج احد أفرادها االناث برجل غير اردني

|__|__|12399تزويج احد ابناء االسرة من أهم المشاريع التي تنجزها االسرة.

|__|__|12399تنتشر حاالت العالقات الجنسية خارج إطار الزواج في األردن.

|__|__|12399تتقبل األسرة الزواج العرفي ألحد أفرادها.

|__|__|12399تتقبل األسرة صداقة أحد المتزوجين زواجا عرفيا

|__|__|12399تشكل األسرة الممتدة عبئا ماديًا إضافيا.

|__|__|12399تنظر االسرة نظرة سلبية للمتزوج زواجا عرفيا 

|__|__|12399تتدخل االسرة الممتدة في حياة األسرة.

|__|__|12399وجود كبير السن في األسرة ضروري لتنشئة األبناء.

|__|__|12399اإلناث لهن الحرية في اختيار شريك الحياة )الزوج(

|__|__|12399الذكور لهم الحرية في اختيار شريك الحياة )الزوجة(

|__|__|12399اإلرشاد الزواجي ضروري لإلناث قبل الزواج 

|__|__|12399اإلرشاد الزواجي ضروري  للذكور قبل الزواج 

|__|__|12399خدمات اإلرشاد األسري والزواجي مهمة لألسرة وأفرادها.

|__|__|12399ُتقِبل األسرة على االستفادة من خدمات اإلرشاد األسري اذا توفرت على مستوى مهني. 

|__|__|12399تتقبل األسرة فكرة رعاية أحد كبار السن ال يربطها به أي قرابة.

|__|__|12399تتقبل األسرة فكرة رعاية أحد األطفال محتاجي الرعاية كأسرة بديلة.

|__|__|12399األسرة المحتضنة لكبير سن من غير أفرادها هي أسرة طبيعية.

|__|__|12399األسرة المحتضنة لطفل من غير أفرادها هي أسرة طبيعية.

|__|__|12399لدى األسرة تخوف على بناء األسرة والعالقات األسرية.

|__|__|12399العنف االسري شأن خاص وال يجوز ان تلجأ االسرة للمؤسسات الرسمية والحكومية. 

|__|__|12399للمعلم الحق في ضرب الطلبة للتربية والتعليم 

|__|__|12399تتخوف األسرة من إبالغ األمن العام في حال شهدت جريمة أو جنحة.



|__|__|12399للوالدين الحق في ضرب االبناء لغايات التأديب

|__|__|12399القانون يعاقب من يرتكب العنف داخل األسرة

|__|__|12399تطبيق العقوبة على من يرتكب العنف داخل االسرة أمر ضروري.

|__|__|12399يعتبر زواج ضحية االغتصاب من مرتكب الجريمة حال مناسبًا. 

|__|__|12399للزواج المبكر لالفراد الذكور آثار سلبية 

|__|__|12399للزواج المبكر لالفراد الذكور آثار إيجابية 

|__|__|12399للزواج المبكر لالفراد االناث آثار سلبية 

|__|__|12399للزواج المبكر لالفراد االناث آثار إيجابية 

االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق806. الحياة العامة

|__|__|12399تتمتع الزوجة او البنات اإلناث بحرية اختيار المرشح في أي من االنتخابات

|__|__|12399التطوع لخدمة المجتمع حق ألي فرد من أفراد األسرة الذكور

|__|__|12399التطوع لخدمة المجتمع حق ألي فرد من أفراد األسرة اإلناث

|__|__|12399يتمتع أفراد األسرة الذكور بحرية اختيار المرشح ألي من  االنتخابات.

|__|__|12399يتمتع أفراد األسرة اإلناث  بحرية اختيار المرشح ألي من  االنتخابات.

|__|__|12399تشجع االسرة أفرادها على المشاركة في االنتخابات.

|__|__|12399يسمح للزوجة او البنات اإلناث باالنضمام إلى حزب سياسي.

|__|__|12399يسمح للزوجة او البنات اإلناث باالنضمام إلى الجمعيات.

|__|__|12399يسمح لألبناء الذكور باالنضمام إلى حزب سياسي

|__|__|12399لدى األسرة تخوف من المستقبل السياسي.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها الذكور في المدرسة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  االناث في المدرسة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها الذكور في الشارع.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها االناث في الشارع.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  الذكور في الجامعة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  االناث في الجامعة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها الذكور في السوق.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  االناث في السوق.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  الذكور واالناث في الحضانة.

االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق807. التعليم

|__|__|12399التعليم مجدي اقتصاديًا.

خريجي الدراسات العليا )ماجستير و دكتوراه(  قادرين على المنافسة في سوق العمل داخل 
القطاع الخاص في األردن 

12399|__|__|



العمل  سوق  في  المنافسة  على  قادرين  دكتوراه(    و  )ماجستير  العليا  الدراسات  خريجي 
خارج األردن 

12399|__|__|

|__|__|12399خريجي الجامعات قادرين على المنافسة في سوق العمل داخل القطاع الخاص في األردن 

|__|__|12399خريجي الجامعات قادرين على المنافسة في سوق العمل خارج األردن 

|__|__|12399خريجي المعاهد قادرين على المنافسة في سوق العمل داخل القطاع الخاص في  األردن 

|__|__|12399تغطي التخصصات الحالية )الجامعية / كليات المجتمع/ المعاهد( سوق العمل

|__|__|12399خريجي المعاهد قادرين على المنافسة في سوق العمل خارج  األردن

|__|__|12399تشجع االسرة أبنائها في حال فضلوا االلتحاق ببرامج التعليم المهنية

|__|__|12399التعليم المهني أكثر جدوى اقتصاديا من التعليم االكاديمي.

|__|__|12399نشر التوعية المرورية يعتبر ضروري   

في  الشباب  و  المراهقين  بين  المخدرات  تفشي  منع  في  مهم  دور  الجامعة  و  للمدرسة 
المجتمع

12399|__|__|

|__|__|12399تتناسب المناهج المدرسية الحالية مع القدرات و الفئات العمرية لطالب المدارس

|__|__|12399تتناسب المناهج المدرسية الحالية مع ثقافة المجتمع األردني

االجابةال اعرف غير موافق محايدموافق808. الشعور بالسعادة و الرضى عن الحياة

|__|__|12399بشكل عام أشعر بأن اسرتي في الفترة الحالية  سعيدة جدا.

|__|__|12399اشعر بان حياة أسرتي قريبة من المثالية.

|__|__|12399اشعر بالرضا التام عن حياة أسرتي

االجابة دائماغالبااحياناقليال ابدا  العالقات االسرية 809

|__|__|12345تحدث خالفات بين الزوجين )االبوين(. 1

|__|__|12345تحدث خالفات بين األبوين واالبناء. 2

|__|__|12345يتحاور األبوين مع بعضهما لحل الخالفات والمشكالت التي تواجه االسرة.3

|__|__|12345يتحاور األبوين مع األبناء الذكور واالناث حول المشكالت التي تواجه االسرة.4

|__|__|12345يقضي األب الوقت الكافي مع افراد األسرة.   5

|__|__|12345تقضي األم الوقت الكافي مع افراد األسرة.6

|__|__|12345إناث األسرة لديهن الحرية في اختيار شريك الحياة )الزوج(.7

|__|__|12345ذكور األسرة لهم الحرية في اختيار شريكة الحياة )الزوجة(.8

|__|__|12345سبق وان حصلت األسرة أو أي من أفرادها على خدمات اإلرشاد األسري.9

|__|__|12345تفضل األسرة زواج األقارب.12

|__|__|12345تقوم العائلة الكبيرة )العشيرة(  بتقديم الدعم المادي 13

|__|__|12345تقوم العائلة الكبيرة بتقديم الدعم المعنوي و الشعور باألمان و االطمئنان 14

|__|__|12345تقوم العائلة الكبيرة بتقديم الدعم من خالل المساهمة في رعاية األبناء 15

|__|__|12345سبق و أن ُحرمت احدى أفراد األسرة االناث  من االرث 16



|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث عن طريق احراجها17

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث بإعطائها مقابل مالي او عيني 18

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث من خالل تهديدها بقطع الصلة معها 19

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث لعدم حاجتها للميراث 20

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث ألن االرث هو حق للذكور فقط21

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث لزواجها من غريب 6

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث بسبب العادات و التقاليد 7

القسم التاسع : القضايا االسرية 

سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة باتخاذ القرارات باألسرة ارجوا اختيار االجابة االنسب لكل منها 901
 للباحث/ة: اسأل عن جميع العبارات المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب

الزوج العبارات
االب

الزوجة 
االم

األب 
واألم 
معًا

األبناء 
أو 

أحدهم

جميع 
أفراد 
األسرة

صاحب 
العالقة 
نفسة

رفض 
االجابة

االجابة 

|__||__|12398من يتخذ قرار توقيت الحمل واالنجاب.1

من يتخذ قرار استخدام موانع الحمل 2
ونوعها.

12398|__||__|

|__||__|1234598المسؤول عن إدارة مصروفات األسرة.3

)الثانوية، 4 التخصص  اختيار  قرار  يعود 
الجامعة، الكلية، الدراسات العليا( للطالب.

12345698|__||__|

)الثانوية، 5 التخصص  اختيار  قرار  يعود 
العليا(  الدراسات  الكلية،  الجامعة، 

للطالبة.

123456
98

|__||__|

اتخاذ قرار زواج إحدى بنات األسرة يعود 6
إلى 

12345698|__||__|

اتخاذ قرار زواج احد أبناء االسرة يعود 7
إلى 

12345698|__||__|

تدخالت 8 و  جراحية  عمليات  قرار  اتخاذ 
طبية الحد افراد األسرة 

12345698|__||__|

التخطيط لمشاريع و نشاطات األسرة 
بشكل جماعي 

12345698|__||__|

من وجهة نظرك ما السن المناسب لزواج 902
الذكور؟ االجابة بالسنة رقما 

98 رفض االجابة............... سنة 

من وجهة نظرك ما السن المناسب لزواج االناث؟ االجابة بالسنة رقما 903

|__|__|98 رفض االجابة                   ............... سنة 



القسم العاشر  : األولويات و تأثيرها
للباحث:  اختر ثالثة قضايا تعتبر ذات اولوية و تؤثر على اغلب افراد العائلة 

المحور الثاني: التعليم  المحور األول: السكان, المسكن, الخدمات, و البيئة

صيانة المسكن .. 1
توفير االسكانات . 2
المواصالت العامة . 3
تعبيد الطرق . 4
الصرف الصحي . 5
النفقات المنزلية . 6
الحفاظ عل البيئة )حيوانات ،نباتات(. 7
المشاكل البيئية )تلوث الهواء ، تلوث الماء (. 8
الماء . 9
الكهرباء . 10
اإلنترنت . 11

التدفئة . 12
التكيف. 13
أخرى . 14

الحضانات . 1
رياض األطفال . 2
البنية التحتية للمدارس .. 3
مناهج المدارس . 4
التسرب المدرسي . 5
الدراسات العليا.. 6
الفحوصات الصحية المدرسية .. 7
 اإلرشاد التربوي . 8
المعلمين )كفاءة(. 9
كلفة الدراسة )لوازم، مواصالت (. 10
العنف المدرسي . 11
التدريب المهني للمدارس .. 12
العنف الجامعي.. 13
أخرى. 14

المحور الرابع والخامس: الوضع االقتصادي و سوق المحور الثالث: الصحة
العمل 

كلفة الخدمات الطبية . 1
المراكز الصحية .. 2
المستشفيات الصحية .. 3
المطاعيم .. 4
خدمات تنظيم االسرة .. 5
التأمين الصحي .. 6
الخدمات النفسية.. 7
حوادث السير .. 8
الكوادر الصحية .. 9
التدخين.. 10
االدمان . 11
االدوية والعالجات.. 12
الفحوصات المبكرة .. 13
االمراض المزمنة .. 14
الصحة المدرسية.. 15
أخرى. 16

األجور .. 1
الضرائب . 2
فرص العمل . . 3
القروض الصغيرة . 4
ارتفاع األسعار . 5
العمل المالئم للمرأة . 6
توظيف خرجي المعاهد وكليات . 7

المجتمع 
الضمان االجتماعي .. 8
التقاعد . 9
العمالة الوافدة . 10
البيئة الصحية العمل . 11
تسهيالت االستثمار . 12
أخرى. 13

المحور السادس: العالقات االسرية 

المشاكل االسرية. 1
االسرة الممتدة . 2
التربية . 3
خدمات المساندة القانونية .. 4
أوقات الفراغ ) مخططات(.. 5

اتخاذ القرارات االسرية:
العنف االسري .. 6
برامج االرشاد االسري .. 7
التوعية االسرية ) إعالم (.. 8
جنوح االحداث ) قضاء، مؤسسات امنية ( .. 9
المعونات والخدمات الطارئة .. 10
أخرى. 11



الحياة العامةالمحور الثامنالثقافة و التسلية واالستجمامالمحور السابع

اإلذاعات األردنية.. 1
التلفزيون األردني . 2
خدمات اإلنترنت . 3
الفضائيات األردنية . 4
المواهب الفنية والثقافية والرياضية.. 5
السياحة الداخلية .. 6
السياحة الخارجية.. 7
الكتب .. 8
المراكز الثقافية .. 9
المكتبات .. 10
الصحف والمجالت .. 11

المراكز الرياضية .. 12
المراكز االجتماعية.. 13
أخرى. 14

العمل السياسي ) االحزاب السياسية(.. 1
االنتخابات.. 2
االعمال التطوعية.. 3
مؤسسات المجتمع المدني .. 4
منظمات غير حكومية.. 5
الهجرة.. 6
العنف المجتمعي .. 7
التطرف .. 8
الجمعيات .. 9
أخرى. 10

القسم الحادي عشر : المواقف واالتجاهات 
للباحث اطلب من رب/ة األسرة مقابلة احد افراد االسرة ممن أعمارهم 18 سنة فاكثر 

رقم سطر المستجيب من جدول أفراد األسره حسب جنس رب األسرة 

هل الفرد/ األفراد مقيم/ين مع األسرة حاليا 1101

نعم
مسافر للعمل داخل المملكة بمحافظة أخرى 

مسافر للعمل خارج المملكة 
مسافر للدراسة داخل المملكة بمحافظة أخرى 

مسافر للدراسة خارج  المملكة

1
2 ............ انتهت المقابلة
3 ............ انتهت المقابلة
4 ............ انتهت المقابلة
5 ............ انتهت المقابلة

|__|__|

الجنس 1102

          ذكر 
          أنثى

1
 2

|__|__|

من وجهة نظرك ما السن المناسب لزواج الذكور؟ االجابة بالسنة رقما 1103

|__|__|98 رفض االجابة ............... سنة  

من وجهة نظرك ما السن المناسب لزواج االناث؟ االجابة بالسنة رقما 1104

|__|__|98 رفض االجابة ............... سنة  

ما جنس المواليد الذي تفضله األسرة  1105

ذكور 
اناث

ال فرق لدى األسرة 
رفض االجابة 

1
 2
 3

98

|__|__|



من وجهة نظر الفرد، إلى أي درجة تعتقد أن العنف المجتمعي منتشر في للباحث/ة: اسأل عن جميع العبارات المدرجة في الجدول 
ادناه وبنفس االسلوب اذا كانت االجابة ب ال او ال اعرف انتقل السؤال 1106

االجابة 1107 نوع العنف االجابة رفض االجابةال أعرفال نعم 1106 المكان

الجسدي . 6|__||__|29998 1مكان سكن االسرة )عمارة، حي، ..(1

الجنسي . 7

النفسي . 8

االقتصادي و . 9

االجتماعي 

االهمال  . 10

|__||__|

|__||__||__||__|129998المدارس2

|__||__||__||__|29998 1الجامعات3

|__||__||__||__|9998 2 1داخل األسرة4

االجابة 1109نوع العنفاالجابة رفض االجابةال أعرفال نعمالعنف داخل األسرة1108

هل يوجد اي ممارسات للعنف 1

داخل األسرة

الجسدي. 1|__||__|129998

الجنسي. 2

النفسي. 3

االقتصادي . 4

واالجتماعي

االهمال. 5

|__||__|

هل سبق ان تعرضت الى أي نوع 2

من انواع العنف في صغرك

129998|__||__||__||__|

|__||__|

|__||__|129998هل تمارس انت العنف داخل اسرتك3

هل سبق وأن شارك أحد أفراد األسرة بُمشاجرة للباحث/ة: اسأل عن جميع االماكن المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب1110

االجابةرفض االجابةال أعرفالنعمالمكان

|__||__|129998في المدرسة1

|__||__|129998في الجامعة2

|__||__|129998في الحي، الحارة3

|__||__|129998مكان العمل4

ما هي االساليب التي تتبعها األسرة لتربية االبناء للباحث/ة: اسأل عن جميع االساليب المدرجة في لجدول ادناه وبنفس االسلوب1111

االجابةرفض االجابةدائما احياناابدااالساليب

|__|__|12398الحوار1

|__|__|12398التهديد و الوعيد2

|__|__|12398التجربة3

|__|__|12398الضرب4

|__|__|12398الحرمان5

|__|__|12398الصراخ و استخدام الفاظ نابية



|__|__|12398الطرد من المنزل

|__|__|12398التساهل

|__|__|12398الحزم

|__|__|12398التشجيع و التحفيز

|__|__|12398استخدام التكنولوجيا الحديثة

1112 هل سبق وأن تعرض أحد أفراد األسرة لإليذاء  في المدرسة من قبل)المعلم....( للباحث/ة: اسأل عن جميع البنود المدرجة في 

الجدول ادناه وبنفس االسلوب

االجابة1113 نوع االيذاء االجابةرفض االجابةال أعرفالنعمالبند

المعلم او المدير ) الهيئة 1

التدريسية(

جسدي. 1|__|__|129998

لفظي . 2

مالي . 3

)ابتزاز( 

جنسي . 4

نفسي. 5

|__|__|

|__|__||__|__|129998طالب المدرسة2

احد أداري المدرسة كاألذن 3

او الحارس او المحاسب

129998|__|__||__|__|

أحد من خارج المدرسة من 4

غير الكوادر التدريسية

129998|__|__||__|__|

سأقرأ عليك بعض العبارات المتعلقة بأتخاذ القرارات باالسرة ارجوا اختيار االجابة االنسب لكل منها 1114
 للباحث/ة: اسأل عن جميع العبارات المدرجة في الجدول ادناه وبنفس االسلوب

األب واألم األماألبالعبارات
معًا

األبناء أو 
أحدهم

جميع 
أفراد 
األسرة

صاحب 
العالقة 
نفسه

رفض 
االجابة

االجابة

|__|__|12345698المسؤول عن إدارة مصروفات األسرة.1

يعود قرار اختيار التخصص )الثانوية، 2
الجامعة، الكلية، الدراسات العليا( 

للطالب.

12345698

يعود قرار اختيار التخصص )الثانوية، 3
الجامعة، الكلية، الدراسات العليا( 

للطالبة.

12345698|__|__|

|__|__|12345698اتخاذ قرار زواج إحدى بنات األسرة يعود إلى 4

|__|__|12345698اتخاذ قرار إحد أبناء االسرة يعود إلى 5

اتخاذ قرار عمليات جراحية و تدخالت 6
طبية الحد افراد األسرة 

12345698|__|__|

|__|__|12345698يعود قرار االلتحاق والتسجيل بالمدرسة 7

يعود قرار االنقطاع او التسرب من 8
المدرسة 

12345698|__|__|



القسم الثامن: المواقف و المعارف واالتجاهات                               للباحث: يسأل سؤال 801 لرب االسرة : ما رأيك في العبارات التالية  ؟

1115.الوضع االقتصادي 
هل من الخيارات التالية يمثل درجة العبء المالي على األسرة للبنود التالية

ير
كب

بء 
ع

بء 
ع

ط
س

تو
م

ل 
لي

ء ق
ب

ع

ل 
ك

ش
ال ي

بء 
ع

ة 
جاب

اإل

|__|__|1234تكلفة التعليم  .

|__|__|1234أسعار الخدمات الصحية 

|__|__|1234أسعار الكهرباء 

|__|__|1234أسعار الماء 

|__|__|1234أسعار التدفئة

|__|__|1234أسعار المواصالت 

|__|__|1234 أسعار إيجارات المنازل 

|__|__|1234أسعار المنازل )التملك(

|__|__|1234أسعار المالبس 

|__|__|1234أسعار المواد الغذائية 

|__|__|1234أسعار الحاجيات المدرسية والمكتبية   

|__|__|1234أسعار الصرف الصحي  

1115. تابع الوضع االقتصادي

ق
واف

م

يد
حا

م

ق
واف

 م
ير

غ

ف
عر

ال ا

بة
جا

اال

|__|__|12399تفضل األسرة هجرة أبنائها  الذكور خارج األردن.

|__|__|12399تفضل األسرة هجرة أفرادها اإلناث خارج األردن.

|__|__|12399تعزز األسرة قيم االدخار لدى أفرادها.

|__|__|12399مرض أحد أفراد األسرة من العاملين، يشكل عبئا اقتصاديا على األسرة.

|__|__|12399مرض أحد أفراد األسرة من العاملين مرضا مزمنا ، يشكل عبئا اقتصاديا على األسرة.

مرض أحد أفراد األسرة من العاملين مرضا نفسيا او عقليا ، يشكل عبئا اقتصاديا 
على األسرة.

12399|__|__|

زراعية،  منتجات  المالبس،  )مثل:  المنزلية  احتياجاتها  بعض  تنتج  أن  األسرة  على 
صناعات غذائية...(:

12399|__|__|

|__|__|12399لدى األسرة تخوف من المستقبل االقتصادي للدولة.



 1116. البنية التحتية

ق
واف

م

يد
حا
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جا

اال

|__|__|12399نوعية مياه الشبكة العامة )البلدية( للشرب ممتازة.

|__|__|12399كمية المياه )الدور( كافية لالستخدام المنزلي.

|__|__|12399يعاني المسكن من االنقطاعات الكهربائية المتكررة.

|__|__|12399األسرة راضية عن خدمات شبكة الصرف الصحي.

|__|__|12399تشكل أماكن وضع النفايات مكرهه صحية لألسرة.

|__|__|12399فترات جمع النفايات كافية للحد من التأثير السلبي لتجمع النفايات. 

|__|__|12399األسرة على استعداد للتعاون في مجال فرز النفايات وإعادة تدويرها.

في  الشمسية(  )السخانات  المياه  لتسخين  البديلة  الطاقة  األسرة  تفضل 
االستخدام المنزلي.

12399|__|__|

ممتازة  بجودة  توفرت  حال  في  العامة  المواصالت  استخدام  تفضل  األسرة 
على استخدام وسيلة النقل الخاصة.

12399|__|__|

في  الطاقة(  توليد  )ألواح  الكهرباء  لتوفير  البديلة  الطاقة  األسرة  تفضل 
االستخدام المنزلي.

12399|__|__|

|__|__|12399شبكة المواصالت العامة )غير التاكسي( تلبي احتياجات كافة أفراد األسرة.

يشكل االزدحام )األزمة المرورية( عائقا امام تنقالت أفراد األسرة االعتيادية

|__|__|12399يلبي المنزل الحفاظ على خصوصية األسرة.

|__|__12399يلبي مكان السكن )الحي، الحارة، العمارة( الحفاظ على خصوصية األسرة.

|__|__12399تفضل االسرة وجود برنامج وطني لإلسكان 

 1117. العمل

|__|__|12399يسهم عمل المرأة في زيادة دخل األسرة.

|__|__|12399تفضل األسرة عمل المرأة.

|__|__|12399ال تمانع االسرة عمل المرأة في الليل 

|__|__|12399ال تمانع األسرة المرأة العمل في محافظة اخرى 

|__|__|12399فرص العمل داخل األردن داخل القطاع الحكومي   متوافرة بشكل كافي

|__|__|12399فرص العمل داخل األردن داخل القطاع الخاص  متوافرة بشكل كافي 

|__|__|12399فرص العمل خارج األردن متوافرة بشكل كافي

|__|__|12399رواتب القطاع الحكومي مناسبة 

|__|__|12399رواتب القطاع الخاص  مناسبة

|__|__|12399تفضل األسرة سفر أفرادها للعمل خارج األردن.

|__|__|12399تفضل االسرة زواج أبنائها الذكور من إناث عامالت.



|__|__|12399تفضل األسرة عمل األطفال الذكور 

|__|__|12399لألنثى الحق في الحصول على أرثها الشرعي كامال.

|__|__|12399تفضل األسرة العمل في القطاع العام.

|__|__|12399يحق للمرأة العاملة الحصول على أجور مساوية للرجل في نفس العمل.

|__|__|12399تثق األسرة باآلليات الرسمية للحصول على العمل الحكومي )العمل في الوظائف الحكومية( 

|__|__|12399الواسطة مهمة للحصول على العمل.

|__|__|12399الواسطة إحدى اشكال الفساد.

|__|__|12399حاول أحد أفراد األسرة الحصول على عمل باستخدام الواسطة

|__|__|12399تم انجاز معامالت )حكومية او قانونية(  الحد افراد العائلة باستخدام الواسطة 

|__|__|12399حصل احد افراد االسرة  على عمل باستخدام الواسطة 

|__|__|12399وجود عاطل عن العمل في األسرة يوثر سلبيا على العالقات بين أفرادها. 

|__|__|12399على االسرة ان تخطط لتقاعد أحد أفرادها عند اقتراب عمره من سن التقاعد.

|__|__|12399وجود متقاعد في االسرة يشكل ضغطا على العالقات األسرية.

|__|__|12399وجود متقاعد في األسرة يشكل ضغطا نفسيا على المتقاعد نفسه.

|__|__|12399يؤثر تقاعد أحد أفراد االسرة سلبيا على الوضع االقتصادي لألسرة. 

|__|__|12399تفضل األسرة أن تكون عاملة المنزل من الجنسية أردنية.

|__|__|12399تفضل األسرة مبيت عاملة المنزل في المنزل.

|__|__|12399يؤثر وجود عاملة منزل سلبيا على العالقات األسرية.

|__|__|12399عاملة المنزل وجودها ضروري في حال عمل المرأة 

1118. الصحة

|__|__|12399لدى األسرة رضا عن الخدمات الصحية 

|__|__|12399يجب توفير خدمات رعاية كبار السن في المنزل مع أسرته 

|__|__|12399يجب توفير مؤسسات رسمية إليواء كبار السن من ذوي االحتياجات الصحية و الخاصة 

|__|__|12399يجب توفير نوادي نهارية تقدم خدمات ونشاطات ترفيهية لكبار السن.

يستفيد كبير السن في األسرة من خدمات الرعاية النهارية )أندية/ جمعيات( في مكان سكن 
األسرة

12399|__|__|

|__|__|12399المكان الصحيح الذي يجب أن يقيم فيه كبير السن هو منزله

مراجعة  في  تترد  ال  فأنها  نفسي  مرض  أعراض  لديه  أفرادها  احد  بأن  األسرة  شعرت  حال  في 
الطبيب او مركز صحة  نفسية.

12399|__|__|

|__|__|12399ممارسة الرياضة أمر ضروري لصحة أفراد االسرة.

|__|__|12399لدى األسرة المعرفة بالتأمين الصحي المجاني لكبار السن.

|__|__|12399لدى األسرة المعرفة بالتأمين الصحي المجاني للمرأة الحامل.

|__|__|12399تفضل األسرة الرضاعة الطبيعية على الرضاعة الصناعية 



|__|__|12399تشجع األسرة بناتها اإلناث على الرضاعة الطبيعة 

|__|__|12399الرضاعة الطبيعية من شأنها توطيد العالقة بين الطفل و األم 

|__|__|12399األسرة راضية عن العالجات المغطاة بالتأمين الصحي.

العادة  في  تراجعها  التي  والعيادات  المستشفيات  في  الصحية  الخدمات  مستوى  األسرة  ترى 
ممتازة.

12399|__|__|

|__|__|12399لدى األسرة المعرفة بالتأمين الصحي المجاني لألطفال دون سن السادسة.

|__|__|12399تفشي ظاهرة التدخين بين المراهقين و االطفال في المجتمع 

|__|__|12399تفشي ظاهرة االدمان على المخدرات بين المراهقين و االطفال في المجتمع

|__|__|12399تفشي ظاهرة االدمان على المخدرات بين طالب الجامعات والشباب

1119. العالقات االسرية

استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي قلل من الوقت الذي يقضيه كافة أفراد األسرة 

معا.

12399|__|__|

|__|__|12399اصبح اإلنترنت وشبكات التواصل شريك لألسرة في التربية.

|__|__|12399تفضل االسرة المواليد االناث على الذكور 

|__|__|12399تفضل االسرة المواليد الذكور على االناث 

|__|__|12399تزويج إحدى  بنات االسرة من أهم المشاريع التي تنجزها األسرة.

|__|__|12399تتقبل االسرة زواج احد أفرادها الذكور بامرأة غير اردنية 

|__|__|12399تتقبل االسرة زواج احد أفرادها االناث برجل غير اردني

|__|__|12399تزويج احد ابناء االسرة من أهم المشاريع التي تنجزها االسرة.

|__|__|12399تنتشر حاالت العالقات الجنسية خارج إطار الزواج في األردن.

|__|__|12399تتقبل األسرة الزواج العرفي ألحد أفرادها.

|__|__|12399تتقبل األسرة صداقة أحد المتزوجين زواجا عرفيا

|__|__|12399تشكل األسرة الممتدة عبئا ماديًا إضافيا.

|__|__|12399تنظر االسرة نظرة سلبية للمتزوج زواجا عرفيا 

|__|__|12399تتدخل االسرة الممتدة في حياة األسرة.

|__|__|12399وجود كبير السن في األسرة ضروري لتنشئة األبناء.

|__|__|12399اإلناث لهن الحرية في اختيار شريك الحياة )الزوج(

|__|__|12399الذكور لهم الحرية في اختيار شريك الحياة )الزوجة(

|__|__|12399اإلرشاد الزواجي ضروري لإلناث قبل الزواج 

|__|__|12399اإلرشاد الزواجي ضروري  للذكور قبل الزواج 

|__|__|12399خدمات اإلرشاد األسري والزواجي مهمة لألسرة وأفرادها.

|__|__|12399ُتقِبل األسرة على االستفادة من خدمات اإلرشاد األسري اذا توفرت على مستوى مهني. 

|__|__|12399تتقبل األسرة فكرة رعاية أحد كبار السن ال يربطها به أي قرابة.



|__|__|12399تتقبل األسرة فكرة رعاية أحد األطفال محتاجي الرعاية كأسرة بديلة.

|__|__|12399األسرة المحتضنة لكبير سن من غير أفرادها هي أسرة طبيعية.

|__|__|12399األسرة المحتضنة لطفل من غير أفرادها هي أسرة طبيعية.

|__|__|12399لدى األسرة تخوف على بناء األسرة والعالقات األسرية.

|__|__|12399العنف االسري شأن خاص وال يجوز ان تلجأ االسرة للمؤسسات الرسمية والحكومية. 

|__|__|12399للمعلم الحق في ضرب الطلبة للتربية والتعليم 

|__|__|12399تتخوف األسرة من إبالغ األمن العام في حال شهدت جريمة أو جنحة.

|__|__|12399للوالدين الحق في ضرب االبناء لغايات التأديب

|__|__|12399القانون يعاقب من يرتكب العنف داخل األسرة

|__|__|12399تطبيق العقوبة على من يرتكب العنف داخل االسرة أمر ضروري.

|__|__|12399يعتبر زواج ضحية االغتصاب من مرتكب الجريمة حال مناسبًا. 

|__|__|12399للزواج المبكر لالفراد الذكور آثار سلبية 

|__|__|12399للزواج المبكر لالفراد الذكور آثار إيجابية 

للزواج المبكر لالفراد االناث آثار سلبية 

للزواج المبكر لالفراد االناث آثار إيجابية 

1120. الحياة العامة

|__|__|12399تتمتع الزوجة او البنات اإلناث بحرية اختيار المرشح في أي من االنتخابات

|__|__|12399التطوع لخدمة المجتمع حق ألي فرد من أفراد األسرة الذكور

|__|__|12399التطوع لخدمة المجتمع حق ألي فرد من أفراد األسرة اإلناث

|__|__|12399يتمتع أفراد األسرة الذكور بحرية اختيار المرشح ألي من  االنتخابات.

|__|__|12399يتمتع أفراد األسرة اإلناث  بحرية اختيار المرشح ألي من  االنتخابات.

|__|__|12399تشجع االسرة أفرادها على المشاركة في االنتخابات.

|__|__|12399يسمح للزوجة او البنات اإلناث باالنضمام إلى حزب سياسي.

|__|__|12399يسمح للزوجة او البنات اإلناث باالنضمام إلى الجمعيات.

|__|__|12399يسمح لألبناء الذكور باالنضمام إلى حزب سياسي

|__|__|12399لدى األسرة تخوف من المستقبل السياسي.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها الذكور في المدرسة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  االناث في المدرسة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها الذكور في الشارع.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها االناث في الشارع.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  الذكور في الجامعة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  االناث في الجامعة.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها الذكور في السوق.



|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  االناث في السوق.

|__|__|12399تشعر األسرة باألمان على أفرادها  الذكور واالناث في الحضانة.

1121. التعليم

|__|__|12399التعليم مجدي اقتصاديًا.

العمل داخل  المنافسة في سوق  العليا )ماجستير و دكتوراه(  قادرين على  الدراسات  خريجي 
القطاع الخاص في األردن 

12399|__|__|

العمل خارج  المنافسة في سوق  العليا )ماجستير و دكتوراه(   قادرين على  الدراسات  خريجي 
األردن 

12399|__|__|

|__|__|12399خريجي الجامعات قادرين على المنافسة في سوق العمل داخل القطاع الخاص في األردن 

|__|__|12399خريجي الجامعات قادرين على المنافسة في سوق العمل خارج األردن 

|__|__|12399خريجي المعاهد قادرين على المنافسة في سوق العمل داخل القطاع الخاص في  األردن 

|__|__|12399تغطي التخصصات الحالية )الجامعية / كليات المجتمع/ المعاهد( سوق العمل

|__|__|12399خريجي المعاهد قادرين على المنافسة في سوق العمل خارج  األردن

|__|__|12399تشجع االسرة أبنائها في حال فضلوا االلتحاق ببرامج التعليم المهنية

|__|__|12399التعليم المهني أكثر جدوى اقتصاديا  من التعليم االكاديمي.

|__|__|12399نشر التوعية المرورية يعتبر ضروري   

|__|__|12399للمدرسة و الجامعة دور مهم في منع تفشي المخدرات بين المراهقين و الشباب في المجتمع

|__|__|12399تتناسب المناهج المدرسية الحالية مع القدرات و الفئات العمرية لطالب المدارس

|__|__|12399تتناسب المناهج المدرسية الحالية مع ثقافة المجتمع األردني

1122. الشعور بالسعادة و الرضى عن الحياة

|__|__|12399بشكل عام أشعر بأن اسرتي في الفترة الحالية  سعيدة جدا.

|__|__|12399اشعر بان حياة أسرتي قريبة من المثالية.

|__|__|12399اشعر بالرضا التام عن حياة أسرتي

االجابةدائماغالبااحياناقليالابدا  العالقات االسرية  1123

|__|__|12345تحدث خالفات بين الزوجين )االبوين(. 1

|__|__|12345تحدث خالفات بين األبوين واالبناء.  2

|__|__|12345يتحاور األبوين مع بعضهما لحل الخالفات والمشكالت التي تواجه االسرة.3

|__|__|12345يتحاور األبوين مع األبناء الذكور واالناث حول المشكالت التي تواجه االسرة.4

|__|__|12345يقضي األب الوقت الكافي مع افراد األسرة.   5

|__|__|12345تقضي األم الوقت الكافي مع افراد األسرة.6

|__|__|12345إناث األسرة لديهن الحرية في اختيار شريك الحياة )الزوج(.7

|__|__|12345ذكور األسرة لهم الحرية في اختيار شريكة الحياة )الزوجة(.8

|__|__|12345سبق وان حصلت األسرة أو أي من أفرادها على خدمات اإلرشاد األسري.9



|__|__|12345تفضل األسرة زواج األقارب.12

|__|__|12345تقوم العائلة الكبيرة )العشيرة(  بتقديم الدعم المادي 13

باألمان 14 الشعور  و  المعنوي  الدعم  بتقديم  الكبيرة  العائلة  تقوم 
واالطمئنان 

12345|__|__|

|__|__|12345تقوم العائلة الكبيرة بتقديم الدعم من خالل المساهمة في رعاية األبناء 15

|__|__|12345سبق و أن ُحرمت احدى أفراد األسرة االناث  من االرث 16

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث عن طريق احراجها17

او 18 مالي  مقابل  بإعطائها  االرث  من  االناث   األسرة  أفراد  احدى  حرمان  تم 
عيني 

12345|__|__|

االرث من خالل تهديدها بقطع 19 االناث  من  األسرة  أفراد  احدى  تم حرمان 
الصلة معها 

12345|__|__|

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث لعدم حاجتها للميراث 20

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث ألن االرث هو حق للذكور فقط21

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث لزواجها من غريب 6

|__|__|12345تم حرمان احدى أفراد األسرة االناث  من االرث بسبب العادات و التقاليد 7

انتهى....... للباحث ان يشكر رب/ة االسرة و افراد االسرة على المشاركة


