


املستوى  على  واجلنسية  واإلجنابية  بالصحة  النهوض  برامج  تستند  أن  بضرورة  للسكان  األعلى  اجمللس  من   ً إميانا

ً على البحوث العلمية املوجهة خلدمة هذه البرامج، يسر اجمللس أن يصدر هذه الدراسة  الوطني وفي احملافظات أيضا

حول "تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي على الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة 

والفتاة في محافظة جرش"، والتي هدفت إلى حتليل كمي ونوعي للعالقات بني املتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية 

والنوع اإلجتماعي والصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش.

ويرجع إختيار محافظة جرش إلى أن مسح السكان والصحة األسرية األخير 2017 / 2018 أظهر وجود تباين بني 

النساء والرجال في محافظة جرش من جهة، وبني محافظة جرش وبقية احملافظات من جهة أخرى في عدد من 

اإلجنابية  والرغبات  اإلجناب  ومستوى  الزواج،  بأمناط  يتعلق منها  اإلجنابية خاصة ما  والصحة  املرأة،  مؤشرات متكني 

وفقدان احلمل، وممارسة تنظيم األسرة واحلاجة إليه واملشورة حوله، والتعرض للعنف األسري، واملعرفة باألمراض 

اجلنسية واملوقف من حاميلها، والكشف عن سرطان الثدي وغيرها من املوضوعات ذات الصلة.

ً بشعار أجندة التنمية املستدامة 2030 والقائل "حتى ال يتخلف أحد  ً وثيقا وترتبط مخرجات هذه الدراسة إرتباطا

عن الركب" وبعددٍ من أهداف هذه األجندة، خاصة الهدف الثالث املتصل مبعدل إجناب املراهقات وبنسبة النساء في 

وبالهدف اخلامس املتصل باحلقوق  الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة؛  إلى  تلبية حاجتهن  اللواتي متت  سن اإلجناب 

اإلجنابية.

الدراســة وأهميتها ودواعيها  يعــرض الفصــل األول مشكلة  الدراسة إلى خمسة فصــول؛  وينقسـم تقرير 

الفصــل  أما  بها؛  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  الثــاني  الفصــل  يعــرض  في حـيـن  وأهدافها ومنهجيتها؛ 

صص لتحليل كم للعالقة بني الصحة اإلجنابية واملتغيرات الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية؛ وتاله  الثالث فخُ

الفصل الرابع لعرض نتائج اجلانب النوعي للدراسة، وأُختتمت الدراسة بفصل خامس يعرض اخلالصات والتوصيات.

وفي اخلتــام فإننــا عـلـى ثقــة بــأن هــذه الدراســة ستشــكل إضافــة للدراســات الوطنيــة، وســتكون 

إحــدى األدوات إلعــداد اخلطــط والبرامــج على املستوى احمللي لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية للسكان 

واإلستراتيجية الوطنـية للصحة اإلجنــابية، وخلدمــة أردننــا الغــالي ومجتمعنــا األردنـــي بقيــادة صاحــب 

اجلاللــة الهاشــمية امللــك عبداللــه الثــاني إبن احلسني، وفقه اللــه وحفظــه اللــه ورعــاه .

تقـــدمي

األمينة العامة
د. عبلة عماوي



يتقدم اجمللس األعلى للسكان بالشكر إلى فريق الدراسة األستاذ الدكتور عيسى املصاروة واألستاذ الدكتور زيد 

احلمدان والدكتورة هالة بوادي، كما نتقدم بالشكر إلى جلنة اخلبراء املمارسني ممثلي املؤسسات الوطنية في كل من 

الهاشمي  األردني  والصندوق  االجتماعية  التنمية  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  ووزارة  جرش  محافظة 

لتنمية املوارد البشرية باإلضافة إلى ممثلي وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني والهيئة الطبية الدولية 

الدولية  واملؤسسات  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية  املؤسسات  جميع  والى  جرش،  محافظة  في  العاملني 

العاملة في األردن على تعاونها في تنفيذ املقابالت والى الشريحة املستهدفة الذين شاركوا في مجموعات التركيز 

في محافظة جرش.

ويتقدم اجمللس بالشكر إلى مؤسسة شير نت الهولندية العــاملية على دعمها لتنفيذ هذه الدراسة، ودعمهم 

املتواصل لبرنامج شير نت األردن الذي يستضيفه اجمللس األعلى للسكان.

ً للعاملني في مشروع شير-نت األردن والعاملني في اجمللس اللذين عملوا على الدعم الفني  وال يفوتنا الشكر أيضا

واملراجعة والتوجيه واإلخراج لهذه الدراسة بصورتها النهائية. 

واهللا ولي التوفيق

شكر وعرفان



قائمة املشاركني في إعداد الدراسة

فريق البحث

األستاذ الدكتور عيسى املصاروه

األستاذ الدكتور زيد احلمدان

الدكتورة هالة بوادي

أعضاء جلنة اخلبراء املمارسني احملليني

الدكتور محمد الطحان : مدير صحة جرش - وزارة الصحة.

ازدهار عبد الكرمي حسني : وزارة الصحة/ مشرفة األمومة والطفولة في محافظة جرش

الدكتور فيصل الهواري : مدير التربية والتعليم جرش - وزارة التربية والتعليم

السيدة بثينا مصطفى ياسني : مديرة تنمية جرش - وزارة التنمية االجتماعية

السيدة هنادة حسني املومني : باحثة النوع اإلجتماعي - وزارة التنمية االجتماعية

السيدة هدى راشد البواعنة : محافظة جرش

املهندس سمير فرحان أبو حرب : محافظة جرش

صباح العدمات : الصندوق األردني الهاشمي لتنمية املوارد البشرية

الدكتور ماهر بدر : مركز صحي جرش - وكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

آالء احلديدي: الهيئة الطبية الدولية

أعضاء جلنة اخلبراء املمارسني احملليني / اجمللس األعلى للسكان

ً الدكتورة عبلة عماوي : األمينة العامة - سابقا

السيدة رانيا العبادي : مساعد األمينة العامة ومديرة وحدة التخطيط اإلستراتيجي

السيد علي املطلق : مدير وحدة الدراسات والسياسات

السيد غالب العزة : املدير الفني والباحث الرئيسي

اآلنسة منال الغزاوي : مديرة املشاريع والباحثة الرئيسية

اآلنسة ورود البطوش : باحثة

التحق املهندس سمير فرحان أبو حرب ممثال عن محافظة جرش وبديال عن السيدة هدى بواعنة بتاريخ 24 /10 /2021



فهرس احملتويات

الصفحةالرقـــم املوضــــــوع

تقـدمي

شكـر عرفـان

قائمة املشاركني في إعداد الدراسة

قائمة احملتويات

امللخص التنفيذي

امللخص التنفيذي باللغة اإلجنليزية

مقدمة

التعريف بالصحة اإلجنابية واجلنسية وعالقتها بالنوع اإلجتماعي

مشكلة الدراسة وأهميتها

أهداف الدراسة

منهجية الدراسة وأدواتها

محددات الدراسة

الفصل األول: املقدمة واملنهجية

I
VI

19
20
25
25
27
30
32
32
34
34
37
37
38
38
39
39

1
2
3
5
6
8

11

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1

الرجل واملرأة في محافظة جرش

الزواج والصحة اإلجنابية ومتكني النساء في محافظة جرش بني آخر مسحني أسريني

الصحة اإلجنابية واجلنسية حسب املتغيرات الدميوغرافية واالجتماعية االقتصادية

الوالدات القيصرية ووفيات األمهات

تنظيم األسرة

العنف الزوجي

مشكالت تعيق احلصول على الرعاية الطبية

احلالة الراهنة لتمكني النساء

احلالة الراهنة لتعرض الفتيات والنساء للعنف األسري

األمراض املنتقلة جنسياً

استخدام الفحص الطبي قبل الزواج

الكشف املبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم متدني

فرص مهدورة للحصول على معلومات ومشورة عن الصحة اإلجنابية

الوضع التغذوي للنساء واألطفال

وفيات األطفال

اإلعاقات

1.3
2.3
3.3
1.3.3
2.3.3
3.3.3
4.3.3
5.3.3
6.3.3
7.3.3
8.3.3
9.3.3
10.3.3
11.3.3
12.3.3
13.3.3

الفصل الثاني الدراسات السابقة

الفصل الثالث: العالقة بني الصحة اإلجنابية واملتغيرات الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية



فهرس احملتويات

الصفحةالرقـــم املوضــــــوع

الفصل الرابع: تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي على الصحة

اجلنسية واإلجنابية للمرأة والفتاة

1.4
2.4
3.4

4.4

5.4

6.4
7.4

8.4

9.4

مناقشة النتائج

التوصيات

املصادر

الفصل اخلامس: مناقشة النتائج واخلالصة والتوصيات

1.5
2.5

امللحق رقم 1 : الدليل االرشادي حلوار مجموعات التركيز املستهدفة

امللحق رقم 2 : قائمة اصحاب املصلحة ومجموعة أصحاب القرار حسب اسم اجلهة التي ميثلوها

امللحق رقم 3 : اماكن سكن املشاركني األردنيني

املالحـــــــق

الزواج  النوع اإلجتماعي على  احملور األول : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات   
النوع اإلجتماعي علياإلجناب وديناميات  واإلقتصادية  العوامل اإلجتماعية  تأثير  الثاني :  احملور 

احملور الثالث : تأثير العوامل اإلجتمــاعية واإلقتصـادية ودينــاميات النوع اإلجتمــاعي على

التوعية اجلنسية

احملور الرابع : تأثير العوامــل اإلجتمــاعية واإلقتصادية ودينــاميات النوع اإلجتمــاعي على

الرضاعة الطبيعية

احملور اخلامس : تأثير العوامل اإلجتمــاعية واإلقتصادية ودينــاميات النوع اإلجتمــاعي على

إدماج الزوج بالصحة اإلجنابية لألم

احملور السادس : تأثير العوامل اإلجتمــاعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي على العنف

احملور السابع : تأثير العوامل اإلجتمــاعية واإلقتصادية ودينــاميات النوع اإلجتمــاعي على

األمراض املنقولة جنسيا

احملور الثامن : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصـــادية ودينــاميات النوع اإلجتمـــاعي على

املعاشرة اجلنسية 

احملور التاسع : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي على الصورة

النمطية للرجل واملرأة

41
59

71

73

75
77

81

83

84

87
93
95

97
100
100



قائمة اجلداول

الصفحةالرقـــم املوضــــــوع

اجتاهات مؤشرات الزواج – محافظة جرش

نسبة الفتيات دون سن 18 سنة بني اللواتي تزوجن ألول مرة حسب احملافظة

اجتاهات مؤشرات اإلجناب وتنظيم األسرة – محافظة جرش

ً اللواتي ال يرغنب في إجناب مزيد من األطفال حسب خصائصهن نسبة (%) املتزوجات حاليا

اجتاهات مؤشرات متكني املرأة وتعرضها للعنف في محافظة جرش 2012 - 2017

حسب الوالدات القيصرية عند السيدات املتزوجات حسب متغيرات دميوغرافية واجتماعية

واقتصادية 2018/2017

االستعمال احلالي لوسائل تنظيم األسرة حسب خصائص السيدات 2017 / 2018

احلاجة غير امللباة لتنظيم األسرة حسب خصائص السيدات 2017/ 2018

تعرض من سبق لهن الزواج لعنف من الزوج حسب شكل العنف وخصائص

السيدات 2017 / 2018

 نسبة النساء اللواتي يواجهن مشكلة كبيرة للحصول على الرعاية الطبية ألنفسهن

حسب السبب 2017 - 2018

مؤشرات متكني املرأة وتعرضها للعنف في محافظة جرش وإقليم الشمال واململكة حسب

نتائج مسح السكان والصحة األسرية 2018-2017 

1

2

3

3أ

4

5

6

7

8

9

10

20

21

22

24

24

26

28

29

31

32

33



قائمة األشكال

الصفحةالرقـــم املوضــــــوع

األحمال املفقودة خالل السنوات اخلمس السابقة حسب عمر النساء

األحمال املفقودة خالل السنوات اخلمس السابقة حسب احملافظات

االستخدام احلالي للوسائل احلديثة لتنظيم األسرة حسب اجلنس واحملافظات

ً وسيلة نسبة املتزوجات غير احلوامل ولديهن أطفال دون سن اخلامسة ويستخدمن حاليا

لتنظيم األسرة حسب احملافظات

نية النساء غير املستخدمات لوسائل تنظيم األسرة حسب احملافظات

1

2

3

4

5

12

12

13

14

14



امللخص التنفيذي

يعود الداعي الرئيسي لهذه الدراسة إلى أن  مسح السكان والصحة األسرية األخير2017 / 2018 ومصادر أخرى 

أظهرت وجود تباينات بني محافظة جرش وبقية احملافظات في عدد من مؤشرات الصحة اإلجنابية واجلنسية ومتكني 

املرأة، وردت في تقرير هذه الدراسة معززة باألدلة املستمدة من هذا املسح واملسح السابق له ومن املصادر اإلدارية 

القضاة  ودائرة قاضي  واجلوازات  املدنية  األحوال  دائرة  الصادرة عن  الرسمية  السنوية  التقارير  املتمثلة في  األحدث 

الدراسات  العام ومن عدد من  املعلومات اجلنائية في مديرية األمن  وإدارة  العامة  ودائرة اإلحصاءات  ووزارة الصحة 

.ً املنشورة حديثا

وجتلت التباينات بني محافظة جرش واحملافظات األخرى واململكة ككل، في معدل اإلجناب الكلي واملكتمل ومتوسط 

عدد األطفال املثالي واملرغوب، وفي معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة واحلاجة غير امللباة إليها من أجل املباعدة 

ً، وفي معدل وفيات ما حول الوالدة. ومتثل الهدف  بني الوالدات أو التوقف عن اإلجناب، وفي نسبة الوالدات املتقاربة جدا

الرئيسي للدراسة في توضيح تأثير العوامل املباشرة وغير املباشرة (اإلجتماعية واإلقتصادية) في املكونات اخملتلفة 

للصحة اإلجنابية وتوضيح العالقات بينها، من أجل اخلروج مبلخص سياسات يستند إلى نتائج الدراسة ويتضمن 

اقتراحات تتعلق باإلستراتيجيات املالئمـة لتحسني الصحـة اإلجنــابية واجلنسية في محافظة جرش واحملافظات 

املماثلة لها، ومستجيبة ملبادئ حقوق اإلنسان والعدالة والنوع اإلجتماعي.

ً بتوظيفـها للجداول املتقـاطعة واإلحصاءات بكافة أشكالها الرقمية والبيانية  ً كميا وانتهجت الدراسة منهجـا

ً متثل في عقد 15 مجموعـة نقاش مركز شـارك فيها مستهدفون من سكان  ً أيضا ً نوعيـا ومصـادرها، ومنهجا

ً ومتزوجون، أردنيـون وغير أردنيني ممن هم في سن الزواج واإلجنـاب. كما مت تنظيم  زابا ً وإناثاً، عُ محافظة جرش ذكورا

مجموعة حوار مركز ملقدمي اخلدمات الصحية ومقابالت فردية مع أصحاب القرار في محافظة جرش.

ففيما يخص الزواجية، ارتفعت نسبة املتزوجات ممن في سن اإلجناب بحوالي ثالث نقاط مئوية في السنوات اخلمس 

ً قبل سن  املاضية، وجاءت محافظة جرش في املرتبة الثالثة بعد محافظة املفرق والزرقاء في نسبة من تزوجن مبكرا

العشرين وقبل سن 18 سنة، وعزى املشاركون في حلقات النقاش الزواج املبكر إلى وجود الالجئني السوريني. وحلت 

الزوجات. وحسب ما أدلى به األزواج من  احملافظة في املرتبة األولى في شيوع زواج األقارب وفي تدني نسبة تعدد 

ً ممن تزوجوا بعد أن  ً في محـافظة جرش حتى بني األصغر عمرا اجلنسني لم يكـن الفحص الطبي قبـل الزواج عاما

ً عام 2004. أصبح هذا الفحص إجباريا

وفيما يتعلق باإلجناب، أظهرت دراسة على املستوى الوطني أن مستوى اإلجناب أعلى بني اللواتي لديهن تأمني صحي 

ً إلى أن حجم املساعدات التي تقدمها  خاصة الذي مصدره املفوضية العليا لشؤون الالجئني، ورمبا يعود ذلك أيضا

منظمات اإلغاثة الدولية إلى الالجئني السوريني يعتمد على عدد أفراد األسرة مما قد يشجع األسرة على زيادة عدد 

Iأفرادها بإجناب املزيد من األطفال.



لقد انخفض معدل اإلجناب الكلي للمرأة الواحدة في محافظة جرش من 4.3 إلى 3.5 مولود بني املسحني األسريني 

األخيرين وأرجع املشاركون ذلك إلى األوضـاع االقتصـادية وصعوبـة احلياة، ولكن ظلت محـافظة جرش في املرتبة 

الثانية بعد املفرق في مستوى اإلجناب، رغم أن نسبةأالستعمال احلالي للوسائل احلديثة لتنظيم اإلجناب (42.5 %) 

ونسبة من سبق لهن استخدـام وسيلة لتنظيم األسرة (75 %) كانتا األعلى بني كافة محافظات اململكة، ورغم 

أن احلاجة غير امللباة لوسائل تنظيم األسرة هي األدنى بعد محافظة عجلون بني كافة محافظات اململكة.

يزداد استعمال وسائل تنظيم األسرة في محافظة جرش مع العمر ويبلغ ذروته بني السيدات 35 - 39 سنة ليعود 

ً بعد هذا العمر رمبا لتناقص احلاجة إليها، واالستعمال أعلى بني السيدات األردنيات من غيرهن  إلى اإلنخفاض قليال

ً في محافظة جرش بني الشرائح اخملتلفة، فهي  ً واألعلى ثروة. وتتباين احلاجة غير امللباة أيضا وبني األعلى تعليما

ً من أجل التوقف عن  ً من أجل املباعدة بني الوالدات وعالية بني النساء األكبر عمرا عالية بني النساء األصغر عمرا

اإلجناب، وأعلى في احلضر من الريف وبني غير األردنيات وأعلى بني اللواتي تعليمهن ابتدائي وبني الشريحة األفقر. 

وظهر أن الفرص املهدورة حلصول غير املستخدمات على مشورة ومعلومات عن وسائل تنظيم األسرة عندما كن في 

مرفق صحـي خالل العام املاضي كانت األعلى في محافظة جرش (79 %)، وذكرت السيدات سبعة أسباب ملاذا 

يواجهن مشكلة كبيرة للحصول على الرعاية الطبية ألنفسهن، أهمها وبالترتيب أنها ال تريد الذهاب مبفردها، 

احلصول على املال الالزم، بُعد املرفق الطبي، إستخدام وسيلة تنقل، خشية عدم وجود مقدم خدمة أنثى، احلصول 

على إذن للذهاب، وال تعرف أين تذهب.

وبخصـوص الرغبـات اإلجنابية، حصل ارتفـاع بسيط في نسبة اللواتي يرغنب في التوقف عن اإلجناب، ولكن حصل 

انخفاض مهم في نسبة اللواتي يرغنب في االنتظار سنتني على األقل قبل إجناب مولود جديد، وأرجعت املبحوثات 

ذلك إلى ضغوطات من اجملتمع عليهن وخاصة األهل ورغبة ذاتية لالطمئنان عن غياب العقم عندهن وإجناب األطفال 

وهن في كامل قدراتهن، ولذا كانت نسبة الوالدات التي لم ميضِ على سـابقتها سنتان عالية (30 %). ومهما يكن 

كانت نسبة املتزوجات اللواتي يرغنب في التوقف عن إجناب مزيد من األطفال في محافظة جرش أعلى في احلضر من 

.ً الريف وبني األسر األردنية قياس بالسورية وبني األسر امليسورة وبني السيـدات األقل تعليما

وكما في بقية محافظات اململكة، كانت نسبةالوالدات القيصرية مرتفعة (26 %) وأعلى من ذلك بني احلوامل بعد 

سن 40 سنة وبني الشرائح امليسورة ومن لديهن تعليـم عالـي وفي املستشفيات اجلامعية ومستشفيات اخلدمات 

الطبية امللكيـة. وجاءت محافظة جرش في املرتبة الثانية بعد محافظة إربد في عدد حاالت احلمـل املفقـودة في 

ً بني  السنـوات اخلمس املاضية مقــارنة بعدد الوالدات احلية، وكان فقدان احلمل على املستوى الوطني أكثر شيوعا

. ً ً واألكثر أطفاال النساء األكبر عمرا
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ومن اجلوانب الهامة للصحة اإلجنابية اإلصابة بالسرطان. يشكل سرطان الثدي 40 % من السرطانات النسائية، 

ً أو من مختص في العام  ً ذاتيـا ورغم احلمـالت املستمرة للحث على الكشف املبكرعنه كانتنسبة من أجرين فحصا

وكـذلك نسبـة من سعني لفحص  مقابل 21 %)،   % 26) ً أيضا واململكة  املاضي متدنية في محافظة جرش 

شعاعي للثدي (12 % مقابل 9 % ) بدعوى أن ال حاجة لذلك وال توجد أعراض. أما من أجرينفحص مسحة عنق 

الرحم فبلغـت 23 % في جرش (24 % في األردن)، وال يقدم اللقاح الواقي من سرطان عنق الرحم في األردن، كما 

ال توجد حملة تستهدف الذكور للكشف املبكر عن السرطان بينهم.

أن خمس النساء املتزوجات ممن في سن اإلجناب في محافظة جرش أفصحن أنهن قد سبق أن تعرضن لشكل من 

وأقله  يليه اجلسدي  النفسي  العنف  هو   ً الزوجي شيوعا العنف  وأكثر أشكال  أزواجهن،  قبل  العنف من  أشكال 

اجلنسي. ويزداد العنف النفسي مع تقدم عمر الزوجة بينما يقل العنف اجلسدي مع العمر. وكانالعنف الزوجي أكثر 

ً في احلضر وبني األردنيني واجلنسيات األخرى أكثر مما هو بني السوريني، وضد النساء اللواتي تعليمهن ابتدائي  شيوعا

وبني أفقر الشرائح. ويبرر ثالثة أرباع الرجال وحوالي نصف النساء في محافظة جرش تعنيف الزوج لزوجته، وأكثر 

عن ذلك ولم يسعني لطلب املساعدة من   ً أحدا الزوج لم يخبرن  اللواتي تعرضن لعنف من  ثلثا  حوالي  من ذلك، 

العنف  النقاش  في حلقات  اجلنسني  من  املشاركني  برر جميع  وقد  األسرية.  باحلماية  رسمية مختصة  مؤسسة 

الزوجي وألقوا باللوم حوله على الزوجة وأشاروا إليأن الصمت هو اخليار األفضل لتحافظ الزوجة على بيتها وحتى 

ال حتدث مشاكل بني األقارب.

لقد حصل انخفاض كبير (30 نقطة مئوية) من نسبة من يقبلن التعرض للعنف الزوجي، كما حصل انخفاض 

الوعي عند  زيادة  إلى  ذلك  املبحوثون  وأعزى  وزمنه،  ومصادره  أشكاله  بكافة  للعنف  والنساء  الفتيات  تعرض  في 

الشبان والشابات، ولكن ما يدعو للقلق هو ذلك االرتفاع الكبير (حوالي 22 نقطة مئوية) في نسبة من صمنتَ ولم 

يخبرن أحد عن تعرضهن للعنف اجلسدي واجلنسي ولم يسعني للحصول على مساعدة لوقفه رغم حصول إصابات 

عند بعضهن، وقد يعود الصمت عن العنف إلى شيوع زواج األقارب وخشية وقوع نزاعات أسرية أوسع ووجود معتقد 

راسخ بني النساء أن  على الزوجة أن  تتحمل وتصبر لكي ال تهدم بيتها.

 ً وأوردت الدراسة مؤشرات عن متكني املرأة في محافظة جرش تدل على تدني التمكني االقتصادي للنساء مقاسا

بنسبة املشتغالت وبامللكية املفردة واملشتركة للعقارات واستعمال احلسابات البنكية واإلقراض والتصرف املنفرد 

بالدخل النقدي مقارنة بالرجال. وبرر املشاركون ذلك بغياب فرص العمل بشكل عام لصغر حجم القطاع اخلاص في 

محافظة جرش وعدم جدوى العمل في عمان لتدني األجور .
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أما بشأن املعرفة عن األمراض املنقولة جنسياَ فمتدنية، فحوالي 35 % من النساء و26 % من الرجال متكنوا من 

ذكر مرض جنسي غير اإليدز. وفيما يخص املعرفة غير السماعية، حوالي نصف النساء والرجال في محافظة جرش 

يعرفون طريقتني للوقاية من فيروس املناعة البشريةوتوجد عالقة طردية بني هذه املعرفة والعمر والتعليم ومستوى 

معيشة األسرة. أمااملعرفة الشاملة بني شابات وشبان محافظة جرش بطرق الوقاية من فيروس املناعة البشرية 

ً  4 % و9 % على التوالي، ولم تسجل أي إصابة بهذا املرض في احملـافظة خالل الفترة  املكتسب فكانت متدنية جدا

1986 - 2020 ولكن 88 % من النساء و80 % من الرجال في احملافظة لديهم مواقف متييزية من املتعايشني مع 

ً في حلقات النقاش تدني الوعي والثقافة الصحية بسبب ندرة التطرق لهذه األمور سواء  هذا املرض. وكان واضحا

في املدارس أو اجلامعات.

وبنـاء على نتائج الدراسـة بشقيهـا الكمي والنوعي، إختتم تقريرهـا بتوصيات عريضـة وعـامة موزعة على ثالثة 

مستويات مترابطة وهي مستوى البيئة املمكنة أو الداعمة واملستوى املؤسسي ومستوى األفراد واجملتمعات احمللية. 

فعلى مستوى البيئة املمكنة، ميكن القول أن هناك حاجة الى مراجعة تشريعات األحوال الشخصية وتطبيقاتها 

مبا يفضي إلى زوال زواج الفتيات قبل بلوغهـن سن 18 سنة، وإعالم الزوجة عن نية زوجها الزواج بإمرأة ثانية قبل 

عقد قرانه الثاني وتدخل احملاكم الشرعية مبا يضمن حصول النساء على حقهن الشرعي في امليراث األسري، إذ أن 

هذا يؤسس ألعراف وممارسات إجتماعية معززة لصحة الفتاة ومكانتها. كما ال بد أن ينظر التربويون في مناهج 

بصورة  الدينية  والدروس  واإلرشاد  الوعظ  مواضيع  في  الدين  وعلماء  الصفية،  وغير  الصفية  واألنشطة  التعليم 

ً في الثقافة احمللية بني املواطنني والالجئني  تفضي إلى تنشئة أجيال تتخلى عن األعراف واملمارسات السائدة حاليا

في احملافظة واملقوضة للصحة اإلجنابية واجلنسية والتمكني بني الفتيات والنساء خاصة في األسر الفقيرة، ونخص 

ً قبل إكمال تعليمهن للتخفيف  بالذكر األحوال األسرية التي تؤسس ألعراف ثقافية تدفع إلى تزويج الفتيات مبكرا

من أعبـاء رعايتهن على أسرهن األصلية؛ وإلى إستمرار شيوع زواج األقارب؛ وإلى صمت النساء والفتيات عن األذى 

الذي يصيبهـن نتيجة العنـف األسري الذي يتعرضن له مبختلف أشكاله؛ وإلى السلوكات اإلجنابية غير الرشيدة؛ 

وإلى ضعف متكني اإلناث املتمثل في تدني مشاركة املرأة في األنشطة اإلقتصادية املدرة للدخل داخل البيت وخارجه 

واألموال  األصول  وملكية  امليراث  في  العادل  نصيبهن  إلى  األسرة  في  اإلناث  وصول  تُعيق  التي  الثقافية  واألعراف 

املنقولة وغير املنقولة. 

أما على املستوى املؤسسي، فإن نتائج الدراسة تدعو إلى قيام عمل منسق وتشاركي بني مجالس اإلدارة احمللية 

التنمية  ومديرية  األوقاف  ومديرية  الصحة  ومديرية  والتعليم  التربية  مديرية  وهي  احملافظة  في  ومؤسساتها 

اإلجتمـاعية ومديـرية الشباب وإدارة حمـاية األسرة ومؤسسة الضمــان اإلجتماعي ودائــرة األراضي واملساحة
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واملنظمات النسائية غير احلكـــومية واملنظمات الدولية العـاملة في احملافظة، لوضع برنــامج عمل على مستوى 

احملــافظة، ليكون برنامج متدرج ومنسق ومستند على البيانات واألدلة املتاحة في سجالت كافة مؤسسات اإلدارة 

احمللية السابقة الذكر، على أن يشتمل هذا البرنامج ليس على أنشطة توعية فقط، بل على بناء قدرات العاملني 

واخلدمة  للمشورة  احملتاجة  الشرائح  إلى  الفعال  الوصول  فرص  يعزز  مبا  عملها  تغيير  وعلى  املؤسسات  هذه  في 

والعون بكل ما يتصل بالقضايا ذات األولوية التي أظهرت الدراسة أن هناك ثغرات ميكن اإلستجابة لها وبيسر مما 

سيسهم في حتسني صحة النساء والفتيات ومخرجات صحتهن اإلجنابية وتعزيز مكانتهن ورفاه أسرهن. 

أما على املستوى الفردي واجملتمعي، فإن إحداث تغيير كلي وشامل في سلوك األفراد واجلماعات ليس باألمر اليسير، 

لكن ال بد من اإلستمرار في قيام املؤسسات التعليمية على إختالف مستوياتها واملؤسسات الصحية والشبابية 

والدينية واإلعالمية ومنظمات اجملتمع املدني والتي تضطلع جميعـها مبهام التربية والتنشئة والتوعية واإلرشاد 

والنصح في محـافظة جرش بإستغالل كل فرصة ومناسبة ومكان لتنفيذ برامج وأنشطة مبتكرة موجهة لألفراد 

واجلماعات املستهدفة تتناول القضــايا ذات األولوية املتعلقة بالصحة اإلجنابية واجلنسية والتمكني والتي أظهرت 

الدراسة أن لها تبعات غير مرغوبة على حياة األسرة ورفاهها في محافظة جرش، خاصة وأن الدراسة قد أظهرت أن 

هناك فرص عديدة متاحة ولكنها ضائعة وميكن إستغالها لتناول مثل هذه القضـايا عندما يكون األفراد واجلماعات 

الصحي  واملرفأق  واملسجد  واجلــامعة  كاملدرسة  ذكرهــا  السابق  باملؤسسات  اخلــاصة  املرافــق  في  متواجدين 

ومركز الشباب ومكتب األحوال املدنية واحملاكم الشرعية ومقرات اجلمعيات األهلية والدولية.



Executive Summary

The main reason for this study is that the recent Population and Family Health Survey 

2017/18 and other sources showed discrepancies between Jarash governorate and the 

rest of governorates in a number of indicators of reproductive and sexual health and 

women's empowerment. The study reported on these discrepancies substantiated by 

evidence from this survey and previous survey as well as from recent administrative 

sources such as the official annual reports issued by the Department of Civil Status and 

Passports, the Department of Supreme Judges, the Ministry of Health, the Department 

of Statistics and the Administration of Criminal Information at the Directorate of 

Public Security and a number of newly published studies.

The differences between Jarash governorate and other governorates and the Kingdom 

as a whole were reflected in the total and completed fertility rate, the average ideal and 

wanted number of children, the contraceptive prevalence rate, the unmet need for using 

a family planning method to space or to terminate childbearing, the proportion of 

closely spaced births and the perinatal mortality rate. The main objective of the study 

was to clarify the impact of direct and indirect factors (social and economic) on the 

different components of reproductive health and their relationships, in order to come up 

with a policy brief based on the study results which includes suggestions for

appropriate strategies to improve reproductive and sexual health in Jarash governorate 

and similar governorates and be responsive to the principles of human rights, justice 

and gender.

The study took a quantitative approach by employing cross-tables and numerical and 

graphic statistics as well as qualitative approach by convening of 15 focused groups 

discussions (FGDs) in which targeted residents of Jarash governorate, male and 

female, single and married, Jordanian and non-Jordanian of marriage and childbearing 

age participated. A focused dialogue group of health service providers and individual 

interviews with decision makers were also organized. VI



With regard to marriage, the proportion of married women of childbearing age has 

increased by about three percentage points in the past five years. Jarash governorate 

came third after Mafraq and Zarqa governorate in the proportion of women who have 

been married before the age of 20 and before the age of 18 years. The participants in 

the FGDs attributed early marriage to the presence of Syrian refugees. Jarash came first 

in the prevalence of consanguinity but the lowest in polygyny. Premarital medical 

exam was not universal, even among the youngest couples who married after this 

examination became compulsory in 2004.

With regard to reproduction, a national study has shown that the level of reproduction 

is higher among those with health insurance especially by UNHCR, probably because 

the amount of assistance provided by international relief organizations to Syrian

refugees depends on the number of family members, which may encourage the family 

to having more children. The TFR per woman in Jarash governorate decreased from 4.3 

to 3.5 births between the last two household surveys and participants in the FGDs

attributed this to economic conditions and life hardship. However, Jarash governorate 

remained second after Mafraq in fertility level, although the current use of modern 

contraceptive methods (42.5%) and the proportion of those who have ever-used a 

family planning method (75%) were the highest in Jarash among all governorates of the 

Kingdom. In addition, the unmet need for family planning methods was the lowest after 

Ajloun governorate among all governorates of Jordan. 

The use of family planning (FP) methods in Jarash governorate increases with age and 

peaks among women 35-39 years of age to return to a slight decline after this age,

possibly because of the decreased need for use. Use of FP is higher among Jordanian 

women than others and among the highly educated and richest women. The unmet need 

for FP in Jarash governorate also varies among different segments, as it is higher 

among younger women for birth spacing, higher among older women in order to
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terminate childbearing, higher in urban areas than rural areas, higher among

non-Jordanian women and higher among those with primary education and the poorest 

segment. It emerged that the missed opportunities for non-users of FP methods to 

receive counseling and information on family planning methods when they were in a 

health facility over the past year were the highest in Jarash governorate (79%). Women 

cited seven reasons why they face a major problem of obtaining medical care for

themselves, the most important of which is that they do not want to go alone, get the 

necessary money, distance to the medical facility, use a means of transportation, fear of 

not having a female service provider, get permission to go, and do not know where to 

go.

With regard to reproductive preferences, there has been a slight increase in the

proportion of those who want to stop having children, but there has been a significant 

decrease in the proportion of those who want to wait at least two years before having a 

new baby. The participants in the FGDs attributed this to pressures from society,

especially parents, and a self-desire to check their infertility and have children when at 

their full fecundity. Therefore, the proportion of closely spaced births was high (30%), 

however the proportion of married women who want to stop having more children in 

Jarash governorate, was higher in urban than in rural areas, among Jordanian families 

compared with Syrian, among well-off families and among less educated women.

As in the rest of the Kingdom governorates, Caesarean sections were high in Jarash 

(26%) and were higher among pregnant women after the age of 40, among the well-off 

and highly educated, and in university and royal medical services hospitals. Jarash 

governorate ranked second after Irbid governorate in the number of pregnancies lost in 

the past five years relative to the number of live births, and pregnancy loss at the 

national level was more common among older women and women with more children.
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Among the important aspects of RH is cancer. Breast cancer accounts for 40% of 

female cancers, and despite ongoing campaigns to induce early detection, the

proportion of women who had self-examination or screening from specialist last year 

were also low in Jarash governorate and the Kingdom (26% versus 21%). Moreover, 

those who sought monogram were few (12%; 9% for Jordan) on the grounds that there 

was no need for it and no symptoms. Cervical smear screening reached 23% in Jarash 

(24% in Jordan), Cervical cancer vaccine is not provided in Jordan, and there is no

campaign targeting males for early detection of cancer among them.

One fifth of married women of childbearing age in Jarash governorate have reported 

that they have ever experienced some form of violence by their husbands. The most 

common form of spousal violence is psychological followed by physical and the least 

was sexual violence. Psychological violence increases as the wife ages while physical 

violence decreases with age. Spousal violence was more common in urban areas and 

among Jordanians and other nationalities than among Syrians, against women with 

primary education and among the poorest segments. Three quarters of men and about 

half of women in Jarash governorate justify the husband's abuse of his wife, and more 

than two thirds of those who have been subjected to violence by the husband have not 

told anyone about it and have not sought help from an official family protection

institution. All participants of both sexes in the FGDs have justified spousal violence 

and blamed it on the wife and pointed out that silence was the best option for the wife 

to keep her home and avoid problems between relatives.

There has been a significant decrease (30 percentage points) in the proportion of those 

who accept marital violence, and there has been a decrease in the vulnerability of girls 

and women to violence in all its forms, sources and time, and the respondents have 

attributed this to raising awareness among young men and women; but what it is of 

concern is the significant rise (about 22 percentage points) in the proportion of victims
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who have not told anyone about physical and sexual violence and have not sought help 

to stop it despite injuries to some of them. Silence about violence may be due to the 

widespread marriage among relatives, the fear of wider family disputes and the exist-

ence of a firm belief among women that the wife must bear and be patient so that her 

home is not destroyed.

The study cited indicators of women's empowerment in Jarash governorate indicating 

a lower economic empowerment of women as measured by the proportion of women 

employed, single and joint ownership of real estate, the use of bank accounts, lending 

and use of cash income compared to men. The respondents justified this by the general 

lack of jobs because of the small size of the private sector in Jarash governorate and the 

futility of working in Amman because of low wages.

The knowledge about sexually transmitted diseases was low, about 35% of women and 

26% of men were able to mention a sexual disease other than AIDS.  With regard to 

non-hearing knowledge, about half of women and men in Jarash governorate know two 

ways to protect themselves from HIV and there is a correlation between this

knowledge, age, education and the standard of living of the family. Comprehensive 

knowledge among young women and young people in Jarash governorate of HIV 

prevention methods was very low 4% and 9%, respectively. No cases of the disease 

were recorded in the governorate during the period 1986-2020, but 88% of women and 

80% of men in the governorate have discriminatory attitudes towards those living with 

the disease. The low awareness and health information was evident in the FGDs 

because of the scarcity of these topics, both in schools and universities.

Based on the quantitative and qualitative results, the study concluded with broad and 

general recommendations spread over three interrelated levels: the level of enabling or 

supportive environment, the institutional level and the level of individuals and commu-

nities. 
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At the level of enabling environment, it can be said that there is a need to review the 

personal status law and its applications in order to reach a demise of girls’ marriage 

before the age of 18; to inform the wife of her husband's intention to marry a second 

woman before the second marriage contract is signed. The Sharia courts should also 

interfere to ensure that women have their legitimate right to family inheritance. All 

these can establish new social norms and practices that enhance the girls’ health and 

status. Educators should review the curriculum, and classroom and non-classroom 

activities; religious leaders must also revise preaching, counselling and religious 

lessons in a way that leads to upbringing of new generations who abandon the

traditions and practices currently prevailing in the local culture of citizens and refugees 

in the governorate which undermine reproductive and sexual health and empowerment 

of girls and women, especially among poor families; particularly, in family settings that 

establish cultural norms which encourage early marriage of girls before completing 

their education to ease their care burdens on their families of origin; the continued 

prevalence of marriage among relatives; the silence of women and girls about the 

harms they suffer as a result of domestic violence of various forms; the irrational

reproductive behaviors; the weak empowerment and low participation of women in 

income-generating activities at home and  away from home; norms that hinder female 

access to their fair share of inheritance and asset ownership. 

At the institutional level, the study results call for a coordinated and participatory work 

between local governing bodies and institutions in the governorate, namely the

Directorate of Education, the Directorate of Health, the Directorate of Awqaf, the

Directorate of Social Development, the Directorate of Youth, the Department of Family 

Protection, the Social Security Corporation, the Department of Land, women's NGOs 

and international organizations working in the governorate, to develop a program of 

work at the local level, to be a progressive, coordinated and data and evidence based 

available in the administrative records of all local institutions. 
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The program should include not only awareness raising activities, but also capacity-

building and changing practice of staff of these institutions to enhance

effective outreach to the population segments in need of counselling, service and help 

in all related priority issues, in which the study showed gaps that can be easily 

addressed and could contribute to improving women’s and girls' reproductive health 

outcomes and enhancing their status and well-being of their families.

At the individual and community level, an overall and comprehensive change in the 

behavior of individuals and groups is not easy, but educational institutions at different 

levels, such as health, youth, religious, media and civil society organizations, all of 

which carry out the tasks of education, upbringing, awareness, guidance and advice in 

Jarash governorate. These institutions must continue to exploit every opportunity,

occasion and venue to implement innovative programs and activities targeted at

individuals and groups with focus on priority issues related to

reproductive and sexual health and empowerment, for which the study showed

undesirable consequences for the life and well-being of the family in Jarash

governorate. The study showed that there are many opportunities available but lost that 

can be used to address such issues when individuals and groups are present in the facili-

ties of the above-mentioned institutions such as school, university, mosque, health facil-

ity, youth center, office of civil status, sharia courts and the headquarters of NGOs and

international associations.
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الفصل األول
املقدمة واملنهجية

1-1مقدمة 

، إذ  محافظة جرش إحدى احملافظات األربع في إقليم الشمال، وهي أصغر محافظات األردن االثنتي عشرة مساحةً

تبلغ مساحتها حوالي 410 كم2(1)، مشكلةً بذلك ما نسبته نصف باملئة من املساحة اإلجمالية لألردن، وتأتي في 

املرتبة الثانية بعد محافظة إربد من حيث الكثافة السكانية التي تبلغ 655 نسمة/كم2.(2) وعند إجراء التعداد 

كان 29.2 %  ولكن  ألف نسمة(3)،  احملافظة حوالي237  بلغ عدد سكان  لعام 2015  واملساكن  العام للسكان 

منهم من غير األردنيني، ثم ارتفع عدد سكان احملافظة إلى (حوالي 268 ألف نسمة؛ 52 % الذكور، 48 % إناث) 

عام 2020 أي حوالي 2.5 % من سكان اململكة(4)، وبزيادة نسبتها 13.2 % عن عددهم عام 2015. 

شكلةً 3.5 % من إجمالي حاالت  جل في احملافظة 2337 حالة زواج مُ وفي عام 2020 وهو عام جائحة كورونا سُ

جلت في اململكة في ذلك العام، مرتفعة عن حاالت زواج عام 2019 والتي بلغت 2207 حالة، رمبا  الزواج التي سُ

الستغالل فرص جتنب كلفة بعضٍ من بنود الزواج بسبب اإلغالقات التي صاحبت اجلائحة، وكان 18 % من حاالت 

الزواج ألول مرة (البكر) في احملافظة لفتيات دون سن 18 سنة(5) .

داخــل  املواليد  إجمــالي  من  ما يشكل 1.4 %  احملـافظة عام 2020 (2486؛  املسجلني في  املواليد  وبلغ عدد 

جل في احملافظة عام 2019 والبالغ 3284 مولود رمبا بسبب إغالق  ً عن عدد املواليد الذي سُ اململكة)(6)  منخفضا

املؤسسات الرسمية التي صاحبت جائحة كورونا عام 2020 واالجتاه العام النخفاض إعداد املواليد، وكان 23.6 % 

من مواليد عام 2019 غير أردنيني(7)، وهذا يُعني أن أعداد غير األردنيني في هذه احملافظة أحد العوامل الهامة في 

تفسير التغيرات السكانية في احملافظة، وإن توقف قدوم املزيد منهم من اخلارج. وتراوحت نسبة تسجيل األطفال 

دون سن اخلامسة في السجل املدني من 93 % بني السوريني إلى 99 % بني األردنيني حسب ما أدلت به األمهات 

في مسح السكان والصحة األسرية 2017 / 2018.

وظهر أن مستوى الفقر في محافظة جرش أعلى من املستوى الوطني ومن مستواه في محافظات أخرى باالستناد 

إلى مسح السكان والصحة األسرية 2017-2018، فنجـد أن ثالثة من كل خمسة أفراد في محـافظة جـرش 

ُمس األدنى والثاني على سلم الثروة، مقـابل نسبة مماثلة في محافظة العاصمة ولكنها في  (59 %) يقعون في اخل

ُميس األعلى، ورمبا يعود ذلك إلى وجود نسبة ال ميكن جتاهلها من غير األردنيني خاصة السوريني  ُميس الرابع واخل اخل

ُميس األدنى والثاني(8). ميسني أي اخل في محافظة جرش والذين يقع 85 % منهم في أدنى خُ

دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي األردني 2020.

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/No_of_pop_depand_on_GOV.pdf
دائرة اإلحصاءات العامة، مديرية املسوح األسرية والسكانية، قسم اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، "عدد السكان املقدر للمملكة حسب 

احملافظة والتجمع واجلنس واألسر لعام 2020".

النسبة محسوبة من بيانات احملاكم الشرعية في األردن والصادرة في التقرير اإلحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة لعام 2020.

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/vitality/Births_and_deaths/2020/live_Births1.pdf
دائرة األحوال املدنية واجلوازات، التقرير السنوي 2019: أرقام وإحصائيات.

مسح السكان والصحة األسرية 2018-2017، التقرير الرئيسي، الفصل الثاني، اجلدول 2 - 7.
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رًفت الصحة اإلجنابية في  بسبب مجال الدراسة كان ال بد من عرض مفهومي الصحة اإلجنابية والنوع اإلجتماعي. عُ

برنامج العمل الذي صدر عن املؤمتر الدولي الرابع للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994 بأنها "حالة رفاه كامل 

ً في جميع األمور املتعلقة باجلهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السالمة من  ً وإجتماعيا ً وعقليا بدنيا

رضية ومأمونة، وقدرتهم  املرض أو اإلعـاقة. ولذلك تعني الصحة اإلجنابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُ

على اإلجناب، وحريتهم في تقرير اإلجناب وموعده وتواتره. ويشتمل هـذا الشرط األخيـر، ضمناً، على حق الرجل واملرأة 

في معرفة واستخدام أساليب تنظيم األسرة املأمونة والفعالة وامليسورة واملقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم 

اإلجناب التي يختارانها والتي ال تتعارض مع القانون، وعلى احلق في احلصول على خدمات الرعاية الصحية املناسبة 

ن املـرأة من أن  جتتاز بأمان فترة احلمل والوالدة، وتهيئ للزوجني أفضل الفرص إلجناب وليد متمتع بالصحة.  التـي متكـّ

ـرف الرعاية الـصحية اإلجنـابية بأنها مجموعة من األساليب  ً مع تعريف الصحة اإلجنابية سالف الذكر، تُعَ ومتشيا

والطرق واخلدمات التي تسهم في الـصحة اإلجنابيـة والرفاه من خالل منع وحل مشاكل الصحة اإلجنابية. وهي 

تشمل كذلك الصحة اجلنسية التي ترمي إلى حتسني نوعية احلياة والعالقات الشخصية، ال مجرد تقـدمي املـشورة 

والرعايـة الطبية فيما يتعلق باإلجناب واألمراض التي تنتقل باالتصال اجلنسي"(9). 

وفي إطار هذا التعـريف إزدادات عنـاصر السياسات والبرامج السكانية فلم تعد تشمل تنظيم األسرة فقط بل 

ً الرعاية الالزمة أثناء فترة احلمل وعند الوالدة وفي فترة النفاس وبعد اإلجهاض بكافة أشكاله، وتعزيز  تشمل أيضا

والزواج املبكر والقسري وتشويه  واحلمـاية من كافة املمارسات الضـارة مثل زواجـا ألطفال  الرضاعة الطبيعية، 

ً عن الشرف والتعقيم القسري، ومعاجلة العقم اإلجنابي، واحلماية من كافة  األعضاء التناسلية لإلناث والقتل دفـاعا

أشكال العنف األسري اجلسدي واجلنسي والنفسي، واحلماية من األمراض املنتقـلة جنسياً، والكشف املبكر عن 

السرطانات اإلجنابية وعالجها، ومتكني الزوجني من ممارسة حقوقهم اإلجنابية في توقيت البدء باإلجناب واحلصول على 

العدد الذي يرغبـونه من األطفال وبالتباعد اآلمن بينهم مبا في ذلك عـالج من لديهـم عقم منهم. وترتبط هذا 

العناصر جميعها مبضامني النوع اإلجتماعي املبينة في الفقرات الالحقة وبالتشريعـات التي ميكن أن  توفرالدعم 

القانوني الذي يعزز األمومة اآلمنة ويحسن مخرجات الصحة اإلجنابية واجلنسية.

أما مفهوم النوع اإلجتمــاعي فجاء للتفريق بينه وبني النوع البيــولوجـي، فهذا األخير يشـير إلى اإلختـالفات 

البيولوجية البحتة بني الذكور واإلناث وهي فوارق طبيعية وثابتة أي غير متغيرة، فالرجال يُخصبون والنساء يحملنَ 

وينجنبً ويُرضعـنَ، وتتمتع اإلناث بأفضلية بيولـوجية منذ حلظة احلمل حيث يُفقد من األجنـة الذكور أكثر مما يُفقد 

بنـت  ولد لكل 100  بواقـع 105  البنـات  أكثـر من   ً أوالدا املتوسط  في  النسـاء  تلد  ذلك  ومع  اإلناث،  األجنة  من 

1-2 التعريف بالصحة اإلجنابية واجلنسية وعالقتها بالنوع اإلجتماعي

برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، أيلول 1994، الفصل السابع "احلقوق اإلجنابية والصحة اإلجنابية"، الفقرة 2-7؛ صفحة 38، األمم املتحدة 

A/CONF.171/13/Rev.1 :وثيقة رقم
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الرجال  أطول من   ً املتوسط عمرا في  النساء  وتعيش  اإلنتقائي حسب جنس اجلنني،  املتعمد  عند غياب اإلجهاض 

املهن  في  الرجال  هيمنة  في  املتمثلة  اإلجتماعية  األفضلية  إلى  إضافة   ً أساسا البيولوجية  أفضليتهن  بسبب 

اخلطرة على الصحة واحلياة.

"يعني مفهوم النوع اإلجتماعي مختلف األدوار واحلقوق واملسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعالقات القائمة 

دد بها خصــائصهم  التي حتُ الطريقة  وإمنا يشمل  والرجال  النساء  بينهم وال يقتصر املفهوم اإلجتمــاعي على 

 ً وسلوكياتهم وهوياتهم من خالل مسار عمليات التعايش والتفاعل اإلجتماعي. ويرتبط النوع اإلجتماعي عموما

بحاالت الالمساواة في النّفوذ وفي إمكانية اإلستفادة من اخليارات واملوارد(10)، ومهما يكن فإن األدوار التي يضطلع 

.ً بها كل من الرجال والنساء في مواقعهم اإلجتماعية اخملتلفة قد تغيرت وما زالت عرضة للتغير أيضا

وبصورة عـامة، يشير النوع اإلجتمـاعي إلى أدوار اجلنسني واإلمتيـازات واحلقوق التي يتمتع بها كل منهـما والتي 

تشكلها الثقافة اإلجتماعية السائدة في اجملتمع، أيأن االختالفات في أوضاع الذكور واإلناث ليس أساسها االختالف 

ً بني النسـاء والرجـال في الشرائح  البيولوجي بينهما، بل الرؤى واملعتقدات الثقـافية. وعليه، فإن هناك اختـالفا

ً في عالقات الرجال والنساء في اجملتمعات والطبقات اخملتلفة، ومرد هذا اإلختالف ليس  اخملتلفة، كما أن هناك اختالفا

إلى االختـالفات البيولوجية البحتة بني الذكر واألنثى، بل إلى التنشـئة الثقـافيـة واإلجتماعية التي ترسم لكل 

منهما أدوار ووظائف محددة. وعندما نتكلم عن النوع اإلجتماعي، فال نعني به األنثى، ولكننا نعني به املرأة مقابل 

الرجل معاً، وبالتحديد العالقة بينهما.

وعليه، فإن تلك األدوار والوظائف واإلمتيازات، تكون قابلة لإلختالف والتغير وفق الثقافات والظروف واألزمنة اخملتلفة. 

وعلى ضوء هذا املفهوم، ميكن للسياسات والتشريعات والتعليم إحداث تغيير في أي مجتمع، مبا في ذلك تغيير أدوار 

كل من النساء والرجال ووظـائفهم والعالقة بينهم. ولذا فإن قدرة النسـاء على املشاركة في القـرارات األسرية 

اخملتلفة ومنها القرارات املتعلقة بالزواج واإلجناب وتواتره وتنظيمه والعـالقات اجلنسية واملوقف من أشكال العنف 

ً على العالقات اجلنـدرية وما تسمح لهن الثقافة اإلجتماعية السائدة  اخملتلفة التي يتعرضن لها ستعتمد أسـاسا

من أدوار ووظائف وحقوق وإمتيازات وحماية ومتكني، خـاصة ما بني أيديهن من مـوارد وملكيات أي نفوذ وسلطة في 

مواقعهن اإلجتماعية في األسرة واحلياة العامة.

انبثقت مشكلة الدراسة من مالحظـة ظواهر وإحصاءات تشير إلى وجود تباينات دميوغرافية بني محـافظة جرش 

واحملافظات األخرى كما سيُبني بعد قليل، وكذلك وجود تضارب بني مستويات اإلجناب والعوامل املباشرة املؤثرة فيها 

وهي نسب املتزوجات ممن في سن اإلجناب ومعدل إستخدامهن للوسائل احلديثة لتنظيم األسرة حسب نتائج مسح 

تخصيص  وراء  واملبررات  األهمية  األدلة عن  التباينات  وقدمت هذه   ،(2018 - األسرية (2017  والصحة  السكان 

دراسة حملافظة جرش وكما هو مبني في الفقرات الالحقة.

https://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/gender_water/resourceGuide_Arabic.pdf -10

1-3 مشكلة الدراسة وأهميتها
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ً في معدل اإلجناب الكلي للمرأة األردنية، من 5.6 مولود لكل  شهد األردن على مدى العقود الثالثة املاضية إنخفاضا

ً لبيانات مسح صحة السكان والصحة األسرية لعام 1990، إلى 2.6 مولود في مسح  امرأة في سن اإلجناب وفقا

2017-2018. كما أظهرت مسوح السكان والصحة األسرية املتتالية السبعة التي جرت في األردن في العقود 

ذلك  على  تدل  كما  واجلنسية،  اإلجنابية  الصحة  وعناصر  مكونات  معظم  في  واضحٍ  تقدمٍ  إحراز  األخيرة  الثالثة 

املؤشرات املعتمدة في قياس هذه املكونات ومنها : معدل اإلجناب الكلي ومعدل اإلجناب املكتمل واملثالي واملرغوب؛ 

ومعدل إستخدام وسائل تنظيم األسرة واحلاجة غير امللباة إليها؛ ومعدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بكافة 

مكوناته؛ والعمر عند الزواج وعند إجناب املولود األول؛ وزواج األقارب؛ والفحص الطبي قبل الزواج؛ والرعاية أثناء احلمل 

والوالدة وبعدها؛ واملباعدة بني الوالدات؛ والعنف الزوجي؛ والتمكني حسب النوع اإلجتماعي.

ً في  رز في مكــونات الصحــة اإلجنـابية املبني في الفـقرة السـابقة متماثال ولكن لم يكن التحسـن والتغـير احملـُ

ً حسب نتــائج كــافة املسوح األسـرية  كـافة الشرائح السكانية وفي جميع محـافظات اململكـة، بل متبــاينا

اإلجناب  يتباين معدل  احلصر،  ال  املثال  فعلى سبيل  لعام 2018/2017،  األحدث  املسح  ومنها  املاضية  السبعـة 

ُميس األدنى ينخفض إلى  ميسات الرفاه األسري في األردن، فبينما يبلغ 3.9 مولود بني اخل الكلي بوضوح حسب خُ

ً بصـورة كبيـرة حسـب املستوى  ُميس األعلى/األغنى، ويتبـاين هذا املعدل أيضا 1.9 مولود للمرأة الواحدة عند اخل

الثانوي  التعليم  مستوى  في  الواحدة  للمرأة  مولود   4.7 فيبلغ  سنة،   49  -  15 املتزوجات  للنساء  التعليـمي 

وينخفض إلى 1.9 مولود للمرأة في املستوى التعليمي فوق الثانوي، ويتباين حسب اجلنسية إذ يبلغ 4.7 مولود لدى 

املرأة السورية مقارنة ب 2.6 مولود لدى املرأة األردنية.

أما بخصوص التباين بني احملافظات في مؤشرات الصحة اإلجنابية وهو جوهر هذه الدراسة، فنجد تباينات عدة بينها 

نوردها هنا بصورة مختصرة، فنرى علـى سبيل املثال أن معدل اإلجناب الكلي أعلى من املعـدل الوطني في نصف 

ً له في أربع محافظات  ً أو مساويا ً املفرق، جرش، عجلون، مادبا، إربد والطفيلة، وكان قريبا احملافظات وهي مرتبة تنازليا

أخرى، وأقل منه في محــافظتني فقط همـا العاصمة والكرك(11). وحلت محـافظـة جرش في املرتبـة الثانية بعد 

محافظة املفرق في مستوى إجناب املرأة الواحدة (4.1 و3.5 مولود للمرأة الواحـدة على التوالي مقابل 2.7 على 

مستوى اململكة)، بعد أن كانت في املرتبة األولى في مسح 2012.

ً بعد محافظة املفرق فيما يخص معدل اإلجناب املكتمل (4.8 و 5.0 وحلت محافظة جرش قي املرتبـة الثـانية أيضا

مولود للمرأة على التوالي مقابل 3.9 مولود للمرأة على مستوى اململكة). وسجلت محافظة جرش أعلى معدل 

ً مبعدل متدني للحاجة غير  في إستخدام الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة بني كافة احملافظات (42.5 %) مصحوبا

ونسبة  إجناب مرتفع من جهة،  اإلتساق بني مستوى  حول عدم   ً يثير تساوال مما  الوسائل (10.5 %)،  لهذه  امللباة 

متزوجات عالية (56.4 %) ومعدل مرتفع إلستخدام وسائل تنظيم األسرة من جهة أخرى، فمن املعلوم أن لهذين 

العاملني تأثير مباشر وقوي في إحتمال احلمل واإلجناب.

11- اجمللس األعلى للسكان 2019، اجتاهات مستويات اإلجناب في األردن: التباينات واحملددات على املستوى الوطني واحملافظات .
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اململكة،  وبقية محافظات  األسرة بني محافظة جرش  تنظيم  وممارسة  اإلجناب  التباين في مستويات  وإلى جانب 

أبانت عنها نتائج مسح  توجد تبـاينات أخرى ذات صلة مبوضوع الدراسة بني محـافظة جرش واحملافظات األخرى 

منها أن  الدراسة،  الالحقة من  التفصيل في األجزاء  وستُبني مبزيد من  السكان والصحة األسرية 2018-2017 

متوسط العدد املثالي والعدد املرغوب من األطفال في هذه احملافظة أعلى من املتوسط الوطني (4.1 مقابل 3.8 

مولود؛ 2.7 مقابل 2.2 مولود على التوالي ).

الرضاعة  املولود األول ووسيط مدة  والرجال ووسيط العمر عند إجناب  الزواج األول للنساء  أما وسيط العمر عند 

بلغ  إذ  الوطني،  املستوى  مما هي عليه على  أقل  في محافظة جرش فكانت كلها  النساء  الطبيعية احملضة عند 

وسيط العمر عند الزواج األول في محافظة جرش لإلناث 21.9 سنة وللذكور 26.9 سنة (مقابل 22.7 و 27.9 

سنة على التوالي على املستوى الوطني)، وبلغ وسيط العمر عند إجناب املولود األول قي محافظة جرش 23.5 سنة 

مقابل 24.6 سنة على املستوى الوطني، وبلغ وسيط مدة الرضاعة احملضة في محافظة جرش 0.6 شهر مقابل 

0.9 شهر على املستوى الوطني.واملؤشرات الثالثة األخيرة عن العمر عند الزواج وعند إجناب املولود األول والرضاعة 

ً من أسباب إرتفاع معدل اإلجناب الكلي في احملافظة. كما توجد تباينات  احملضة في محافظة جرشقد تفسر بعضا

أخرى بني جرش واحملافظات األخرى فيما يتعلق بتمكني النساء وتعرضهن للعنف مبينة بصورة مفصلة في الفصول 

الالحقة.

يتلخص الهدف النهائي للدراسة في املساهمة في تنوير وحتسني مخرجات البرامج اإلتصالية واخلدمية املوجهة 

إلى العناصر العديدة للصحة اإلجنابيةالسابقة الذكر، ومبا يساهم في دعم فرص حتسني مستوى الصحة اجلنسية 

واإلجنابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش. أما األهداف الفرعية للدراسة فهي أربعة :

1. تبيان التفاوت بني الرجل واملرأة في احملافظة في خصائصهما ومعرفتهما ومواقفهما وممارساتهما فيما 

املنقولة  واألمراض  والعنف األسري  األسرة  وتنظيم  واإلجناب وتفضيالته  بالزواج  الصلة  ذات  باملسائل  يتعلق 

ً والتمكني وغيرها من عناصر الصحة اإلجنابية؛ جنسيا

للصحة  اخملتلفة  املكونات  في  واإلقتصادية)  (اإلجتماعية  املباشرة  وغير  املباشرة  العوامل  تأثير  توضيح   .2

اإلجنابية في محافظة جرش؛

السلوك  وراء  اجلندرية في محافظة جرش وكيف تقف  والعالقات  الثقافية  األعراف  إستكشاف طبيعة   .3

واملوقف اإلجنابي هناك؛

4. اخلروج مبقترحات لبدائل سياسات تتعلق باإلستراتيجات املالئمة لتحسني الصحة اإلجنابية واجلنسية في 

محافظة جرش واحملافظات املماثلة لها، ومستجيبة ملبادئ حقوق اإلنسان والعدالة حسب النوع اإلجتماعي.

1-4 أهداف الدراسة
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هذه الدراسة ذات طبيعة كمية ونوعية، لذا إلتزمت منهجيتها مبعايير ومتطلبات هذه الطبيعة الكمية-النوعية، 

وفيما يلي عرض متدرج ملنهجية الدراسة وخطواتها :

 حصلت الدراسة على موافقة جلنة أخالقيات البحث العلمي التابعة لوزارة الصحة مبوجب قرارها Moh/REC/2021/115، وفقا لكتاب مدير 
مستشفيات البشير/رئيس جلنة أخالقيات البحث العلمي رقم م ب أ/ جلنة أخالقيات البحث العلمي/10406 تاريخ 25/7/2021.

The DHS Program: https://www.statcompiler.com/en/.

-12

13-

1-5 منهجية الدراسة وأدواتها

احلصول على موافقـة رسمية إلجراء الدراسة وإعتمـاد أدواتها من اللجنة الوطنـية املكلفة بالرقابة على 

تطبيق أخالقيات البحث العلمي IRB وهي جلنة أخالقيات البحث العلمي بوزارة الصحة(12)؛

إستعراض مكتبي للدراسات السابقة الواردة في شروط العطاء وغيرها مما له صلة مبوضوع الدراسة من أجل 

إستخالص النتائج الرئيسية والدروس املستفادة والتوصيات املهمة منها، ويظهر هذا اإلستعراض في الفصل 

الثاني من تقرير الدراسة؛

إجراء حتليل مفصل ملتغيرات الصحة اإلجنابية حسب املتغيرات اإلجتماعية - اإلقتصادية من البيانات اخلاصة 

مبحافظة جرش في ملف بيانات مسح السكان والصحة األسرية 2017-2018، رغم أن هذا املسح ال يوفر 

النوع اإلجتماعي  العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات  تأثير  الالزمة ملعرفة  البيانات  بالضرورة جميع 

على الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش ألن له أغراض أخرى. وال بد من اإلشارة هنا 

إلى أن تفصيل البيانات حسب فئات بعض العوامل اإلجتماعية - اإلقتصادية سيفضي إلى نتائج مستندة 

إلى عدد قليل من املشاهدات (أي مفردات معاينة قليلة) بسبب صغر حجم عينة احملافظة في هذا املسح، مما 

يعني ظهور نتائج غير معنوية، ولكن مت التغلب إلى أقصى حد ممكن على محدودية البيانات الناجتة عن صغر 

د للبيانات؛ حجم عينة محافظة جرش بإستخدام التوزين أو الترجيح املعتمَ

اإلستعانة باإلحصـاءات املنشورة عن محـافظـة جرش في التقرير الرئيسي عن مسح السكـان والصحة 

األسرية 2017-2018؛

مسح  من  جرش  محافظة  عن  منشورة  غير  اجلنسية   - اإلجنابية  بالصحة  متعلقة  إحصاءات  إستخدام 

الدميوغرافية  املسوح  العاملية ملشروع  البيانات  قاعدة  بإستخدام  األسرية 2018-2017  والصحة  السكان 

والصحيةSTATCOMPILER (13) ؛

توظيف مالئم لإلحصـاءات املستقاة من التعداد العام للسكان واملسـاكن لعام 2015 ومن أحدث املصادر 

اإلدارية للبيانات في دائرة األحوال املدنية واجلوازات ودائرة قاضي القضاة ووزارة الصحة؛



عقد إجتماعات مع اللجنة املشكلة من اخلبراء واملمـارسني احملليني في مجال الصحة اجلنسـية واإلجنابية والنـوع 

اإلجتماعي في محافظة جرش، لإلستفـادة من آرائهم وجتاربهم ولدعم كافة مراحل الدراسـة، وقد ضمت اللجنة 

األردني  الصنـدوق  محـافظة جرش،  االجتمـاعية،  التنمية  وزارة  والتعـليم،  التربية  وزارة  الصحة،  وزارة  ممثلني عن 

الهاشمي لتنمية املوارد البشرية، وكالة الغوث، والهيئة الطبية الدولية.

مت إعداد بروتوكول ودليل إرشادي للجانب النوعي من الدراسة املتمثل في حلقات النقاش املركز (FGDs)، حيث مت 

التالية  للفئات   (1 رقم  امللحق  (أنظر  العربية  باللغة  املركزة  النقاش  مجموعات  حلوار  إرشادية  أدلة  أربعة  إعداد 

(املشاركني املتزوجني من اجلنسني، املشاركني العزاب من اجلنسني، مقدمو الرعاية الصحية، أصحاب املصلحة). كما 

والنوع  واإلجنابية  اجلنســية  الصحة  احملليني في مجال  واملمـارسني  اخلبراء  املشكلـة من  اللجنة  مع  اإلجتماع  مت 

اإلجتماعي في محافظة جرش ومناقشتهم باألدلة وأخذ مالحظاتهم وتعديل األسئلة؛

قام فريق البحث بتنظيم 15 حلقة نقاش ملستجيبني/ات من محافظة جرش مع مراعاة أن يكونوا متجانسني من 

حيث العمر، واحلالة الزواجية واجلنس واجلنسية. ومبساعدة العاملني في املؤسسات الرسمية في احملافظة مت حتديد 

األشخاص الذين تنطبق عليهم شروط املشاركة في حلقات النقاش املركز، ومت إختيار ودعوة 6 - 10 مشارك/ة لكل 

حلقة، كما مت عمل 6 مقابالت فردية مع مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب املصلحة كلٌ على حدا وكانوا يشغلون 

املناصب التالية (نائب سابق، مدير التنمية اإلجتماعية، رئيس بلدية سابق، عضو مجلس محافظة، مديرة جمعية 

خيرية، ومديرة جمعية تعاونية– أنظر امللق رقم 2)، وعلى النحو املبني في اجلدول أدناه، وبلغ مجموع املشاركني 115 

اخمليمات  ولسكان  للسوريني  ومنفصلة  خاصة  نقاش  حلقات  بعقد  البحث  فريق  قام  كما  ومشاركة.  مشارك 

القاطنني في احملافظة وليس ضمن حلقات األردنيني، وأدى هذا إلى زيادة عدد احللقات؛

كما مت اإللتزام بأخالقيات البحث العلمي وإطالع جميع املشاركني عليها قبل البدء بعقد مجموعة التركيز مثل 

ً مع التعهد بسرية املعلومات وأن محتوى املقابلة لن يطلع عليه إال الباحثني، وجميع  ضرورة تسجيل املقابلة صوتيا

أراء املشاركني يتم إحترامها من قبل الباحثيني وال يوجد رأي صحيح ورأي خاطئ، ولن يتم ذكر اسم أي مشارك أو 

اإلشارة إلى هويته. وكان فريق البحث هم امليسرون جللسات النقاش، مع األخذ بعني اإلعتبار أن يكون امليسر من 

نفس جنس املشاركني لكي يدلي املشاركون بأرائهم دون حرج.
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وفيما يختص باجلانب النوعي من الدراسة، إتبعت خطة الدراسة قواعد املنهج النوعي ومتثل ذلك في اخلطوات 

اإلجرائية التالية :
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عدد املشاركني في حلقات النقاش املركز حسب احلالة الزواجية والعمر واجلنس واجلنسية(14)

فئة احللقة

رجال متزوجون أردنيون 15 - 29 سنة

رجال متزوجون أردنيون 30 - 49 سنة

نساء متزوجات أردنيات 15 - 29 سنة

نساء متزوجات أردنيات 30 - 49 سنة

شبان عزاب أردنيون 15 - 19 سنة

شبان عزاب أردنيون 20 - 24 سنة

شبان عزاب جنسيات أخرى 15 - 24 سنة

مقدمي الرعاية الصحية (أطباء، ممرضات،
قابالت)

8

10

8

9

7

8

6

6

6

6

6

6

8

9

6

6

115

رجال متزوجون جنسيات أخرى 15 - 29 سنة

رجال متزوجون جنسيات أخرى 30 - 49 سنة

نساء متزوجات جنسيات أخرى 15 - 29 سنة

نساء متزوجات جنسيات أخرى 30 - 49 سنة

شابات عازبات أردنيات 15 - 19 سنة

شابات عازبات أردنيات 20 - 24 سنة

شابات عازبات جنسيات أخرى 15 - 24 سنة

مقابالت فردية مع أصحاب املصلحة

فئة احللقة العددالعدد

اجملمـــــــوع

.ً تسجيل جميع وقائع جلسات احلوار صوتيا

لتحليل املعلومات النوعية قام أحد اعضاء الفريق بنسخ املقابالت إلكترونياً، ثم مت حتميل املقابالت املنسوخة على 

برنامج إلكتروني NVivo 9 بغرض تبويبها حسب موضوعات رئيسية وفرعية.

ً بتصنيف وترميز اإلجابات بناء على الردود على املوضوعات الوارد ذكرها باألدلة وعلى موضوعات أخرى  مت التحليل أوال

ظهرت خالل املقــابالت، كما مت التحقق من هذة الرموز إلستخــراج القواسم املشتركة واإلختالفات ضمن كل 

مجموعة على حدى ثم املقارنة بني اجملموعات، ثم متت املقارنة بني جميع املشــاركني حسب اجملموعة املستهــدفة 

واجلنسية .

مت كتابة تقرير أولي للتحليل النوعي ومناقشتة بني أعضاء الفريق .

مت تدوين النتائج النوعية وربطها بالنتائج الكمية وإعداد مسودة التقرير الرئيسي للدراسة وملخصها .

متت مراجعـة تقرير الدراسة من قبل اللجنة املشكـلة من اخلبراء واملمـارسني احملليني في مجـال الصحة اجلنسية 

واإلجنابية والنوع اإلجتماعي في محافظة جرش .

• الدراسات النوعية تسعى إلى احلصول على جتارب احلياة ووجهات نظر املشاركني وأحاسيسهم وأفكارهم، وحتتاج 

ً من الوقت اخملصص إلجراء املقابالت مع املبحوثني في الدراسات الكمية. كما كان أمام فريق  إلى وقت أطول نسبيا

1-6 محددات الدراسة

أدار كل حلقة ميسر/ميسرة حسب جنس املشاركني، ومت تسجيل احللقات على قرص مدمج؛ ومت اختيار موقع مالئم للحلقات ودُفعت للمشاركني 

النوعية مدربني على كيفية إجراء مجموعات  الدراسات  الدراسة متخصصة ومتخصص في  وضم فريق  أجور تنقل وقُدمت لهم وجبة خفيفة. 

النقاش املركز.

-14
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ً إلجناز هذة الدراسة، بالتالي كان هناك حاجة في بعض األحيان  البحث في هذة الدراسة فترة زمنية قصيرة نسبيا

ً من حيث النــاحية اإلجتماعية  الي عقد مزيد من حلقـات النقاش في األسبوع الواحد وأخذ عينــات أكثر تنوعا

واإلقتصادية والتعليمية.

• إلتزم فريق البحث بأخالقيات البحث العلمي، وكان من أهمها املشاركة الطوعية غير مدفوعة األجر في حلقات 

النقاش، ومت تزويد املشاركني بأجور املواصالت ووجبات غداء فقط، مع التأكيد عليهم أن أي مشارك بامكانه الرفض 

 ً ً وشموال أو اإلنسحاب من املشاركة دون إعطاء أي مبرر للباحثيني. وهذا حد من االطـالع على جتارب أكثــر تنوعا

للمجتمع اجلرشي .

ً صغيرة مقارنة بالبحوث الكمية، وبالتالي ال ميكن تعميم نتائج البحث النوعي  • العينة في البحوث النوعية دائما

لهذه الدراسة على اجملتمع اجلرشي، وإمنا ميكن تعميم النتائج على عينة الدراسة فقط. أما النتائج الكمية لهذة 

الدراسة املستمدة من نتائج مسوح السكان والصحة األسرية والسجالت اإلدارية فيمكن تعميمها على سكان 

محافظة جرش.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

يستعرض هذا الفصل التقارير والبحوث السابقة التي لها عالقة وثيقة مبوضوع هذه الدراسة والتي قام بها باحثون 

آخرون. كما خصصت تقارير املسوح األردنية املتتالية السبعة حول السكان والصحة األسرية في كافة فصولها 

خاصة املسح األخير جداولَ تُفصل نتائج كافة إحصاءات الصحة اإلجنابية واجلنسيـة حسب احملـافظات وحسب 

لهذه  الرئيسية  التقارير  من  املعلومات  من  الكثير  الثالث  فصلها  في  الدراسة  هذه  وتستقي  االجتماعي،  النوع 

املسوح، ونبدأ اآلن باستعراض الدراسات السابقة مع توثيق مصدر كل دراسة.

أظهرت دراسة حديثة(15) أن املعايير التي تُوظف للتمييز بني اجلنسني لها أثر سلبي على نتائج ومخرجات الصحة 

اإلجنابية، وأن لدور املرأة في أسرتها وتوقعات اجملتمع منها تأثير على القرارات اإلجنابية في األسرة مثل تأجيل احلمل 

األول واملبـاعدة بني األحمال واستخدام وسـائل تنظيم األسرة لتجنب أية أحمال غير مرغوبة من الزوجني، كما أن  

لديناميات النوع االجتماعي دور كبير في حتديد من يستطيع الوصول إلى خدمات الصحة اإلجنابية ومن لديه القدرة  

من األزواج على مناقشة استخدام وسائل تنظيم األسرة وتقرير عدد األطفال في األسرة وحجمها (16).

وخص البرنامج العاملي للمسح الدميوغرافي والصحي (DHS) األردن بخمسة حتليالت معمقة جديدة تعود لعام 

2020 مستندة إلى بيانات مسح السكان والصحة األسرية 2017-2018، وبسبب طبيعة املتغير التابع في هذه 

الدراسات اخلمس، إذ كان مستوى قياسه فئوي(17)، جلأ الباحثون الذين قـاموا بهذه التحلـيالت وكما سنرى إلى 

أسلوب حتليل االنحدار اللوجستي متعدد املتغيرات املستقلة التي كان من بينها متغير "احملافظة"، وتفسير النتائج 

التي تخرج من مثل هذا األسلـوب يحتاج إلى عنـاية خاصة من املستخـدِم. ولتجنب تكرار ما هو موجــود في 

ً اجمللس األعلى للسكان، نقتصر في هذا الفصل على استعراض موثق لنتائج  دراسات سابقة منشورة قام بها مؤخرا

ً استندت إلى بيانات املسح األخير للسكان والصحة األسرية 2018/2017 (18)، وهو أول  دراسات تُعتبر حديثة جدا

مسح من نوعه في األردن يتم فيه مقابلة الرجال في اجملموعة العمرية 15 - 59 سنة وليس فقط النساء 15 - 49 

سنة.

أن احلماية التي يوفرها وجود تأمني صحي للزوجني مطلب عليه إجماع من كافة اجلهات ذات العالقة، ولكن وجدت 

هذه الدراسة(19) أن وجود هذا الغطاء التأميني رمبا قد شجع على اإلجناب. فأظهرت الدراسة أن معدل اإلجناب الكلي 

ً مما هو عليه بني الالتي ليس لديهن مثل هذا الغطاء التأميني عند النساء الالتي لديهن تأمني صحي أعلى عموما

مشروع تواصل لسعادة األسرة. 2017. توضيح العالقة بني معايير النوع اإلجتماعي وتنظيم األسرة في األردن: تقرير دراسة النماذج اجلماعية.

 للمزيد عن الروابط بني النوع اإلجتماعي والصحة اإلجنابية واجلنسية أنظر الدراسة التالية: "اجمللس األعلى للسكان ومنصة املعرفة عن الصحة 
اجلنسية واإلجنابية لشير نت/األردن 2020، متكني املرأة والفتاة وحتقيق املساواة بني اجلنسني بضمان توفير الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية".

ً استخدام وسائل تنظيم األسرة   كانت املتغيرات التابعة في هذه التحليالت فئوية وهي: استخدام وسائل تنظيم األسرة؛ نية غير املستخدمات حاليا
في املستقبل؛ والرغبة في إجناب مزيدٍ من األطفال.

 Further Analysis of Family Planning in Jordan - An Analysis Brief from the DHS Program.
The DHS Program. 2020. Jordan Family Planning Questions. DHS Other Documents No. 79. Rockville, 
Maryland, USA: ICF.

-15

-16

-17

18-

19-

2-1 معدل اإلجناب أعلى بني النساء اللواتي عندهن تأمني صحي
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العليا  تأمينهن الصحي املفوضية  اللواتي مصدر  وكان هذا املعدل بني  الواحدة)؛  مولود للمرأة  مقابل 2.5   2.9)

ً 6.37 مولود للمرأة مقابل 2.92 و 2.06 مولود للمرأة عند اللواتي مصدر تأمينهن  ً جدا لشؤون الالجئني مرتفعا

اخلدمات الطبية امللكية ووزارة الصحة على التوالي. وقد تعود هذه العالقة بني اإلجناب والتأمني الصحي إليأن وجود 

ً لإلجناب في األسرة ألنه ينفي أو يقلل من كلفة الرعاية أثناء احلمل ومن كلفة الوالدة أيضاً،  تأمني صحي يوفر دافعا

ً غير مباشر وراء ارتفاع  ومبا أن 83.2 % من النساء في محافظة جرش لديهن تأمني صحي، فقد يكون هذا سببا

مستوى اإلجناب في احملافظة مقارنة مبحافظات أخرى.

أسئلة  على  اعتمدت  دراسة(20)  فقد وجدت   ،(1) الشكل  في  وكما هو مبني  مبولود حي  األحمال  جميع  تنتهِ  وال 

أن  اإلجنابية،  ما مضى من سنوات حياتهن  أكثر خالل  أو   ً قد فقدن حمال إذا كن  األردن عما  للسيدات في  وجهت 

ً ممن أعمارهن دون سن العشرين وبني األمهات األكبر في  احتمال فقدان احلمل يكون األعلى بني األمهات األصغر عمرا

سن أربعني سنة أو أكثر، رمبا بسبب تزايد عدد أحمالهن بتزايد عدد سنوات زواجهن. أما في محافظة جرش، فيبني 

الشكل (2) أنه خالل السنوات اخلمس املاضية فُقد في احملافظة 183 حمل مقابل ألف مولود حي مقارنة ب 159 

على مستوى اململكة و211 في محافظة إربد التي احتلت املرتبة األولى وتلتها محافظة جرش في املرتبة الثانية. 

The DHS Program. 2020. Jordan Family Planning Questions. DHS Other Documents No. 79. Rockville, 

Maryland, USA: ICF.

20 -

ً وتتباين بني احملافظات ً واألكثر أطفاال 2-2 مخاطر فقدان احلمل أعلى بني النساء األكبر عمرا
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 ً ً الالتي في سن اإلجنــاب ويستخدمن حاليا كما يبني الشكـل (3) وجدت هذه الدراسة أن  نسبة املتزوجات حــاليا

وسيلة حديثة لتنظيم األسرة هي األعلى في محافظة جرش وعجلون (42 %) بني كافة احملافظات، أما استخدام 

الوسائل احلديثة بني الرجال املتزوجني (الوسائل احلديثة هنا بالنسبة للزوج هي وسيلة واحدة وهي الواقي الذكري) 

فكان بالطبع أقل بكثير مما هو بني نظرائهم من النساء ألن هذا االستخدام يقتصر على وسيلة واحدة عندهم، وجاء 

ً بالرجال في احملافظات  الرجال في محافظة جرش في املرتبة الرابعة (19 %) فيما يخص هذا االستخدام قياسا

األخرى.

لم يُظهر حتليل االنحدار اللوجستي متعدد املتغيرات في إحدى الدراسات احلديثة(22) أن احتمال استعمال الوسائل 

احلديثة والتقليدية بني غير املستخدمات في محافظة جرش أعلى من محافظة العاصمة وهي احملافظة املرجعية 

في هذه الدراسة، فبعد تثبيت تأثير عدد من املتغيرات املستقلة ذات العالقة وهي: عمر الزوجة، تعليم الزوجني، 

اإلقامة في احلضر والريف، عمل الزوجة، ثروة األسرة، عدد األطفال، الرغبة في طفل آخر، التوافق بني الزوجني حول 

حجم األسرة، التعرض لرسائل عن تنظيم األسرة في اإلعالم، بحث تنظيم األسرة مع عامل صحي، ومن يقرر بشأن 

أخذت نفس  أما عندما  اإلحصائية.  الناحية  من   ً االحتمال معنويا لم يكن هذا  األسرة،  تنظيم  استخدام وسائل 

الدراسة بعني االعتبار النساء غير احلوامل واللواتي لديهن أطفال صغار دون سن اخلامسة من العمر ويستخدمن 

كافة محافظات بني  األولى  املرتبة  في  تظل محافظة جرش   ،(4) الشكل  األسرة  لتنظيم  وسيلة حديثة   ً حاليا

Juan, Christina. 2020. Fertility Preferences and Contraceptive Behaviors among Ever-married Women and 
Men: An Analysis of the 2017-18 Jordan Population and Family Health Survey. DHS Further Analysis Reports 
No. 139. Rockville, Maryland, USA: ICF.
Riese, Sara, and Christina Juan. 2020. Determinants of Modern Contraceptive Use in Jordan: Further Analysis 
of the Jordan Population and Family Health Survey 2017-18. DHS Further Analysis Reports No. 140. Rockville, 
Maryland, USA: ICF.

21-

22-

2-3 استخدام الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة بني املتزوجون من اجلنسني حسب

احملافظات متباين ومعنوي(21) 
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 ،P < 0.001 بني احملافظات عند مستوى ً اململكة في معدل استخدام الوسائل احلديثة، وبفوارق معنوية إحصائيا

وظلت محافظة جرش في املرتبة اخلامسة بالنسبة الستخدام الزوجني للوسائل التقليدية(23).

Riese, Sara, and Christina Juan. 2020. Determinants of Modern Contraceptive Use in Jordan: Further Analy-

sis of the Jordan Population and Family Health Survey 2017-18. DHS Further Analysis Reports No. 140. 

Rockville, Maryland, USA: ICF.

Riese, Sara. 2020. Intention to Use Contraceptives in Jordan: Further Analysis of the Jordan Population and 

Family Health Survey 2017-18. DHS Further Analysis Reports No. 141. Rockville, Maryland, USA: ICF.

23-

24-

2-4 نية استخدام وسيلة لتنظيم األسرة تتعلق بعدد األطفال املرغوب ومتغيرات أخرى

ً في األردن  وجدت دراسة(24) أن النيةفي استخدام وسائل تنظيم األسرة في املستقبل بني النساء املتزوجات حاليا

انخفضت على مدى السنــوات الثالثني الـماضي، فكشف املسح األخير أن 62 % من النساء في العينة الوطنية 

ً بني  ً ألي وسيلة ال يعتزمن استخدام وسيلة في املستقبل، وهناك تفاوت معنوي إحصائيا غير املستخدمات حاليا

احملافظات في نية االستخدام عند غير املستخدمات كما نرى من الشكل (5) أدناه، واحتلت محافظة جرش املرتبة
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الثالثة في نية النساء غير املستخدمات استخدام وسائل تنظيم األسرة. 

ولفهم املتغيرات التي تؤثر في نوايا استخدام وسيلة لتنظيم األسرة، استخدمت هذه الدراسة(25) نظرية السلوك 

اخملطط له لتحديد املواقــف واألعراف االجتماعية والعوامــل االجتماعية الدميوغرافيـة املرتبطة بنوايا استخدام 

وسائل تنظيم األسرة باستخــدام بيانات من أحدث مسح للسكــان وصحة األسرة في األردن عن 5789 امرأة 

ً ألي وسيلة لتنظيم األسرة، وبتطبيق أسلوب حتليل  ً وقادرة على اإلجناب ولكن غير مستخدمة حاليا متزوجة حاليا

االنحدار اللوجستي متعدد املتغيرات لنية استخدام وسيلة لتنظيم األسرة، أظهر التحليل وجود ارتباط معنوي 

بني املتغيرات املتعلقة مبكونات نظرية السلوك اخملطط والنية في االستخدام. فالنساء الالتي لم يقررن بعد بشأن 

إجناب املزيد من األطفال كانت احتماالت اعتزامهن استخدام وسائل تنظيم األسرة أقل مقارنة بالنساء الالتي ال 

يرغنب في إجنـاب املزيد من األطفـال، واملستغرب أن النسـاء الالتي يرغنب في 1 - 4 أطفــال كانت احتمـاالت نية 

ً. أما النساء الالتي ال يعرفن  استخدام وسيلة لتنظيم األسرة عندهن أعلى مقارنة بالنساء الالتي ال يردن أطفاال

عدد األطفال الذي يرغب أزواجهن في احلصول عليه، فكانت احتماالت اعتزامهن استخدام وسيلة لتنظيم األسرة 

أن  الالتي سبق  النسـاء  أن  كما  أزواجهن.  يريده  الذي  األطفال  يـرغنب في نفس عدد  الالتي  بالنسـاء  أقل مقارنة 

استخدمن وسيلة لتنظيم األسرة تزيد احتماالت اعتزامهن استخدام وسيلة لتنظيم األسرة في املستقبل بأكثر 

من ثالثة أضعاف مقارنة بالنساء الالتي لم يستخدمن وسيلة من قبل.

ً أن اتخاذ القرارات املشتركة بني الزوجني حول استخدام وسائل تنظيم األسرة يرتبط  ووجدت الدراسة السابقة أيضا

الزوجات بالعمر  القرار مبفردهن؛ وارتبط تقدم  بزيادة احتماالت نية االستخدام مقارنة بالنساء الالتي يتخذن هذا 

بإنخفاض إحتماالت نية اإلستخدام مقارنة بالعمر األصغر سناً، رمبا بسبب إنتفاء احلاجة إلى هذا اإلستخدام مع 

تقدمهن في العمر؛ والنساء الالتي حصل أزواجهن على مستويات أعلى من التعليم لديهن إحتماالت أعلى في 

إعتزام إستخدام وسائل تنظيم األسرة مقارنة بالنساء الالتي أزواجهن بال تعليم. وباملقارنة مع النساء الالتي ال 

 ً يعملن حالياً، وجدت الدراسة أن إحتماالت نية اإلستخدام لدى النساء العامالت أقل، وهذه نتيجة مستغربة. ووفقا

لنتائج هذه الدراسة، تباينت إحتماالت النية في إستخدام وسائل تنظيم األسرة في املستقبل بني احملافظات، حيث 

الكرك أقل  في  والنساء  أعلى مبرتني  في عجلون إستخدام وسائل تنظيم األسرة  النساء  إعتزام  كانت إحتماالت 

بنسبة 50 % مقارنة بالنساء في محافظة العاصمة، وكان إحتمال إستخدام وسائل تنظيم األسرة في محافظة 

جرش أعلى من سبع محافظات وأعلى بنسبة 50 % عن محافظة العاصمة.

ً إلى أن اإلستثمار في املداخالت في جانب زيادة الطلب على وسائل تنظيم  وأشارت نتائج الدراسة السابقة(26) أيضا

األسـرة والتي تشجـع إستخــدام وسائل تنظيم األسـرة من خالل تغيـير املعايير االجتمــاعية املتعلقـة بالنوع

Ibid, Riese, Sara. 2020. Intention to Use Contraceptives in Jordan: Further Analysis of the Jordan Population 
and Family Health Survey 2017-18. DHS Further Analysis Reports No. 141. Rockville, Maryland, USA: ICF.
Ibid, Riese, Sara. 2020.

25-

26-
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اإلجتماعي ومعاجلة اخلوف بشأن إستخدام هذه الوسائل أمر له ما يبرره، كما أن إستهداف فئات محددة حسب 

بهذه  اخلاصة  املعيــقات  تعـالج  مركزة  برسائل   ً أيضـا قد يسمح  للوسـائل  السابق  اإلستخدام  العمر وحسب 

ً في تدريب العاملني الصحيني قبل اخلدمة  اجملموعات. ولذا أوصت هذه الدراسة ب: (أ) تضمني تنظيم األسرة مبكرا

(ب) تعزيز املشورة للرجال حول تنظيم األسرة من أجل إحداث تغيير إجتماعي وسلوكي بواسطة أنشطة اإلتصال 

داخالت لبناء مهارات عند األزواج حول تنظيم األسرة وإتخاذ القرار (د) إستهداف النساء الالتي لم يسبق  (ج) وضع مُ

لهن إستخدام وسائل تنظيم األسرة من أجل جتاوز معيقات املعرفة الصحيحة واملواقف بينهن.

ً ال يرغنب في إجناب مزيد من  ً في محافظة جرش وعلى مستـوى اململكة أيضا صحيح أن  49 % من املتزوجات حـاليا

في  األسرة  في  أكثر  أو  أطفال  أربعة  وجود  مع  ذلك  من  أعلى  مستويات  إلى  النسبة  هذه  ترتفع  ولكن  األطفال، 

محافظة جرش وفي اململكة ككل. ووجدت دراسة أن هذه النسـبة على مستوى اململكــة ترتفع إلى 63 % بني 

اللواتي يستخدمن الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة و59 % بني اللواتي يستخدمن الوسائل التقليدية، مقارنة ب 

32 % بني غير املستخدمات ألي وسيلة، وفي حني أن  8 % فقط من املستخدمات للوسائل احلديثة يرغنب في طفل 

جديد قريباً، بلغت هذه النسبة 27 % بني غير املستخدمات منهن(27).

ً في األردن سبق وأن إستخدمن وسيلة ما لتنظيم األسرة وترتفع هذه النسبة  أن 69 % من النساء املتزوجات حاليا

مع إرتفاع العمر والتعليم، وتبلغ هذه النسبة أقصاها في محـافظة جرش (75 %) وأدناها في محـافظة معان 

(57 %). وبينما تبلغ نسبة اإلستخدام احلالي حوالي 58 % في محافظة جرش تبلغ 52 % على مستوى اململكة، 

ً اللولب واحلبوب والواقي الذكري التي سبـق أن إستعملتـها 27 % و21 %،  وكانت أكثر الوسائل احلديثة شيوعا

ً على التوالي. 16 % من النساء على التوالي، وتستعملها 21 %، 8 % و5 % من املتزوجات حاليا

أن ثالثة من كل عشر حاالت (30 %) بدأن إستعمال وسيلة لتنظيم األسرة خالل السنوات اخلمس املاضية تتوقف 

في غضون أول 12 شهر ألسباب تتعلق بالرغبة في احلمل (54 %) أو بالوسيلة املستخدمة مثل عدم ومالءمتها 

للموانع  األعلى  هي  التوقف  ومعدالت   ،(% 9) فعالية  أكثر  وسيلة  في  الرغبة  أو   (% 11) فشلها  أو   (% 12)

التقليدية.

The DHS Program. 2020. Jordan Family Planning Questions. DHS Other Documents No. 79. Rockville, 

Maryland, USA: ICF.

The DHS Program. 2020. Jordan Family Planning Questions. DHS Other Documents No. 79. Rockville, 

Maryland, USA: ICF. 

27-

28-

2-5 الرغبة في احلد من اإلجناب أعلى بني من لديهن 4 أطفال أو أكثر وبني املستخدمات

لوسائل تنظيم األسرة

2-6 سبق اإلستعمال أعلى من اإلستعمال احلالي لوسائل تنظيم األسرة (28) 

2-7 ليس كل من يتوقفن عن وسيلة حديثة يلجأن ملثلها
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وبني اللواتي سبق لهن أن إستخدمن وسيلة تقليدية، 20 % كن توقفن عن وسيلة حديثة قبل اللجؤ إلى الوسيلة 

التقليدية، و 19 % ممن جلأن للتعقيم اإلنثوي كن توقفن عن وسيلة حديثة قبل ذلك، وبصورة عامة 23 % من 

اللواتي إستخدمن وسيلة تقليدية أو التعقيم اإلنثوي كن توقفن عن وسيلة حديثة قبل ذلك خاصة من هن في 

الفئة العمرية 25 - 39 سنة(29) .

وفيما يتعلق بالرغبات اإلجنابية، كانت نسبة النساء الراغبات في التوقف عن اإلجناب في كلٍ من محافظتي عجلون 

ملدة  التالي  املولود  تأجيل  في  الراغبات  نسبة  كانت  ولكن  الشمال،  إقليم  على مستوى  النسبة  من  أقل  وجرش 

سنتني على األقل هي األعلى في محافظة جرش. ومهما يكن كان متوسط العدد املثالي ومتوسط العدد املرغوب 

من األطفال في إقليم الشمال وكافة محافظاته مبا فيها محافظة جرش أعلى مما هو عليه احلال على املستوى 

الوطني. وبينما ترغب أكثر من نصف النساء (52 %) في إقليم الشمال في التوقف عن اإلجناب يرغب نصف هذه 

النسبة (26 %) من الرجال في مثل هذا، وبينما يرغب 59 % من كال الزوجني على مستوى األردن بنفس العدد من 

األطفال، إال أن هناك 26 % من األزواج يرغبون بعدد من األطفال أكبر من العدد الذي ترغب به زوجاتهم.

وتناول حتليل إضافي الرغبات والنوايا اإلجنابية وإستعمال الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة بني النساء والرجال في 

العوامل  الروابط بني  املتغيرات لدراسة  اللوجستي متعدد  اإلنحدار  وبإسلوب  الزواج،  اإلجناب وممن سبق لهم  سن 

اإلجتماعية واإلقتصادية، وجنسية املبحوثني، وجنس رب األسرة، وغيرها من املتغيرات ذات الصلة مع ثالث متغيرات 

احلديثة  الوسائل  وإستخدام  عامني)،  غضون  (في   ً قريبا اإلجناب  في  والرغبة  أكثر،  أو  أطفال  ثالثة  في  الرغبة  هي 

لتنظيم األسرة بني النساء والرجال. وكان هناك متغيرات أخرى منها التعرض لرسائل عن تنظيم األسرة، وعدد 

األطفال األحياء، واحملافظة.

وأظهرت النتائج أنه بعد األخذ باحلسبان متغيرات أخرى، كانت إحتماالت رغبة النساء في احلصول على ثالثة أطفال 

أظهر  ذلك،  من  النقيض  وعلى  الذكور.  لنظرائهن  املماثلة  اإلجنابية  بالرغبات  مقارنة   ً تقريبا مبرتني  أعلى  أكثر  أو 

ً (أي في السنتني القادمتني) مقارنة  التحليل إنخفاض بنسبة 35 % في احتماالت رغبة النساء في اإلجناب حاال

لتنظيم  حديثة  لوسيلة  النساء  إستخدام  إحتماالت  بأن  القائلة  النتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتماشى  بالرجال. 

والرجال رغبة قوية في  النساء  كانت لدى  ومهما يكن،  الرجال.  أكبر بثالث مرات من إحتماالت إستخدام  األسرة 

اإلجناب وتكوين أسرة من ثالثة أطفال أو أكثر(31) .

The DHS Program. 2020. Jordan Family Planning Questions. DHS Other Documents No. 79. Rockville, 
Maryland, USA: ICF.

مسح السكان والصحة األسرية 2018-2017، التقرير الرئيسي.

Juan, Christina. 2020. Fertility Preferences and Contraceptive Behaviors among Ever-married Women and 
Men: An Analysis of the 2017-18 Jordan Population and Family Health Survey. DHS Further Analysis Reports 
No. 139. Rockville, Maryland, USA: ICF.

-30
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2-8 الرغبات والنوايا اإلجنابية وتنظيم األسرة(30)
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ً حسب متغيرات ذات عالقة وهي التعليم واحملافظة وعدد  ً وجود تفاوتات معنوية إحصائيا وكشفت النتائج أيضا

ً دليل إحصائي يذكر على وجود فروق حسب مستوى الثروة واإلقامة.  األطفال األحياء، ومع ذلك، لم يكن هناك عموما

وبوجه عام، ترتبط مستويات التعليم اخملتلفة مبتغيرات النتائج الثالثة وهي الرغبة في ثالثة أطفال أو أكثر، والرغبة 

في اإلجناب في غضون عامني، وإستخدام الوسائل احلديثة لتنظيم األسرة بني النساء والرجال عند حتليل بيانات 

ً وإستخدام  ً إلى وجود إرتباط سلبي بني الرغبة في األطفال قريبا النساء والرجال كفئات فرعية. وأشار التحليل أيضا

وسيلة حديثة بني النساء في األسر املعيشية التي ترأسها امرأة. وأوصت هذه الدراسة بإجراء املزيد من البحوث 

اإلجنابية  والصحة  اإلجناب  بتفضيالت  املتصلة  اإلجتماعية  واملعايير  والثقافة  اإلجتماعي  النوع  ديناميكيات  حول 

وتنظيم األسرة في األردن.
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الفصل الثالث

العالقة بني الصحة اإلجنابية واملتغيرات الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية

من أهداف الدراسة تبيان التفاوت بني الرجل واملرأة في احملافظة فيما يخص املوضوعات التي يتعني أن تطرقها هذه 

ر مسح السكان والصحة األسرية 2018/2017 - الذي إشتمل ألول مرة على إستبيانٍ خاص بعينة  الدراسة. ووفَ

منفصلة من الرجال لكنها أصغر من عينة النساء - معلومات عن اخلصائص العامة لسكان احملافظة من اجلنسني 

وعن عدد من الفوارق بني خصائص املبحوثني من الرجال والنساء في اجملموعة العمرية 15 - 49 سنة. ورغم أن عينة 

املسح إستندت إلى اإلطار السكاني لتعداد 2015 الذي بني أن 29.2 % من سكان محافظة جرش غير أردنيني، إال 

النساء  من   %  8.6 منهن  األردنيات  غير  من   %13.1 بينها  كان  املسح  هذا  في  املستجيبات  النساء  عينة  أن 

السوريات، بينما كان 5.8 % من عينة املستجيبني الرجال من السوريني، مما يعني تعذر تفصيل معلومات الرجال 

حسب فئات عدد من املتغيرات ألن ذلك سيفضي إلى عدد قليل من املبحوثني ونتائج غير ذي مغزى.

بلغت نسبة النساء الالتي أكملن املرحلة الثانوية أو حصلن على مؤهـل تعليمي أعلى من ذلك 36 %، مقــابل 

33 % من الذكور أكملوا املرحلة الثانوية أو حصلوا على تعليم أعلى من ذلك، أما بني النساء والرجال في اجملموعة 

العمرية املبحوثة 15 - 49 سنة فقد أكمل 44 % من النساء و37 % من الرجال املرحلة الثانوية أو حصلوا على 

تعليم أعلى من ذلك. وال يوجد فرق كبير بني تعرض النساء والرجال في اجملموعة العمرية 15 - 49 سنة لوسائل 

والرجال  النساء  إلستعمال  بالنسبة  احلال  وكذلك   ،(%  16.4 مقابل   %  13.2) واملرئي  واملسوع  املقرؤ  اإلعالم 

لإلنترنت خالل العام املاضي (76 % مقابل 78 %).

ً بني النساء والرجال في اجملموعة العمرية 15 - 49  أما فيما يخص العمل خالل اإلسبوع املاضي فقد كان الفرق كبيرا

سنة في محافظة جرش، إذ وُجد أن حوالي 10 % فقط من النساء ممن سبق لهـن الزواج يعملـن حالياً، مقـابل 

60 % من الرجال، وبينما تركزت النساء الالتي عملن في املهن الفنية واإلدارية (70 % منهن)، عمل 18 % فقط 

من الرجال في مثل هذه املهن .

ويتعاطى 52 % من الرجال و7 % من النساء في محافظة جرش أي نوع من التبغ. وإن حوالي 17 % من النساء و

24 % من الرجال في محافظة جرش ليس لديهن أي مصدر للتأمني الصحي وترتفع هذه النسبة إلى 61 % بني 

ً ونساءً على حدٍ سواء.  السوريني رجاال

وكما ذكرنا، أن الغالبية العظمى من النساء في سن اإلجناب في محافظة جرش كما هو احلال في بقية احملافظات 

ً مبفردهن (96 % و97 % على التوالي)  ً أو أرضا ً (90 %) مقارنة بالرجال (40 %)، وال ميلكن منزال ال يعملن حاليا

وهاتان النسبتان أقل بني الرجال (59 % و78 % على التوالي)، وكان احلال نفسه فيما يتعلق بنسبة النساء الالتي 

ً مشتركة . ً أو أرضا ً مشتركا ال ميلكن منزال

3-1 الرجل واملرأة في محافظة جرش



20

بنكي ويستعملنه 13 %  لديهن حساب  احملافظات  وبقية  في محافظة جرش  النساء  قليلة من  أن نسبة  كما 

مقابل 48 % بني الرجال. وإن نسبة النساء الالتي يقررن بشكل رئيسي كيفية إنفاق دخلهن النقدي هي األقل في 

محافظة جرش (7 %) من بني عشر محافظات، بينما يقرر 46 % من الرجال في محافظة جرش بشكل رئيسي 

كيفية إنفاق دخلهم النقدي وهذه النسبة أعلى مما هي عليه في ثمان محافظات.

يجيب هذا اجلزء وبإيجاز عن تساؤلٍ وهو هل حدث تغير في محافظة جرش في مؤشرات الزواج والصحة اإلجنابية 

واجلنسية ومتكني املرأة والعنف األسري بني املسحني األسريني األخيرين، ففيما يتعلق بالزواج (اجلدول 1)، إرتفعت 

نسبة املتزوجات أي املعرضات للحمل ولإلجناب، وهذا عامل مباشر له عالقة طردية مبستوى اإلجناب. ورغم إنخفاض 

ً عالية في محافظة جرش وحتتل محافظة  ً قبل سن العشرين ظلت نسبة من تزوجن مبكرا نسبة من تزوجن مبكرا

جرش املرتبة الثانية بعد املفرق في نسبة من سبق أن تزوجن قبل سن 20 سنة (32 %)، ولذا كان وسيط العمر 

ً وتدني العمر عند الزواج في محافظتي  عند الزواج األول فيهما هو األدنى. أن النسبة املرتفعة ممن تزوجن مبكرا

هاتني  في  السوريني  من  نسبة  وجود  إلى  مرده  يكون  قد  ككل  واململكة  الشمال  بإقليم  مقارنة  واملفرق  جرش 

احملافظتني كما هو مبني أدناه، والذين يشيع بينهم الزواج املبكر بدرجة أكبر.

ومبا أننا بصدد احلديث عن اخلصوصية الزواجية حملافظة جرش، ال بد أن نتعرض للزواج املبكر في هذه احملافظة ونخص 

هنا زواج الفتيات اللواتي لم يبلغن سن 18 سنة (أنظر اجلدول 2). لقد عاد زواج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 سنة 

إلى االرتفاع في األردن في عام 2020 عن العامني السابقني رغم محاولة تقييده، وفي محافظة جرش ازدادت نسبة 

من تزوجن قبل سن الثامنة عشرة من إجمالي اللواتي تزوجن ألول مرة (البكر) بصورة ملحوظة من 12.4 % (32)

3-2 الزواج والصحة اإلجنابية ومتكني النساء في محافظة جرش بني آخر مسحني أسريني

جدول (1) اجتاهات مؤشرات الزواج – محافظة جرش

املتغير

2.5 +

4.5 -

0.1 -

2.6 -

2.2 -

التغير 2017

53.9

36.6

22.0

5.9

41.2

56.4

32.1

21.9

3.3

39.0

2012

الزواج

(%) ً نسبة املتزوجات 15 - 49 سنة حاليا

نسبة من تزوجن قبل سن 20 سنة (%)

وسيط العمر عند الزواج األول (سنة)

تعدد الزوجات (%)

متزوجات من أقارب (%) 

املصدر : مسح السكان والصحة األسرية 2012 و2017-2018.

النسبة محسوبة من البيانات الواردة في التقرير اإلحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة لعام 2015. -32
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الثالثة بني محافظات  املرتبة  في   ً لتحل حاليا عام 2020   وإلى 17.8 %  عام 2017  إلى 14.9 %  عام 2015 

بعد  الثانية  املرتبة  وفي  والزرقاء،  املفرق  بعد محافظة  سنة  دون سن 18  الفتيات  زواج  إنشار  من حيث  اململكة 

محافظة املفرق من حيث نسبة غير األردنيات بني من تزوجن في العام املاضي (15 % و 21 % على التوالي)، وقد 

يكون هذا أحد أسباب انتشار زواج الفتيات في هذه احملافظة، ألن العمر عند الزواج األول بني غير األردنيات أقل مما هو 

عليه بني األردنيات وفق نتائج املسح األخير.

وتراجع تعدد الزوجات والزواج بني األقارب في محافظة جرش، لكن ظل شيوع زواج األقارب األعلى في محافظة جرش 

الواحدة مختلطة،  للمرأة  الزوجات ومعدل اإلجناب  العالقة بني تعدد  الفرضيات عن  أن  باحملافظات األخرى.  مقارنة 

فبعضها يفترض عالقة عكسية بينهما وبعضها يدعي عكس ذلك(33) . فمحافظة املفرق سجلت أعلى نسبة في 

بينما أظهرت محافظة جرش  اململكة،  إجناب بني كافة محافظات  أعلى معدل  وكذلك  الزوجات (6.9 %)  تعدد 

عشر  من  أعلى  إجناب  ومعدل   (%  3.3) الزوجات  تعدد  شيوع  من  متدنية  نسبة  في  تتمثل  عكسية  عالقة 

محافظات، ورمبا يعود تدني شيوع تعدد الزوجات إلى شيوع زواج األقارب في محافظة جرش وهو األعلى بني كافة 

محافظات اململكة، ورمبا تقف هذه العالقة وراء إرتفاع معدل اإلجناب الكلي للمرأة الواحدة في محافظة جرش، إلن 

الطالق و/أو الهجر الذي يصاحب الزواج بامرأة ثانية ميكن أن  يفسر كل منهما العالقة العكسية بني تعدد الزوجات 

 ً ً ما تكون أصغر سنا واإلجناب، ألن الطالق والهجر يُخرج إمرأة من العملية اإلجنابية ويحل مكانها إمرأة أخرى غالبا

وأكثر عرضة لإلجناب من املرأة األولى.

أما فيما يخص اإلجناب (اجلدول 3)، فرغم إرتفاع نسبة املتزوجات كما ذكرنا والتي لها عالقة طردية مبعدل اإلجناب، 

ً وفي  فقد حصلت تغيرات مهمة ومستغربة بني املسحني األخيرين وهي إنخفاض في نسبة من حملن أو أجننب مبكرا

املصدر : النسب (%) محسوبة من بيانات احملاكم الشرعية في األردن والصادرة في التقرير اإلحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة لعامي 2017 و

.2020

جدول (2) نسبة الفتيات دون سن 18 سنة بني اللواتي تزوجن ألول مرة حسب احملافظة

العاصمة

13.7

12.0

العاصمة

10.8

البلقاء

25.2

15.1

البلقاء

5.7

الزرقاء

12.4

22.7

الزرقاء

11.4

مادبا

12.1

14.6

مادبا

6.0

إربد

17.3

15.3

إربد

6.8

املفرق

15.6

22.1

املفرق

20.6

عجلون

24.8

9.1

عجلون

2.2

الكرك

9.3

7.4

الكرك

2.4

الطفيلة

5.4

4.7

الطفيلة

1.9

معان

13.0

11.8

معان

5.0

العقبة

18.2

12.5

العقبة

7.4

اململكة

16.6

14.9

اململكة

9.7

جرش

2017

14.9

2020

17.8

نسبة غير األردنيات بني من تزوجن عام 2020 حسب احملافظة

جرش

15.0

Steven C. Josephson. 2002. Does polygyny reduce fertility? American Journal of Human Biology, Vol. 

14, Issue 2, pages 222-232; Number of times cited according to Cross Ref: 30

33 -
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ً، لكن ظلت احملافظة في املرتبة الثانية بعد املفرق  معدل اإلجناب الكلي واملكتمل وفي نسبة الوالدات املتقاربة جدا

تغيرات  وحصلت  القيصرية،  الوالدات  قليل في نسبة  إنخفاض  كما حصل  الواحدة.  املرأة  إجناب  من حيث معدل 

أن محافظة جرش  إلى  هنا  نشير  أن  الضروري  ومن  األول.  الزواج  عند  العمر  ووسيط  احلوامل  نسبة  في  طفيفة 

اململكة،  محافظات  كافة  بني   2012 مسح  في  الواحدة)  للمرأة  مولود   4.3) كلي  إجناب  معدل  أعلى  سجلت 

وإنخفض هذا املعدل إلى 3.5 مولود في املسح األخير لتحل في املرتبة الثانية بعد محافظة املفرق.

ً إليها نسبة استخدام الوسائل التقليدية . هي نسبة احلاجة إلى تنظيم األسرة مضافا -34

جدول (3) اجتاهات مؤشرات اإلجناب وتنظيم األسرة – محافظة جرش

املتغير

5.1 -

0.3 +

0.2 -

0.8 -

0.4 -

0.7 -

5.8 -

التغير 2017

11.9

5.5

23.7

4.3

5.4

26.6

36.0

6.8

5.8

23.5

3.5

4.8

25.9

30.2

3.7 -

0.2 -

5.0 +

3.0  -

2.0 -

0.5 -

0.1 -

1.4 -

5.2 -

-

19.2

42.7

20.5

9.9

6.7

3.2

1.1

11.9

31.1

74.7

15.4

42.5

25.5

6.9

4.7

2.7

1.0

10.5

25.9

1.1 +

10.8 -

0.0

0.2 -

47.9

29.5

4.1

2.9

49.0

18.7

4.1

2.7

2012

اإلجناب

من حملن أو أجننب مولودهن األول (15 - 19 سنة) %

 % ً احلوامل حاليا

وسيط العمر عند املولود األول (سنة)

معدل اإلجناب الكلي (مولود للمرأة 15 4- 9 سنة)

معدل اإلجناب املكتمل (مولود للمرأة 40 - 49 سنة)

الوالدات القيصرية (%)

الوالدات املتقاربة (أقل من 24 شهر من سابقاتها) % 

تنظيم األسرة

االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة (%)

استعمال الوسيلتني التقليديتني % 

استعمال الوسائل احلديثة % 

استعمال اللولب % 

استعمال احلبوب % 

استعمال الواقي الذكري % 

استعمال التعقيم األنثوي % 

استعمال احلقن % 

احلاجة غير امللباة إلى وسائل تنظيم األسرة (%)

احلاجة غير امللباة إلى وسيلة حديثة لتنظيم األسرة(34) (%)

الرغبات اإلجنابية

الرغبة في التوقف عن اإلجناب (%)

يرغنب في تأجيل املولود التالي لسنتني على األقل (%)

متوسط العدد املثالي (طفل)

متوسط العدد املرغوب (طفل)

املصدر : مسح السكان والصحة األسرية 2012 و2017 - 2018 .
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الزوجني  أي معدل إستخدام وسائل تنظيم األسرة من قبل  انتقلنا إلى مؤشرات تنظيم األسرة (اجلدول 3)،  وإذا 

 ، اإلجناب(35)  في  املؤثرة  الوسيطة  املتغيرات  أدبيات  حسب  اإلجناب  في  املؤثرة  املباشرة  العوامل  ضمن  يقع  والذي 

فتأثيره في إحتماالت حصول احلمل مباشر أي ال يحتاج لوسيط شأنه في ذلك شأن نسبة املتزوجات ممن هن في 

ً في معدل إستعمال الوسائل التقليدية التي تتميز بنسبة فشل وتوقف عن  ً ملحوظا سن اإلجناب، جند إنخفاضا

اإلستعمال عالية، ولكن ظل إستعمال الوسائل احلديثة في محافظة جرش األعلى بني كافة محافظات اململكة 

وهي حسب  األخرى  الوسائل  إنخفاض  رغم  املهيمنة  الوسيلة  وهو  اللولب  إستخدام  إرتفاع  بسبب   (% 42.5)

ترتيب شيوعها احلبوب والواقي الذكري والتعقيم اإلنثوي واحلقن. 

وإنخفضت احلاجة غير امللباة لوسائل تنظيم األسرة في محافظة جرش في السنوات األخيرة لتصبح األدنى في 

اململكة بعد محافظة عجلون، وإذا أضفنا إلى نسبة احلاجة غير امللباة إلى تنظيم األسرة نسبة اللواتي يستخدمن 

إلى  احلاجة  ترتفع نسبة  أكثر فعالية،  إلى وسيلة حديثة  اللواتي بحاجة  أي  لتنظيم األسرة  التقليدية  الوسائل 

ً في محافظة جرش  إستخدام وسيلة حديثة إلى أكثر من ربع النساء في محافظة جرش، ولكنها تبقى أدنى قليال

ً لديهن حاجة  ً حيث جند أن  29 % من املتزوجات حاليا مما هي عليه في محافظات أخرى وعلى مستوى اململكة أيضا

إلى وسيلة حديثة لتنظيم األسرة (موزعة 17 % للتوقف عن اإلجناب، 12 % للمباعدة بني الوالدات).

ً من بقية احملافظات بني  وكما هو احلال في كافة احملافظات، جند في محافظة جرش فرق شاسع ولكنه أقل قليال

 ً حاليا الوسائل  ونسبة من يستخدمن هذه   (% 74.7) األسرة  لتنظيم  إستخدام وسيلة  لهن  نسبة من سبق 

(57.9 %). أما بخصوص الرغبات اإلجنابية (جدول 3) فقد حصل إرتفاع بسيط في نسبة اللواتي يرغنب في التوقف 

عن اإلجناب ولكن حصل إنخفاض مهم في نسبة اللواتي يرغنب في اإلنتظار سنتني على األقل قبل إجناب مولود 

جديد، وظل متوسط العدد املثالي من األطفال على حاله بينما إنخفض متوسط العدد املرغوب منهم.

لم يتسنَ لنا تفصيل فئات عدم الرغبة في إجناب مزيد من األطفال وعدد األطفال املثالي في محافظة جرش حسب 

متغير عمر السيدات وحسب متغير عدد ما لديهن من أطفال أحياء بسبب قلة عدد السيدات املبحوثات في عينة 

ً من جهة ثانية، ولكن أمكن احلصول على هذه الرغبة حسب  احملافظة من جهة وتعدد فئات هذين املتغيرين أيضا

ً في احلضر منها في  متغيرات أخرى كما نرى في اجلدول (3 أ). فظهر أن الرغبة في التوقف عن اإلجناب أعلى قليال

ً ملا هو متوقع، يتراجع عدم الرغبة في إجناب مزيد من  الريف، وأعلى بني غير السوريات منها بني السوريات. وخالفا

التوقف عن إجناب مزيدٍ من األطفال واإلكتفاء مبا أجنب  الرغبة في  وكانت  التعليمي،  إرتفاع املستوى  األطفال مع 

ً ببقية الشرائح اإلجتماعية واإلقتصادية. ُمسني الرابع واألعلى قياسا منهم األعلى بني اخل

ً 15 - 49 سنة (أي املعرضات  املؤثرات املباشرة في اإلجناب إضافة إلى نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة بني األزواج هي: نسبة املتزوجات حاليا

للحمل)، معدل اإلجهاض املتعمد، مدة العقم املؤقت عند األم بعد الوالدة، نسبة العقم الدائم بني األزواج.

-35



24
املصدر : مسح السكان والصحة األسرية 2012 و2017 - 2018 .

ً اللواتي ال يرغنب في إجناب مزيد من األطفال حسب خصائصهن  نسبة (%) جدول (3 أ ) املتزوجات حاليا

مكان اإلقامة

السطر األخير يبني عدد السيدات في فئات املتغيرات األربعة.

حضر

49.6

301

ريف

47.4

109

أردنية

49.1

358

إبتدائي

57.3

20

إعدادي

66.2

57

ثانوي

51.2

200

األدنى

47.0

124

الثاني

47.9

127

األوسط

44.9

102

الرابع

60.9

43

األعلى

71.5

15

49.0

410

عالي

36.0

129

سورية

44.5

11

عربية

49.4

38

ميس رفاه أسر السيداتأعلى حتصيل تعليمياجلنسية خُ
اجملموع

املصدر: نتائج مشتقة من البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018

املرأة وحصولها على  وهي دليل على مكانة  املرأة،  النوع اإلجتماعي ومتكني  بالتغير في مؤشرات  أما فيما يتعلق 

ً في ملكية األصول  حقوقها، فنالحظ من اإلحصاءات في اجلدول (4)، أن التغير في مؤشرات التمكني اإلقتصادي ممثال

ً وطفيفاً، ولكن حصل هبوط ملحوظ في نسبة املشتغالت وفي نسبة من يقررن  من مساكن وأراضٍ كان مختلطا

في  للمرأة  اإلقتصادي  التمكني  في  تقدم  على  التغير  يدل  ال  عامة  وبصورة  النقدي،  بدخلهن  التصرف  لوحدهن 

محافظة جرش .

جدول (4) إجتاهات مؤشرات متكني املرأة وتعرضها للعنف في محافظة جرش 2012 - 2017

املؤشر

5.7 -

1.7 +

1.0 -

0.4 +

0.7 -

20.8 -

التغير 2017

15.7

1.8

3.8

2.1

4.8

27.5

10.0

3.5

2.8

2.5

4.1

6.7

30.3 -

20.8 -

7.5  -

6.6 -/8.3 -

16.2 -

2.1 -

21.6

-

75.1

36.5

15.2

8.3 /11.0

36.2

17.4

44.6

-

44.8

15.7

7.7

1.7 / 2.7

20.0

15.3

66.2

69/73

2012

العمل املأجور وملكية األصول

النساء املشتغالت 15 - 49 سنة % 

ً لوحدهن %  من ميتلكن مسكنا

ً لوحدهن %  من ميتلكن أرضا

 % ً ً مشتركا من ميتلكن مسكنا

ً مشتركة %  من ميتلكن أرضا

الزوجة تقرر كيفية إنفاق دخلها النقدي %

التعرض للعنف

 (%) ٌ يوافقن أن ضرب الزوج لزوجته مبرر

تعرضن لعنف جسدي من آخر منذ سن 15 سنة (%)

تعرضن لعنف جسدي من آخر في العام املاضي (%)

سبق أن تعرضن لعنف جنسي/تعرضن في السنة املاضية من الزوج (%)

تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من أحدث زوج (%)

تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من أي زوج خالل السنة املاضية (%)

من لم يخبرن أحد ولم يسعني لوقف عنف جسدي/جنسي تعرضن له % 

يستطعن رفض املعاشرة الزوجية/والطلب من الزوج إستخدام واقي

خالل املعاشرة %
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أما بالنسبة للتعرض للعنف األسري (جدول 4)، فقد حصل إنخفاض كبير (30 نقطة مئوية) من نسبة من يقبلن 

التعرض للعنف الزوجي، كما حصل إنخفاض في تعرض الفتيات والنساء للعنف بكافة أشكاله ومصادره وزمنه، 

لكن الذي يدعو للقلق هو ذلك اإلرتفاع الكبير (حوالي 22 نقطة مئوية) في نسبة من صمنتَ ولم يخبرن أحد عن 

تعرضهن للعنف اجلسدي واجلنسي ولم يسعني للحصول على مساعدة لوقفه رغم حصول إصابات عند بعضهن.

مكونات  على  واإلقتصادية  واإلجتماعية  الدميوغرافية  املتغيرات  أو  العوامل  تأثير  عن  للكشف  اجلزء  هذا  خًصص 

الصحة اإلجنابية واجلنسية ومتكني النساء في محافظة جرش من خالل جدولة متقاطعة لهذه املكونات حسب 

الدميوغرافية  باملتغيرات  عالقتها  وطبيعة  اإلجنابية  الصحة  مكونات  أن  توقعنا  ورغم  املتغيرات.  هذه  فئات 

واإلجتماعية-اإلقتصادية في محافظة جرش لن تكون مختلفة عما هي عليه في احملافظات األخرى، إال أننا قمنا 

 ً بعزل البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من بيانات مسح السكان والصحة األسرية 2018-2017 وأجرينا حتليال

ثنائي املتغيرات لهذه العالقة كما يظهر في الفقرات واجلداول التالية. 

وال بد أن  ننوه هنا، أن  تفصيل بيانات محافظة جرش حسب فئات املتغيرات موضوع اإلهتمام أسفر بسبب صغر 

حجم العينة إلى ظهور حاالت أقل من خمس مشاهدات في عدد من فئات هذه املتغيرات خاصة تلك التي تتميز 

، مما يعني أن  اإلعتماد على نتائج مستندة إلى مثل هذه احلاالت القليلة ليس ذي مغزى من الناحية  بتوزيع ملتوٍ

اإلحصائية ولذا مت جتاهل مثل هذه النتائج حيثما حصلت.

سنة وتصل في  بني من هن في عمر 35 +  إلى 32  وترتفع  األردنيات 27 %  القيصرية بني  الوالدات  تبلغ نسبة 

الشرائح األغنى إلى 27 % مقابل 24 % بني األفقر(36)، وبلغت نسبة الوالدات القيصرية عام 2019 في مرافق وزارة 

الصحة 30.74 % (37) وهي بذلك تبلغ ضعف احلد األقصى املوصى به من قبل منظمة الصحة العاملية، مما يعني 

تعرض بعض األمهات خملاطر ال ضرورة لها بسبب هذه العملية اجلراحية الكبرى.

ً أي قبل  وتبلغ نسبة الوالدات القيصرية في محافظة جرش (25.9 %)، منها 18.1 % عمليات مخطط لها مسبقا

مخاض يوم الوالدة والباقي (7.8 %) عمليات إتُخذ القرار بإجرائها بعد بدء مخاض الوالدة. وتتباين نسب اللجؤ إلى 

الوالدة القيصرية في محافظة جرش حسب عدد من املتغيرات (جدول 5)، فتبلغ أقصاها بني احلوامل في العقد 

في  حصلت  التي  الوالدات  بني  أعلى  وكانت  املولود،  ترتيب  حسب   ً كثيرا تتباين  وال  اإلجنابية،  حياتهن  من  األخير 

املستشفيات اجلامعية (وهي حاالت قليلة ليس لها داللة إحصائية) ومستشفيات اخلدمات الطبية امللكية منها

دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير مسح السكان والصحة األسرية 2107 / 2018، الفصل التاسع.

وزارة الصحة، التقرير اإلحصائي السنوي 2019.

-36

-37

3-3 الصحة اإلجنـــابية واجلنسيـــة حسب املتغيـــرات الدميوغرافيـــة واالجتمــاعية

االقتصادية – محافظة جرش

3-3-1 الوالدات القيصرية ووفيات األمهات
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سواء،  حدٍ  على  واحلضر  الريف  في  متقاربة  وكانت  اخلاص،  القطاع  ومستشفيات  احلكومية  املستشفيات  في 

ُميس األول والثاني وأدنى منهما  ً عند اخل وأظهرت عالقة طردية مع مستويات تعليم السيدات، وكانت متماثلة تقريبا

ُميس األوسط والرابع ولكنها كانت األعلى على اإلطالق بني شريحة الرفاه األعلى. عند اخل

فنالحظ من البيانات على مستوى اململكة، أن  الوالدات القيصرية لم تقِ األمهات من الوفاة النفاسية وعددهن 62 

 ً متوفية (84 % منهن أردنيات)، فأعلى عدد لوفيات األمهات كان بسبب عمليات قيصرية طارئة أو مبرمجة مسبقا

قبل يوم الوالدة، إذ أن  63 % من وفياتهن كن ممن أجننب بوالدة قيصرية (42 % طارئة و 21 % إختيارية)، والنسب 

ً بأن الوالدة  الباقية كانت 16.1 % بوالدة مهبلية، 12.9 % توفني وهن حوامل، و 8.1 % توفني بعد إجهاض(38)، علما

أو بعد  ً منها يرتبط بخطر أعلى للوفاة خالل  القيصرية ميكنها إنقاذ حياة األم واجلنني، ولكن غير الضروري طبيا

الوالدة، مقارنة بالوالدة املهبلية. قدر حتليل ألسئلة وردت في إستبيان تعداد 2015 نسبة وفيات األمهات بحوالي

املصدر : نتائج مشتقة من البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018

جدول (5) محافظة جرش – نسب الوالدات القيصرية عند السيدات املتزوجات حسب متغيرات

دميوغرافية وإجتماعية وإقتصادية 2018/2017

أعمار السيدات

9 -1 15

24 - 20

29 - 25

-34 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

املستشفى

حكومي

جامعي

اخلدمات الطبية امللكية

خاص

ميس رفاه االُسر خُ

األدنى

الثاني

األوسط

%

0.0

17.1

24.4

31.9

24.0

38.8

31.7

%

23.7

48.8

31.1

26.8

%

26.2

26.5

24.5

%

27.2

27.6

22.7

25.0

%

25.6

26.8

%

19.1

22.4

24.3

29.6

%

18.5

67.4

25.9

عدد الوالدات

6

50

99

92

62

24

1

عدد الوالدات

206

6

69

51

عدد الوالدات

122

100

78

ترتيب املولود

1

3—2

5—4

6+

مكان اإلقامة

حضر

ريف

أعلى مستوى تعليمي

إبتدائي

إعدادي

ثانوي

عالي

ميس رفاه االُسر خُ

الرابع

األعلى

اإلجمالي

عدد الوالدات

75

138

86

32

عدد الوالدات

245

90

عدد الوالدات

13

29

168

125

عدد الوالدات

29

6

335

وزارة الصحة، التقرير الوطني لوفيات األمهات لعام 2018 و 2019 . -38
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 25 وفاة لكل مئة ألف والدة حية(39)، وورد في مصدر الحق وهو التقرير الوطني لوفيات األمهات لعام 2018 أن 

معدل وفيات األمهات يبلغ 29.8 لكل مئة ألف والدة حية، وإرتفع إلى 32.4 في التقرير ذاته لعام 2019(40). ويعد 

أرواح األمهات، باإلضافة للجلطات الدموية  الرقم األول بحصد   ،“ ً التوليدي ”قاتل األمهات عامليا النزيف الدموي 

وتسمم احلمل واألمراض القلبية الوعائية اثناء احلمل، وبعض األمراض السرطانية املكتشفة وغير املكتشفة.

احتلت   ،(6 (اجلدول  االقتصادية  واالجتماعية  الدميوغرافية  اخلصائص  حسب  األسرة  تنظيم  تباينات  يخص  فيما 

محافظة جرش املرتبة األولى في استعمال الوسائل احلديثة بني كافة احملافظات كما أسلفنا، وظهر أن له عالقة 

ً في السنوات اخلمس  طردية وخطية مع عمر السيدات ويبلغ ذروته في الفئة العمرية 35 - 39 سنة ويتراجع قليال

تلك  احلمل عند  البيولوجية على  القدرة  لضعف   ً نظرا ذلك  إلى  احلاجة  انتفاء  اإلجنابية بسبب  احلياة  األخيرة من 

األعمار. أما استعمال الوسائل التقليدية فعالقته بالعمر تأخذ شكل حرف U مقلوب لتبلغ ذروته في اجملموعة 

العمرية 25 - 34 سنة. 

واستعمال وسائل تنظيم األسرة عامة واحلديثة خاصة في احلضر أعلى من الريف في محافظة جرش، والعكس 

بالنسبة للوسائل التقليدية فاستعمالها أعلى في الريف. واستعمال وسائل تنظيم األسرة عامة واحلديثة أعلى 

بني األردنيات مما هو عليه بني النساء من جنسيات عربية أخرى، إال أن استعمال الوسائل التقليدية كان األعلى بني 

السوريات بينما كان استعمال الوسائل احلديثة هو األدنى عندهن. ويتراجع استعمال الوسائل احلديثة مع ارتفاع 

مستوى تعليم النساء لصالح الوسائل التقليدية التي الستعمالها عالقة طردية مبستوى تعليمهن. وميكن القول 

ُميس الرابع ليعود  إن استعمال وسائل تنظيم األسرة بنوعيها يزداد مع تزايد مستويات رفاه أسر السيدات وحتى اخل

ُميس األعلى. فينخفض بني السيدات ممن هن في اخل

دائرة اإلحصاءات العامة، 2016. الوفيات في األردن: وفيات األمهات والبالغني: دراسة حتليلية استنادا إلى بيانات التعداد العام للسكان واملساكن 

5201، صفحة 21.

وزارة الصحة، التقرير الوطني لوفيات األمهات 2018.

-39

-40

3-3-2 تنظيم األسرة
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املصدر : نتائج مشتقة من البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018

جدول (6) محافظة جرش – االستعمال احلالي لوسائل تنظيم األسرة حسب

خصائص السيدات 2017 / 2018

8.6

29.2

32.2

41.1

56.4

53.3

45.6

43.3

40.5

43.5

27.1

40.2

44.1

44.1

43.9

39.6

40.2

39.5

43.4

54.6

48.4

42.5

وسائل تقليدية (%)وسائل حديثة (%)اخلصائص

أعمار السيدات

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

مكان اإلقامة

حضر 

ريف

جنسية السيدات

أردنية 

سورية

عربية

أعلى مؤهل تعليمي للسيدات

ابتدائي 

إعدادي

ثانوي

عالي

ميس رفاه أسرة السيدات خُ

األدنى

الثاني

األوسط

الرابع

األعلى

اإلجمالي

9.5

9.6

21.8

19.1

13.1

17.1

9.5

14.9

16.7

15.6

21.9

10.5

9.8

11.3

15.5

18.3

14.0

14.8

16.6

20.0

10.9

15.4

أي وسيلة (%)

18.1

38.8

54.0

60.2

69.5

70.4

55.2

58.2

57.1

59.1

49.0

50.7

53.9

55.4

59.4

57.9

54.2

54.3

60.0

74.5

59.3

57.9
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وراء  تقف  والتي  ملباة  غير  األسرة  لتنظيم  لديهم حاجة  املتزوجني  من  متباينة  نسبة  هناك  اجملتمعات  وفي كل 

ً من األطفال أو يريدون  ً ال يريدون مزيدا معظم حاالت احلمل غير املرغوبة، وهذه احلاجة تُعني ببساطة أن هناك أزواجا

ولكن بعد سنتني ولكنهم ال يستعملون أي وسيلة لتحقيق أي من هاتني الرغبتني رغم عرضة الزوجة للحمل. 

وكما أسلفنا وحسب اجلدول (7)

املصدر : نتائج مشتقة من البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018

جدول (7) محافظة جرش – احلاجة غير امللباة لتنظيم األسرة حسب
خصائص السيدات 2017 / 2018

للتوقف عن اإلجناب %للمباعدة %اخلصائص

أعمار السيدات

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

مكان اإلقامة

حضر 

ريف

جنسية السيدات

أردنية 

سورية

عربية

أعلى مؤهل تعليمي للسيدات

إبتدائي 

إعدادي

ثانوي

عالي

ميس رفاه أُسر السيدات خُ

األدنى

الثاني

األوسط

الرابع

األعلى

اإلجمالي

عدد السيدات اجملموع %

11

42

72

73

69

59

63

285

104

340

11

35

18

52

194

122

117

122

96

40

14

389

16.1

9.7

9.3

3.8

2.5

1.1

0.0

5.1

3.0

4.6

1.9

4.3

3.7

2.1

5.9

3.7

6.6

3.7

4.4

2.0

3.9

4.6

16.1

12.9

12.0

7.8

9.3

8.3

12.6

11.3

8.2

9.5

15.4

17.3

14.0

11.3

10.5

9.4

13.6

9.7

8.1

9.3

10.0

10.5

0.0

3.2

2.7

4.0

6.8

7.2

12.6

6.2

5.2

4.9

13.5

13.0

10.3

9.2

4.6

5.6

7.1

6.1

3.8

7.3

6.0

5.9
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ً كانت احلاجة  كانت هذه احلاجة في محافظة جرش (10.5 %) أقل مما هي عليه في معظم احملافظات، وعموما

للتوقف عن اإلجناب أعلى منها للمباعدة، ولكن في السنوات األولى من احلياة اإلجنابية تتفوق احلاجة للمباعدة على 

احلاجة للتوقف، وعند سن 35 سنة وما بعده يكون معظم أو كل احلاجة غير امللباة من أجل التوقف. واحلاجة غير 

ً للحاجة غير امللباة للمباعدة، كانت احلاجة غير امللباة  امللباة بنوعيها أعلى في احلضر مما هي عليه في الريف. وخالفا

ً عند األسر غير األردنية مما هي عليه عند األسر األردنية، وتتراجع احلاجة غير امللباة  للتوقف عن اإلجناب أعلى كثيرا

ممن  النساء  عند   ً جدا عالية  اإلجناب  عن  للتوقف  امللباة  غير  احلاجة  ألن  املتزوجات،  تعليم  تزايد مستوى  مع  عامة 

ً أن هذه  تعليمهن ابتدائي وإعدادي. أما فيما يخص عالقة احلاجة غير امللباة مبستوى رفاه األسر، فمن الواضح جدا

ً بني الشريحة األدنى مما هي عليه بني الشريحة األعلى أو  احلاجة بصورة عامة وللمباعدة بصورة خاصة أعلى كثيرا

امليسورة.

ً ملا أفصحت عنه املتزوجات في محافظة جرش حول تعرضهن للعنف الزوجي (اجلدول 8)، كان العنف املوجه  ووفقا

اجلنسي  العنف  ممارسة  بينما كانت  العنف اجلسدي،  يليه  النفسي،  العنف  هو   ً األكثر شيوعا أزواجهن  لهن من 

الفئة  في  أقصاه  النفسي  العنف  بلغ  ولكن  الزوجة،  وعمر  الزوجي  العنف  بني  واضحة  عالقة  جند  ولم  متدنية. 

العمرية 29-25 سنة، واجلسدي واجلنسي في الفئة العمرية 20 - 24 سنة. وكان العنف الزوجي بأشكاله الثالثة 

خاصة اجلسدي أعلى في احلضر منه في الريف، وأعلى في األسر األردنية منه بني األسر السورية ولكن كان العنف 

النفسي واجلسدي األعلى بني األسر من جنسيات عربية أخرى، ومن الواضح أن العنف الزوجي بأشكاله الثالثة أكثر 

ممارسة ضد الزوجات ممن تعليمهن مستواه ابتدائي مقارنة باللواتي تعليمهن عالي، وباستثناء العنف اجلنسي، كان 

الرفاه  األدنى من مستويات  الشريحتني  أُسر  في   ً مرتفعا لزوجاتهم  األزواج  من  املوجه  واجلسدي  النفسي  العنف 

ً بالشرائح الثالث األعلى األخرى. األسري قياسا

3-3-3 العنف الزوجي



31

املصدر : نتائج مشتقة من البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018

جدول (8) تعرض من سبق لهن الزواج لعنف من الزوج حسب شكل العنف

وخصائص السيدات 2017 / 2018

عنف جسدي (%)عنف عاطفي أو نفسي (%)اخلصائص

أعمار السيدات

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

مكان اإلقامة

حضر 

ريف

جنسية السيدات

أردنية 

سورية

عربية

أعلى مؤهل تعليمي للسيدات

ابتدائي 

إعدادي

ثانوي

عالي

ميس رفاه أُسر السيدات خُ

األدنى

الثاني

األوسط

الرابع

األعلى

اإلجمالي

8.7

16.5

15.6

10.9

11.7

8.9

10.4

14.2

6.4

11.6

11.0

19.4

13.2

11.4

12.9

11.6

16.5

13.5

8.7

10.9

0.0

12.2

عنف جنسي (%)

0.0

6.3

2.6

0.8

4.7

1.7

1.5

2.9

2.0

3.1

0.0

0.0

10.5

2.6

2.2

2.2

2.2

3.2

0.5

5.6

7.4

2.7

0.0

9.1

21.3

15.2

18.6

16.8

14.2

16.3

15.5

15.5

7.9

26.4

26.2

19.6

16.2

13.4

21.8

18.8

12.9

7.1

7.4

16.1
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ئلت السيدات في محافظة جرش عما أن  كنَ يواجهن مشكلة كبيرة أو صعوبة جمة في احلصول على رعاية   سُ

ً هو احلاجة إلى وجود  طبية ألنفسهن، فأسفر ذلك عن النتائج املبينة في اجلدول (9)، فكانت أكثر األسباب شيوعا

الزوج ملرافقة زوجته  ورمبا يعود هذا إلى عدم توفر  الذهاب لوحدهن (34 %)،  الرغبة في  من يذهب معهن لعدم 

ً (31 %)؛ كما  النشغاله بعمله؛ وجاء في املرتبة الثانية ضرورة احلصول على املال الالزم والذي قد ال يكون متوفرا

كان بُعد املرفق الطبي املفضل واحلاجة إلى استخدام وسيلة تنقل معيقني مهمني في وجه حصول النساء على 

ً سبب يعيق سعيهن  رعاية طبية؛ وأفاد خمس النساء أن  اخلشية من عدم وجود مقدم خدمة طبية أُنثى هو أيضا

للحصول على رعاية طبية؛ وكان أقل األسباب التي تشكل صعوبة كبيرة أمام حصول نساء محافظة جرش على 

أن متكني  يجد  األسباب  هذه  وراء  ملا  واملتفحص  الطبي.  املرفق  إلى  للذهاب  إذن  على  احلصول  هو  الطبية  الرعاية 

عند  الطبية  الرعاية  على  النساء  حصول  دون  حتول  التي  الكبيرة  الصعوبة  وراء  الكامن  السبب  هو  السيدات 

رافق و/أو إذن للذهاب وإلى املال وتفضيلهن ملقدم خدمة أنثى كلها مؤشرات على  حاجتهن لذلك، فحاجتهن إلى مُ

ضعف قدرة النساء على اتخاذ القرار لوحدهن وعلى فرص وصولهن إلى الرعاية الطبية ألنفسهن.

3-3-4 مشكالت تعيق احلصول على الرعاية الطبية

تُستخدم عادة عدة مؤشرات رقمية لقياس درجة متكني النساء، ويعرض اجلدول (10) هذه املؤشرات حملافظة جرش 

ً مبحافظات أخرى. أن الغالبية العظمى من النساء في سن اإلجناب  التي تُظهر نتائج مختلطة عن احملافظة قياسا

ً (90 %) مقارنة بالرجال (40 %)، وال ميلكن  في محافظة جرش كما هو احلال في بقية احملافظات ال يعملن حاليا

ً مبفردهن (96 % و97 % على التوالي) وهاتان النسبتان أقل بني الرجال (59 % و78 % على التوالي)،  ً أو أرضا منزال

ً مشتركة.  ً أو أرضا وكان احلال نفسه فيما يتعلق بنسبة النساء الالتي ال ميلكن منزال

3-3-5 احلالة الراهنة لتمكني النساء في محافظة جرش

جدول (9) نسبة النساء اللواتي يواجهن مشكلة كبيرة للحصول على الرعاية الطبية ألنفسهن

حسب السبب 2017 - 2018

خشية عدم وجود

مقدم خدمة أنثى

21.1

86

ال تريد الذهاب

مبفردها

33.8

138

استخدام

وسيلة تنقل

27.4

112

%

العدد

بُعد املرفق

الطبي

28.6

117

احلصول على

املال الالزم

31.4

129

 احلصول على

إذن للذهاب

8.3

34

ال تعرف أين

تذهب

14.7

60

املصدر : نتائج مشتقة من البيانات اخلام اخلاصة مبحافظة جرش من مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018
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جدول (10) مؤشرات متكني النساء وتعرضهن للعنف حسب نتائج مسح السكان
والصحة األسرية 2017 - 2018

املؤشر

55.1/ 13.8

6.1

3.2

3.3

3.3

19.6

40.8

14.6

45.4

46.2

69.1

20.8

14.4

3.3 /5.2

25.9

20.4

67.2

67/71

اململكة إقليم الشمال

59.5 /10

3.5

2.8

2.5

4.1

13.3

48.2

6.7

45.8

44.8

75.7

15.7

7.7

1.7/ 2.7

20.0

15.3

66.2

69/73

55.1 /10.1

4.4

3.7

2.3

3.4

13.4

43.8

15.9

31.9

59.6

69.7

17.8

9.6

3.0/ 4.5

21.2

14.6

64.0

68/70

جرش

العمل املأجور وملكية األصول

ً (النساء / الرجال 15 - 49 سنة) %  املشتغلني حاليا

ً لوحدهن %  من ميتلكن مسكنا

ً لوحدهن %  من ميتلكن أرضا

 % ً ً مشتركا من ميتلكن مسكنا

ً مشتركة %  من ميتلكن أرضا

لديهن حساب بنكي ويستعملنه (%)

لديهم حساب بنكي ويستعملونه (%)

الزوجة تقرر كيفية إنفاق دخلها النقدي %

الزوج يقرر كيفية إنفاق دخله النقدي (%)

التعرض للعنف

 (%) ٌ يوافقن أن  ضرب الزوج لزوجته مبرر

األزواج الذين يبررون ضرب الزوجة (%)

تعرضن لعنف جسدي من آخر منذ سن 15 سنة (%)

تعرضن لعنف جسدي من آخر في العام املاضي (%)

سبق أن  تعرضن لعنف جنسي/في السنة املاضية من الزوج (%)

تعرضن لعنف جسدي/جنسي/نفسي من أحدث زوج (%)

تعرضن لعنف جسدي/جنسي/نفسي من أي زوج خالل السنة املاضية (%)

من لم يخبرن أحد ولم يسعني لوقف عنف جسدي/جنسي تعرضن

له من الزوج %

يستطعن رفض املعاشرة الزوجية/والطلب من الزوج استخدام

واقي خالل املعاشرة %

بنكي ويستعملنه 13 %  لديهن حساب  احملافظات  وبقية  في محافظة جرش  النساء  قليلة من  أن نسبة  كما 

مقابل 48 % بني الرجال. أن نسبة النساء الالتي يقررن بشكل رئيسي كيفية إنفاق دخلهن النقدي هي األقل في 

محافظة جرش (7 %) من بني عشر محافظات مبا فيها محافظات إقليم الشمال، بينما يقرر 46 % من الرجال 

ثمان  في  عليه  هي  مما  أعلى  النسبة  وهذه  النقدي  دخلهم  إنفاق  كيفية  رئيسي  بشكل  جرش  محافظة  في 

محافظات مبا فيها محافظات الشمال.
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الالتي يبررن ضرب  ً بإقليم الشمال واململكة ككل (جدول 10)، بلغت نسبة النساء في محافظة جرش  وقياسا

الزوج لزوجته (45 %) وهذه النسبة أقل مما هي عليه في سبع محافظات مبا فيها محافظات إقليم الشمال، بينما 

بلغت هذه النسبة بني الرجال في محافظة جرش 76 % وكانت أعلى مما هي عليه في سبع محافظات. ولذا يتعني 

أن ننظر إلى املعلومات التي تدلي بها النساء عن تعرضهن للعنف بنظرة من الشك، فأفادت 16 % و8 % فقط من 

نساء جرش عن تعرضهن لعنف جسدي من شخص ما منذ سن 15 سنة وفي العام املاضي على التوالي، وهذه 

 ً النسب أقل مما هي عليه على مستوى إقليم الشمال واململكة، ورمبا يعود ذلك إلى أن زواج األقارب كان األكثر شيوعا

في محافظة جرش.

ً حسب ما أفادت النساء في كافة  ً جدا أما التعرض لعنف جنسي فقط من الزوج في السنة املاضية فكان متدنيا

احملافظات، ورمبا يعود ذلك إلى أن النساء ال يعتبرن العالقة اجلنسية بني الزوجني ميكن أن تنطوي على عنف جنسي. 

ً رفض املعاشرة الزوجية أن كن ال يرغنب في  وال تستطيع جميع النساء في محافظة جرش وبقية احملافظات أيضا

ذلك أو الطلب من الزوج استعمال الواقي الذكري رمبا لتجنب حمل أو مرض تناسلي، وبلغت نسبة من يستطعن 

ذلك في محافظة جرش 69 % و73 % على التوالي وهي نسب قريبة من النسب املناظرة في بقية احملافظات.

ً الذي تعرضت له النساء من آخر زوج أو من أي زوج في السنة  أما عند جمع العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي معا

ً (20 % و15 % على التوالي)،  املاضية، فتصبح النسب في محافظة جرش أعلى من نسب العنف اجلنسي منفردا

ولكنها كانت أقل في محافظة جرش مما هي عليه على مستوى اململكة ومحافظات الشمال عدا عجلون.

وكما هو احلال في كافة محافظات اململكة، لم تسعَ ثلثا النساء (66 %) في محافظة جرش ممن تعرضن لعنف 

ً عن هذا التعرض أيضاً،  جسدي أو جنسي من الزوج إلى طلب العون من أحد لوقف هذا العنف كما لم يخبرن أحدا

ً كبيرة تُنتظر  ً إلى أن جهودا وهذه النتائج تُعيد تنبيه القائمني على أنشطة مناهضة العنف الزوجي واألسري أيضا

منهم إلضعاف ثقافة الصمت من أجل بلوغ وضع أفضل من الواقع الراهن للعنف األسري بكافة أشكاله خاصة 

الفظيعة منها كجرائم قتل النساء. واجلدير بالذكر هنا، أن مسح السكان والصحة األسرية 2017 - 2018 لم 

يوجه أسئلة للرجال املتزوجني عن تعرضهم للعنف من قبل زوجاتهم.

ً رفض املعاشرة الزوجية إن كن  وكما ذكرنا أعاله، ال تستطيع كل النساء في محافظة جرش وبقية احملافظات أيضا

ال يرغنب في ذلك أو الطلب من الزوج استعمال الواقي الذكري خالل هذه املعاشرة رمبا لتجنب حمل أو مرض تناسلي، 

إذ بلغت نسبة من يستطعن ذلك في محافظة جرش 69 % و73 % على التوالي وهي نسب قريبة من النسب 

املناظرة في بقية احملافظات.

3-3-6 احلالة الراهنة لتعرض الفتيات والنساء للعنف األسري

ً 3-3-7 األمراض املنتقلة جنسيا



35

أن نسبة مرتفعة من  كما  البشرية فيها متدنية،  املناعة  انتشار مرض فيروس  التي نسبة  الدول  بني  األردن  يقع 

الشبان والشابات دون سن 25 سنة ومن األشخاص من اجلنسني 15 - 49 سنة على املستوى الوطني قد سمعوا 

عن هذا املرض (95 % من النساء و90 % من الذكور) وبلغت هذه النسبة في محافظة جرش 99 % بني النساء 

و86 % بني الرجال.

ولكن السماع ال يعني املعرفة، فظهر أن نسبة املعرفة بطريقتني لتجنب العدوى بالفيروس وهما استخدام الواقي 

ً بني  الذكري عند كل اتصال جنسي واقتصار العالقة اجلنسية على شخص واحد ليست عامة، وكانت أعلى قليال

ً باملستوى الوطني.  النساء والرجال في محافظة جرش (50 % و53 % على التوالي) قياسا

وينب اجلدول (11) تباين املعرفة بطرق انتقال فيروس املناعة البشرية حسب عدد من املتغيرات. فظهر أن للمعرفة 

عالقة طردية بعمر السيدات املبحوثات، وأنها أعلى بني القاطنات في الريف مما هي عليه بني القاطنات في احلضر، 

وأعلى بني األردنيات والسوريات مما هي عليه بني السيدات العربيات األخريات، ولها عالقة طردية مبستويات تعليم 

السيدات، ولها عالقة طردية واضحة مبستويات رفاه أُسر السيدات املبحوثات.

بني من سبق لهم  متدنية   ً املنتقلة جنسيا باألمراض  السماعية  املعرفة  البشرية كانت  املناعة  لفيروس   ً وخالفا

الزواج 15 - 49 سنة في محافظة جرش (35 % و26 % بني النساء والرجال على التوالي؛ مقابل 34 % و33 % 

على التوالي على املستوى الوطني).

ً في األردن، فقد تبني أن 9 % فقط من الرجال والنساء 15 - 49 سنة  أما املعرفة الشاملة عن اإليدز فمتدنية جدا

لديهم معرفة شاملة بطرق الوقاية من العدوى بفيروس املناعة البشرية(41)، وفي محافظة جرش كانت املعرفة 

أما  التوالي).  على  و9 %  (حوالي 4 %  األخرى  هي   ً سنة متدنية جدا والشبان 15 - 24  الشابات  بني  الشاملة 

بخصوص املعرفة باحتمال انتقال الفيروس من األم إلى املولود خالل احلمل وعند الوالدة وبالرضاعة من الثدي فكانت 

املعرفة بهذه الطرق الثالث مجتمعة أفضل وبلغت 26 % بني النساء والرجال على حدٍ سواء.

اقتصار  العدوى،  االتصال اجلنسي يقي من  الذكري خالل  الواقي  أن   التالية كلها:  األمور  يعرف الشخص  أن   الشاملة  املعرفة  يتضمن مفهوم 

ً بالفيروس، ورفض إثنني من  ً قد يكون مصابا االتصال اجلنسي على شخص واحد غير مصاب بالعدوى، الدراية بأن الشخص الذي يبدو معافى صحيا

ً حول طرق العدوى والوقاية من الفيروس وهي: لدغة البعوض أو املصافحة والعناق أو التشارك في الطعام مع  ً محليا سوء الفهم األكثر شيوعا

شخص مصاب أو التشارك في أدوات احلالقة وقص الشعر. 

-41
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جدول (11) محافظة جرش – املعرفة بطريقتني للوقاية من فيروس املناعة البشرية
حسب خصائص السيدات اللواتي سبق لهن الزواج 2017 / 2018

اخلصائص
استعمال

الواقي
الذكري

اقتصار املعاشرة اجلنسية
على شريك

واحد غير مصاب

استعمال الواقي الذكري
واقتصار املعاشرة على شريك

واحد غير مصاب

أعمار السيدات

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

مكان اإلقامة

حضر 

ريف

اجلنسية

أردنية 

سورية

عربية

أعلى مستوى تعليمي

ابتدائي 

إعدادي

ثانوي

عالي

ميس رفاه أسر السيدات خُ

األدنى

الثاني

األوسط

الرابع

األعلى

اإلجمالي

عدد

السيدات

11

44

77

76

71

64

68

301

109

358

11

38

20

57

200

129

124

127

102

43

15

410

29.4

47.5

58.3

57.1

59.0

51.6

57.3

53.2

60.2

56.2

56.7

46.7

40.5

56.6

54.4

57.6

47.2

55.3

59.4

62.3

69.0

55.1

26.0

44.0

54.1

50.4

54.1

49.0

51.7

47.9

57.1

51.3

52.8

44.0

32.4

51.3

50.6

52.2

41.1

51.3

55.3

56.7

69.0

50.4

68.8

74.0

81.6

75.5

81.6

73.3

74.1

75.3

81.0

76.9

82.1

75.2

60.5

73.3

78.0

79.1

70.5

76.9

77.9

86.9

92.3

76.8
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أن نسبة قليلة من النساء والرجال 15 - 49 سنة يعرفون أين ميكنهم الذهاب للحصول على فحص للكشف عن 

فيروس املناعة البشرية (27 % و40 % على التوالي) وبلغت هذه النسب في محافظة جرش (27 % و45 % على 

ً (23 % و33 % على التوالي). التوالي)، وكانت هذه النسب بني الشابات والشبان دون سن 25 سنة متدنية أيضا

لقد كشفت املسوح الدميوغرافية والصحية التي أجريت في أكثر من تسعني دولة في العالم عن ظاهرة الوصمة 

والتمييز ضد األشخاص املتعايشني مع فيروس املناعة البشرية، وهذه الظاهرة من أهم معيقات الكشف عن مدى 

انتشار هذا الفيروس والتصدي له. فكما هو احلال في دول أخرى أظهر املسح األسري األخير أن 90 % من األردنيات 

لديهم مواقف   ً أيضا سنة  والشابات دون سن 25  الشبان  سنة ومن  األردنيني في األعمار 15 - 49  من  و87 % 

متييزية(42) ضد األشخاص املتعايشني مع هذا الفيروس، وبلغت هذه النسبة في محافظة جرش 88 % و80 % بني 

التي يحملها األشخاص نحو من  الوصمة  التمييزية كمؤشر على  املواقف  وتُؤخذ  التوالي،  والرجال على  النساء 

يعرفون أنهم مصابون بالفيروس .

أن الفحص الطبي قبل الزواج هو نقطة البداية في جتنب حصول التشوهات اإلجنابية وأمراض الدم الوراثية وهي في 

حالة األردن مرض الثالسيميا. لكن حوالي نصف من سبق لهـم الزواج من األزواج والزوجات في محـافظة جرش 

(51 % و55 % على التوالي) مقابل (52 % و53 % على التوالي في اململكة) سعوا للحصول على هذا الفحص. 

ً من الشبان والشابات (أي أعمارهم دون سن 20 سنة) وسعوا للحصول على  واملستغرب أن نسبة من تزوج حديثا

ً حسب القانون  ً في اململكة (42 - 43 %)(43)، رغم أن هذا الفحص أصبح إلزاميا هذا الفحص كانت متدنية أيضا

العريسني وليس  أن أحد  إلى  الزواج  الطبي قبل  املتدنية الستخدام الفحص  النسبة  ورمبا تعود  منذ عام 2004، 

ً إلى  كالهما يُجرى له/لها هذا الفحص. ومهما يكن، فقد انخفضت حاالت التالسيميا املسجلة في اململكة سنويا

. (44)ً ً بيت 40 - 45 إصابة سنويا النصف حسب بيانات وزارة الصحة لتتراوح حاليا

ً أو من قبل مختص للكشف عن سرطان الثدي خالل  ً ذاتيا ان نسبة النساء في سن اإلجناب اللواتي أجرين فحصا

العام املاضي وهو أكثر أنواع السرطان انتشارا بينهن(45) متدنية في األردن (21 %) حتى بني اللواتي في السنوات 

األخيرة من حياتهن اإلجنابية (27 %)، وبلغت في محافظة جرش 26 % رغم احلملة الوطنية املكثفة لتشجيع 

الكشف املبكر عن هذا السرطان التي شهدتها كافة احملافظات في السنوات األخيرة.

 تتمثل املواقف التمييزية باالعتقاد بأن األطفال املصابني بالفيروس يتعني أال يسمح لهم بااللتحاق باملدارس، وعدم شراء خضار طازجة من بائع 

مصاب بالفيروس، 

دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير مسح السكان والصحة األسرية 2017/2018، الفصل التاسع.

https://www.moh.gov.jo/AR/ListDetails/ معلومات_عامة_وصحية/1045/3

تشكل حاالت سرطان الثدي بني األردنيات حوالي %40 من مجموع حاالت السرطان عندهن حسب التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة 

2019، صفحة 164. وتضمنت أنشطة مكافحة السرطان في مديرية األمراض غير السارية عام 2019 إجراء 86777 فحص سريري للثدي، 

وتدريب 87455 إمراه على الفحص الذاتي للثدي، و96451 حضرن ندوات عن سرطان الثدي، ومت حتويل 6256 إمراه لعمل ماموغرام.
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-45

ً 3-3-8 استخدام الفحص الطبي قبل الزواج ليس عاما

3-3-9 الكشف املبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم متدني
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وعزت النساء أهم سببني لتدني سعيهن إلجراء فحص شعاعي للثدي (9 % على مستوى اململكة؛ 12 % في 

محافظة جرش) إلى أنه ال حاجة لذلك (50 %؛ 36 % على التوالي) وإلى غياب املرض واألعراض (38 %؛ 53 % 

على التوالي)، وتوزعت األسباب العديدة الباقية في محافظة جرش (11 %) على اخلوف من نتيجة الفحص وغياب 

الدعم من األسرة والزوج وبعد اخلدمة والكلفة وغير ذلك. واجلدير بالذكر هنا، أنه لم تُنفذ حملة وطنية تستهدف 

الذكور للكشف املبكر عن مرض السرطان بينهم كما حصل بالنسبة لإلناث.

كما أن  أقل من ربع (24 % في األردن؛ 23 % في جرش) النساء في سن اإلجناب ممن سبق لهن الزواج سبق وأن أجرين 

فحص مسحة عنق الرحم، وال يقدم اللقاح الواقي من سرطان عنق الرحم في األردن. يضاف إلى ذلك أن 28 % من 

النساء على مستوى األردن و25 % في محافظة جرش كن محميات من الكزاز بالتطعيم بعد والدتهن األخيرة(46).

تُهدر فرص عديدة في عدد من املرافق واألوقات للحصول على املشورة والتوعية اجلنسية واإلجنابية قبل الزواج وبعده، 

وهذه الفرص الضائعة حتصل في أنشطة برنامج الصحة املدرسية(47)، وفي املناهج الدراسية واألنشطة الالصفية، 

ً تقع في مستشفى (99 % في  وفي املستشفيات عقب الوالدة وقبل اخلروج منها خاصة وأن جميع الوالدات تقريبا

محافظة جرش)، خالل زيارات األمهات للمرافق الصحية أثناء فترة احلمل (75 % من احلوامل في محافظة جرش 

يحصلن على 7 زيارات على األقل خالل فترة احلمل) وزيارات فترة النفاس وزيارات تطعيم األطفال، وعند كتب الكتاب 

وتسجيل عقد الزواج، وخالل مئات اآلالف من خطب املساجد والدروس الدينية، كما ال يتردد العزاب من اجلنسني 

والرجال املتزوجون على العيادات احلكومية التي تقدم خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية. ومن أبرز األدلة على هذه 

الفرص املهدورة أن املسحني األسريني األخيرين أظهرا وعلى التوالي أن 68 % و77 % من النساء املتزوجات ممن هن 

في سن اإلجناب وغير مستخدمات لوسائل تنظيم األسرة في محافظة جرش (79 % على مستوى اململكة) لم 

مرفق صحي خالل  في  عندما كن  أو  ميدانية  عاملة صحية  من  األسرة  تنظيم  عن  أو معلومات  يتلقني مشورة 

السنة املاضية.

3-3-10 فرص مهدورة للحصول على معلومات ومشورة عن الصحة اإلجنابية

ان 47 % من النساء في سن اإلجناب في محافظة جرش (مقارنة ب 43 % على املستوى الوطني) عندهن فقر دم 

(معظمه خفيف؛ 39 %)، وبني أطفالهن في عمر 6 - 59 شهر تبلغ نسبة فقر الدم 38 % (24 % فقر دم خفيف) 

ً ب 32 % على املستوى الوطني، وبينما حوالي 3 % من النساء في سن اإلجناب في محافظة جرش يعتبرن  قياسا

نحيالت (كتلة اجلسم > 18.5)، 52 % منهن عندهن زيادة وزن أو سمنة (كتلة اجلسم ≥ 25) مقارنة ب 54 % 

على مستوى اململكة، منهن 27 % لديهن زيادة وزن والربع الباقي لديهن سمنة (كتلة اجلسم ≥ 30).

3-3-11 الوضع التغذوي للنساء واألطفال

مسح السكان والصحة األسرية 2017-2018، التقرير الرئيسي.

حسب التقرير السنوي 2019/2018 ملديرية الصحة املدرسية في وزارة الصحة، تشمل الصحة املدرسية: تطعيمات وقائية، تثقيف صحي 

(نشرات، ملصقات، اجتماعاتك مع اللجان الصحية املدرسية)، فحوصات مياه، فحوصات مخبرية، فحص طلبة الصف األول والرابع والسابع 

والعاشر)، خدمات األسنان.

-46

-47
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ان معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة ومعدل وفيات الرضع في احملافظة أقل مما هما عليه على املستوى الوطني 

(13 و11 لكل مئة ألف والدة حية على التوالي مقابل 16 و15 على مستوى اململكة)، أما معدل وفيات حديثي 

الوالدة في احملافظة فيبلغ (11) ومماثل ملستواه الوطني، لكن معدل وفيات ما حول الوالدة أعلى في احملافظة من 

املستوى الوطني (17 مقابل 13)(48) .

دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير مسح السكان والصحة األسرية 2017/2018، الفصل الثامن.

سبت من بيانات اجلدول:  حُ

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Di�culties/Di�culties_10.1.pdf

-48

-49

3-3-12 وفيات األطفال

ً هو التعداد العام للسكان واملساكن لعام 2015،  أحدث املصادر عن اإلعاقات في األردن وأشملها وأكثرها تفصيال

عما  معلومات  وفرت  األسئلة  وهذه  الدولية،  واشنطن  جملموعة  الستة  األسئلة  التعداد  هذا  استبيان  تضمن  إذ 

يسمى الصعوبات الوظيفيــة حسب نوعها ودرجتها وحسب العمر (5 سنوات فأكــثر) واجلنس، والصعــوبات 

الوظيفية الست هي: البصر، والسمع، واملشي أو صعود الدرج، والتذكر أو التركيز، والعناية الشخصية، والتواصل 

جلت  وسُ األردن 11 %،  من سكان  الصعوبات  هذه  من  أي صعوبة  لديهم  ممن  األفراد  نسبة  وبلغت  اآلخرين.  مع 

النسبة ذاتها في محافظة جرش أيضاً، وكان 17 % من األفراد ممن لديهم صعوبات وظيفية في محافظة جرش في 

من   ً كشف عن نسب عالية جدا أن تعداد 2015  بالذكر  ومن اجلدير  مرحلة الطفولة املتأخرة 5 - 14 سنة(49). 

ً النسبة املسجلة بني إجمالي السكان. الصعوبات الوظيفة الست بني كبار السن تفوق كثيرا

3-3-13 اإلعاقات
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الفصل الرابع

 تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي
على الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش

يهدف اجلزء النوعي من هذه الدراسة ملعرفة مدى تأثير العوامل اإلقتصادية والثقافة واألعراف السائدة، وديناميات 

واإلجتاهات عند سكان محافظة جرش بجميع فئاتهم على الصحة اجلنسية واإلجنابية  واألراء  النوع اإلجتماعي، 

للمرأة والفتاة في محافظة جرش. لتحقيق هذا الهدف مت عقد (15) مجموعة نقاش مركزة في مناطق مختلفة 

من احملافظة، مع األخذ بعني اإلعتبار عند عقد اجملموعات املركزة التجانس في العمر واجلنس واحلالة الزواجية، مع 

التركيز على وجود إختالف في الوضع املادي والتعليمي ومنطقة السكن في نفس اجملموعة وذلك لتغطية جميع 

شرائح السكان في احملافظة قدر اإلمكان، شارك 103 مشارك (باالضافة الى 6 من مقدمي اخلدمة و6 من اصحاب 

القرار) في مجموعات التركيز 51 من الذكور و52 اتاث ومنهم 53 من الالجيئن السوريني، وقد تفاوت املستوى 

اماكن سكن  الى  بالنسبة  اما  املاجستير  درجة  يحمل  الى من  والكتابة  القراءة  يعرف فقط  لهم من  التعليمي 

اختلف  االردنيني  واملشاركات  للمشاركيني  بالنسبة  اما  احملافظة  مناطق  مختلف  على  توزعت  فقد  السوريني 

املستوى التعليمي من يعرف القراءة والكتابة الى حملة دكتوراة 2 وتنوعت اماكن سكنهم على مختلف مناطق 

احملافظة كما هو واضح في ملحق 3 .  

وعن نتائج التحليل النوعي توزعت على 9 محاور رئيسية، وبعض احملاور الرئيسية تتكون من أكثر من محور فرعي. 

وإجتمعت عدة عوامل وضحها املشاركون في حلقات النقاش املركزة، إنعكست على مكونات الصحة اإلجنابية في 

والعوامل  والعالقات اجلندرية  الثقافية  األعراف  العالقة بني  أدناه فسرت طبيعة  املبينة  والنتائج  محافظة جرش، 

اإلقتصادية والسلوك واإلجنابي للقاطنني في محافظة جرش.

املقدمة

• الرجال األردنيون املتزوجون : تكرر في أكثر من مجموعة بالنسبة للرجال املتزوجني أن العمر املناسب للزواج هو 

بعد العشرين، وكان املبرر أن الفتاة تدخل مرحلة النضج والرشد وإكتمال النمو بعد هذا السن. 

• األردنيون الشباب العزاب : اجمعوا أن الفتاة التي تعمل هي األفضل لإلقتران بها والوظيفة من أهم املعايير التي 

ً هي األفضل "الشاب  يجب أخذها بعني اإلعتبار إلختيار الزوجة، بينما وجد إثنان من املشاركني أن الفتاة األصغر سنا

بربيها على إيده".

4-1 احملور األول : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي
على الزواج 

4-1-1 العمر املناسب لزواج الفتاة

النتائج الرئيسية
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أنهت  الفتاة تكون قد  للزواج ألن  األفضل  سنة هو  أن عمر 25  الغالبية أجمعن  املتزوجات:  األردنيات  النساء   •

الدراسة  مقاعد  على  الفتاة  كانت  إذا  لإلستعجال  داعي  وال  العملية،  احلياة  في  بدأت   ً وأحيانا اجلامعية  املرحلة 

الزواج ألنه  الفتاة بإكمال تعليمها والبعض يفضل  أما البعض فأشار إلى أن العمر يعتمد على رغبة  اجلامعية. 

سترة.

الفتاة من إكمال  تتمكن  سنة عمر مناسب حتى  أن 20 - 24  الفتيات  أجمعت  الفتيات األردنيات العازبات:   •

املرحلة اجلامعية وتكتسب بعض اخلبرة في احلياة.

ً أن الزواج بعد 20 سنة هو السن األفضل للزواج،  • املتزوجون من اجلنسيات األخرى: أفاد الرجال والنساء أيضا

ولكن ظروف الهجرة واألوضاع اإلقتصادية الصعبة أدت إلى رغبتهم بتزويج الفتاة بسن مبكر بني 16 - 18 سنة، 

النساء  بعض  وأشارت  لهن.  أفضل  فالسترة  األردن  في  اجلامعية  املرحلة  يكملن  ال  الفتيات  معظم  ألن  وذلك 

املتزوجات إلى أن هذا اجليل يدعو للقلق بسبب وجود اإلنترنت واإلنفتاح الكبير فالزواج أفضل حل.

• العزاب والعازبات من اجلنسيات األخرى: أجمعوا أن عمر 20 سنة مناسب وذلك بسبب وعي الفتاة وإدراكها 

جلميع األمور الضرورية للحياة.

ً"، لذا الزواج بسن صغيرة  • أصحاب القرار: أفاد البعض أنه في بعض قرى جرش األم "بتحب تفرح في بنتها مبكرا

ً في قرى معينة وليس في جميع أرجاء احملافظة. لذا فإن العمر املناسب للزواج في احملافظة يختلف  منتشر وحتديدا

حسب املنطقة فبعض القرى شائع فيها الزواج املبكر وبعض القرى تعطي أولوية لتعليم الفتاة وقد أعطوا أمثلة 

عن بعض القرى. 

• من األعراف السائدة بني األردنيني واجلنسيات األخرى أن الزواج سترة للبنت.

• جتارب احلياة التي عاشتها السيدات األردنيات املتزوجات هي من شكلت أراء املعظم، وتعتقد بعض منهن 

أنه من األفضل للفتاة أن تتسلح بشهادتها اجلامعية ثم يأتي الزواج بعد ذلك. 

ً في تشكيل رأي معظم الشباب األردني وعمل الفتاة من املميزات  ً أساسيا • العامل اإلقتصادي لعب دورا

التي تدعو لإلقتران بها. 

• من األعراف السائدة بني السوريني من جميع الفئات العمرية واحلالة الزواجية أن الفتاة التي جاوزت 23 

سنة تعتبر عانس. ونالحظ هنا أن ظروف احلرب والتهجير ساعدت في إقتناع الغالبية منهم بزواج الفتاة 

ً إما بسبب الفقر أو حماية لها. مبكرا

اخلـــالصـــة
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النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي أغلبية املشتركني في اجملموعات البؤرية

• "حسب البنت شو بتسوي، إذا ما بدها تدرس ممكن تتزوج بعد التوجيهي وإذا باجلامعة ممكن بآخر سنة أو بس 

تتخرج يعني من 18 - 24 مناسب".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

• "من 16 سنة وفوق أما حتت ذلك حرام، شوف قبل ما كان في إهتمام لتعليم الفتاة والطبيعة كانت بتختلف 

ً ما كانت توصل 17 سنة وهي مو مزوجة وفوق العشرين ما كانت  فكانت البنت تتزوج على 13 أو 14 سنة، نادرا

تكون مرغوبة، نحنا ملا جينا على األردن تغيرنا وكمان من حق الزوج يأخذ وحده ناضجة، بس أكيد في استثناءات 

وغربتنا عن بلدنا أجبرتنا نزوج بناتنا صغار سترتهم أفضل إلنا وإلهم".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

• "السن املناسب برأي بعد 25 سنة بس عندنا بجرش ممكن يزوجوا البنت على عمر 13 سنة وبكتبوا الكتاب براني 

... بالكتة ونحلة إذا البنت شاطرة عادي تدرس وتكمل جامعة بعدين بزوجوا، بس برميون الوضع مزري بزوجوا بكير 

ً إذا في بنات كتير بالعيلة  ألنه األم بدها تفرح ببنتها وبخافوا ال يروح النصيب واألب بده يخلص من الهم خصوصا

بس السبب األساسي الوضع املادي ..".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

بالزمن هاد والظروف   ... البنت نفسها  البنت ونضجها وحسب قدرات  سنة بيعتمد على  "ممكن بعد عمر 18   •

بسبب  زيادة  ومتفتح  وبيخوف  صعب  هاد  اجليل  سنة،   19 أو   18 عمر  على  تتزوج  البنت  إنه  مع  أنا  احلالية 

التكنولوجيا ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

ً إذا ما كانت معها شهادة ومتوظفة ومش على  • "األيام هذي من 25 - 30 سنة مناسب، اآلن املعايير إختلفت كليا

التعليم اإلضافي ما بتتزوج، غالبية الشباب اليوم اجتاهم على فتاة جامعية ومتوظفة رسمي ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

• "سن الزواج للفتاة: بحدود 20 سنة بتكون فهمت أمور احلياة وتعمقت فيها، بتكون تعرضت ألكثر من موقف 

يعني احتنكت باحلياة ... بالوقت هاد الي تعدت 22 سنة بيحكوا عنها عنست ... بالنسبة لإلحساس باملسؤولية 

بتتعلم مع األيام

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة
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• "عشرين فما فوق بتكون عدت سن البلوغ وإكتمل منوها ودخلت سن الرشد فبتكون قادرة إنها تفتح بيت ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

• "من العشرين وطالع، حتى تكون بالغة وعاقلة، أصغر من هيك حرام بتكون جاهلة ومش واعية ... ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

ً رميون على 19 - 20 سنة بتتزوج...  برميون هيك عاداتهم  • "املناطق بجرش بتختلف عن بعض هون معروف مثال

ً عادي الست تسكن  وخصوصا ما في شغل، بشتغلوا الشباب على البكبات أو بيع اخلردة فبزوجوا الشاب وخصوصا

عند بيت حماها بغرفة وتأكل وتشرب مع بيت حماها فما في تكاليف كتيرة ... الكتة ال بستنوا الشاب وبيزوجوه 

في العشرينات حتى مهر العروس بالكتة أكثر كمان صاروا الشباب يدوروا على املوظفة ... منطقة سوف بتحس 

أغلب الشباب على 30 سنة بتتزوجوا".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة

4-1-2 الزواج املبكر 

أنه قتل للطفولة وأفادوا أنها ليست ظاهرة  • الرجال األردنيون املتزوجون : املعظم كانوا ضد الفكرة وأجمعوا 

منتشرة باجملتمع اجلرشي، ولكن قلة منهم أعطى مبررات لزواج الفتاة املبكر. 

فاألفضل  هم)  (البنت  وأن  بالعادات  التمسك  بسبب  مؤيد  بني  األراء  إنقسمت   : األردنيات  املتزوجات  النساء   •

تزويجها، وأن الفتاة قد ترغب بترك املدرسة والزواج، وبني معارض. 

• الشباب والشابات العزاب األردنيون : اجلميع كان ضد الفكرة وعارضها.

• الرجال والنساء املتزوجون من اجلنسيات األخرى : وجدوا أنه ال مانع من الزواج املبكر للفناة خاصة مع الظروف 

الراهنة التي يعيشونها وأعطوا العديد من املبررات أهمها الفقر ثم األعراف اإلجتماعية مثل السترة وأشاروا إلى 

سهولة إنحراف الفتاة بسبب وسائل التواصل االجتماعية فزواجها أفضل.

• الشباب العزاب من اجلنسيات االخرى : عارضوا الفكرة وقالوا إنها أصبحت نوع من التجارة لدى بعض العائالت 

والفقر من أهم عوامل الزواج املبكر.

• الفتيات العازبات من اجلنسيات األخرى : املعظم أيد الفكرة خاصة إذا كان الزوج ميتلك مهنة تؤهله لفتح بيت. 

• أصحاب املصلحة : عوامل إقتصادية مثل الفقر وعادات إجتماعية مثل زواج أقارب ومعتقدات دينية بأن الزواج 

سترة هو من أهم العوامل التي تؤدي لزواج القاصرات مبحافظة جرش.

النتائج الرئيسية
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• الفقر من أهم األسباب خاصة إذا كان الوضع اإلقتصادي لألسرة متواضع ويوجد العديد من األبناء والبنات 

ومن الصعب تغطية إحتياجاتهم املادية.

• األعراف مثال "البنت هم وأخرتها لبيت زوجها".

• الفتاة التي ال ترغب بإكمال تعليمها فاألفضل (السترة) لها.

ً الفتاة هي من حتضر العريس وتصر عليه ملعرفتها السابقة به، األفضل تزويجها بدل الوقوع باخلطأ. • أحيانا

• أفاد السوريون أن تزويج الفتاة بسن صغير أفضل بسبب ظروف اللجوء والهجرة.

• الشباب صغار السن يفضلون الفتيات القاصرات للزواج "لكي يربيها على إيده".

• إنتشار الفواحش بالوقت احلالي واإلنفتاح بسبب النت فال يوجد براءة عند الفتيات حتى في سن صغير.

• الزواج املبكر مرتبط في كثير من األحيان مع زواج األقارب.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي أغلبية املشتركني في اجملموعات البؤرية

"... في ناس بتزوج البنت على عمر 16 و17 سنة وهسه هالكي غلط بالنسبة لي بس هم بيقولوا البنت ما الها 

إال بيت زوجها ... ... وأحيانا الوضع املادي بلعب دور ملا يزوجها بيخف عليه املصروف.. بس السبب الرئيسي السترة 

بده يستر عليها...".

"شوف أنا ساكن بقضاء املصطبة ما عمري شفت وحدة تزوجت قبل 18 سنة ... شوف واقعنا بجرش ممكن تالقي 

بس 5 % زواج مبكر فهي ليست ظاهرة باحملافظة ...". 

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"األردن الوضع مش زي أول في ناس مش القيه تطعم والدها، أنا إذا أجاني واحد بخاف اهللا وبقدر يصرف عليها وأهم 

شي معه رقم وطني مش زينا وثيقة سفر بزوجها ... طب أنا عندي خمس بنات وكلهن متميزات بس واهللا ما أنا 

قادر أعلمهن وإحنا ما بطلعنا نقريهم بجامعات حكومية الزم خاصة من وين، غصنب عني الزم تقعد بالدار وأزوجها 

هاد واقعنا ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة
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 "حرام تتزوج قبل 18 سنة، ما بتكون فاهمة شي ...".

"جرش قروية وإحنا بعدنا عايشني بالقرى ومتمسكني بعاداتنا وتقاليدنا ... ونحنا لسة بنعتبر البنت هم ومن اخلوف 

عليها الناس بتزوجها بدري ... وفي بنات هي بتقلك أنا ما بحب الدراسة بدي أتزوج بكيير وبدها تعيش بحرية ...".

ً البنت بتكون بدها وقاتله حالها لتتزوج حتى تعيش بحرية  "هال أنتي بتفكري الزواج املبكر ألنه األهل بدهم، أبدا

تنام وتصحى على كيفها وتخلص من املدرسة، النت ما خلى حد مغمض ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"حسب ظروف كل عائلة، إذا بتالحظي بعد اللجوء كل العائالت صارت تزوج بناتها على البكير بدها تتخلص منها 

وما تتحمل مسؤوليتهن، ما في أكل وشرب وبيت، عمر 14 و15 شي طبيعي لالجئة السورية إنها تتزوج ...  نحنا 

كنا بسوريا بامليدان البنت نادر ما تدرس وبتزوج على عمر 14 - 15 سنة نحنا بنربي بناتنا بعد 12 سنة إنها تكون 

ست بيت ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"الزواج املبكر مشكلة، البنت ما بتكون عارفة شي وجاهلة وهنا ظلم للفتاة ويحدث كثير مع زواج األقارب، بنت 

16 سنة فكرها لسة ما وصل إنها تقدر تتفاهم مع زوجها وتكون ربة منزل وبتالقي نفسها بعد سنة أو سنتني 

مطلقة، وصارت هاي احلاالت وشفناها".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"غلط وال يجوز ألنها عم تلعب أصال قتلوا طفولتها. في سن 15 أصال بال مؤاخذة البنت ما وصلت سن البلوغ" 

(فلسطيني)

"ال وصلت، بس ميكن قصدك الرشد والعقل تقريبا اإلحساس باملسؤولية بيت وأسرة، البنت ما بتتحمل هاد على 

ما  بدل  يخلص  بده  األب  الفقر  املبكر  الزواج  أسباب  وتفل...   الدار  تترك  أسبوع  بعد  تتزوج  ممكن  سنة،  عمر 15 

يطعميها ويصرف عليها زوجها يتكفل فيها، ببيعها وبقبض مهرها وبياخذه هاي جتارة وصارت قصص زي هيك 

وبتصير..." (سوري).

"إنتشار الفواحش بالوقت احلالي، الوضع سيء سيء على قد ما تقول سيء فاألب صار بده يستر بنته بأي طريقة 

حتى لو كانت صغيرة فهي نوع من السترة". 

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة
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"حرام زواج البنت بسن صغيرة الزم تخلص تعليمها أول، بهاد السن كل همها بيكون بس تلبس فستان ابيض ...". 

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

ً إذا كان بشتغل وكسيب وملا يسألوا عنه تكون  إذا أجا نصيب كويس على البيت الزم البنت ما تقول أل ... خصوصا

سمعته كويسة وصاحب دين ...  وباألخر الرأي لألم واألب ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

ً إذا عنده 4 - 5 بنات وبدهم يدرسوا احلل األمثل هو الزواج، كمان الغيرة من  "الوضع املادي الو دور كبير خصوصا

بعض والتقليد، وحده بنت عمها تزوجت بتعمل زيها ... كمان الشباب بتالقيه عمرة 20 سنة لسه دخل اجليش 

وابن عمه تزوج بتالقيه اخذ قرض وتزوج مع انه بده 5 سنوات حتى يكون قادر يفتح بيت ... املشكلة األهل بتشجع 

... ووسائل التواصل اإلجتماعي صارت تلعب دور كبير باملشاكل الزوجية، مثال ليه حاطه صورتك على الفيس ليه 

ً غير مهيأيني للزواج ما في بعد نظر ...".  بتمنشني وألنهم أعمار صغيرة ومش واعيني بتزيد حاالت الطالق ألنه أصال

"الفقر في كثير من األحيان يؤدي إلى الزواج املبكر حتى يخلصوا من مصروف البنات. أما األسر ذوات الدخل العالي 

يعني  "السترة"  دينية  معتقدات   ً أحيانا التعليم.  على  ويشجعوهم  بناتهم  بأيدي  بيأخذوا  بالعكس  املتعلمة  أو 

بزوجوهم بالثانوي حتى يستروا عليهم وما ينحرفوا".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 

4-1-3 فرق العمر بني الزوجني

• األردنيون املتزوجون "ذكور وإناث" : أجمع األردنيون أن فرق العمر املناسب بني الزوجني من 5-2 سنوات من أجل 

لتقارب التفكير. وعزى األردنيون وجود فرق في العمر عادة إلى األعراف اإلجتماعية مثل تأخر الفتاة بالزواج أو أن تكون 

أرملة أو مطلقة. أما في الزواج املتعدد عادة ما يختار الرجل فتاة صغيرة بفارق كبير لكي يجدد شبابه.

• الشباب والشابات العزاب األردنيون : الفرق بالعمر يحب أن ال يزيد عن 5 سنوات وكان هذا الرأي متكرر بني الذكور 

واإلناث العزاب لوجود تقارب فكري بينهم. 

• املتزوجون الرجال من اجلنسيات األخرى : وجدوا 10 سنوات مناسب، "والرجل ما بعيبه إال جيبه".

• النساء املتزوجات من اجلنسيات األخرى : أجمعن أن الفرق أكثر من 5 سنوات هو خطأ، وال يحقق إنسجام أو 

تفاهم بني الزوجني.

• الشباب العزاب من اجلنسيات األخرى : اجمعوا أن الفرق يجب أال يتجاوز 5 سنوات.

• الشابات العازبات من اجلنسيات األخرى : الغالبية منهن فضلن فرق عمر كبير بني 7 - 13 سنة لنضوج الزوج 

وإسعاده للزوجة أكثر.

النتائج الرئيسية
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أو تكون  بالزواج  الفتاة  تتأخر  أن  الزوج مثل  في وجود فرق عمر كبير لصالح   ً اساسيا  ً دورا األعراف  لعبت   •

مطلقة أو أرملة، وحتبذ العادات أن تتزوج رجل يكبرها بفارق عمري كبير أان ال تكون الزوجة األولى إذ أن الهدف 

هو سترتها.  

• الفتيات السوريات بشكل خاص فضلن فرق العمر بني 7 - 15 ألن الرجل بيكون ناضج أكثر وسوف يغدقها 

باحلنان.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي أغلبية املشتركني في اجملموعات البؤرية

"ملا يكون الفرق أكثر من 5 سنوات، بيكون هناك انسجام ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

ً الفرق يكون أكبر إذا عنست أو  "أنا بيني وبني زوجتي 9 سنوات...، مشارك آخر وأنا 9 تقريبا..،. مشارك آخر أحيانا

أهلها أجبروها أو مطلقة أو ارملة ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"الفرق بالعمر بيكون ملا تكون زوجة ثانية بده يرجع شبابه ويستمتع ومع نسبة العنوسة العالية األهل عم يقبلوا 

هاد الفرق بالعمر وأنها تنزل على ضرة والبنات كمان عم تقبل ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"يعني 4 - 5 ... 4 - 6، أكتر من 10 سنوات هاد إختالف أجيال أنا هيك متزوجة بيني وبني زوجي 14 سنة وإلي 16 

سنة متزوجة ولآلن بعاني ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"الفرق الكبير غلط ألنه تركيبة العقل بعيدة عن بعض، كل ما كان السن أقرب كل ما كان العقل والتفكير قريب 

من بعض".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة
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"سنتني إلى 5 سنوات مناسب، والشاب الي الزم يكون أكبر".

اجملموعة املستهدفة: الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

ً مناسب، متقاربني من بعض وبيفهموا بعض أكثر ...". "2 - 5 سنوات جدا

اجملموعة املستهدفة: الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"كتير أحلى يكون الفرق 10 سنوات، عندي رفيفتي الفرق 17 سنة وفي 11 سنة كتير مبسوطني، بتحكي زوجي 

واعي وجرب كل شي وعنده خلفية باحلياة، فشو ما بتعمل ما بيعصب وما بيكبر املشاكل بيعاملها كأنها بنته 

ألنه تعدى مرحلة الطيش والعصبية".

اجملموعة املستهدفة: الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

4-1-4 فحص ما قبل الزواج

• األردنيون املتزوجون "اإلناث والذكور" : األعمار من 15 - 29 أفادوا أنهم أجروا فحص ما قبل الزواج وهو فحص 

ملرض التالسيميا. أما املتزوجون بعمر أكبر الغالبية لم جترِ الفحص ألنه لم يكن شرط إجباري إلمتام الزواج وقت 

زواجهم ولكنهم يعرفوا اآلن انه أصبح ضرورة لعقد القران.

• الشباب العزاب األردنيون : أجمع املشاركون أنهم يعرفوا بضرورة عمل الفحص لعقد القران.

• الشابات العازبات األردنيات : أفادت مشاركتان أنهن سمعن عن حاالت عقد قران من غير إجراء الفحص.

• اجلنسيات األخرى : الذكور واإلناث الذين مت عقد قرانهم في األردن أجروا فحص ما قبل الزواج.

النتائج الرئيسية

يوجد دراية واضحة بني جميع املشاركني بضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج ليتم عقد القران بشكل رسمي 

الالتي  بالنسبة للمشاركتني  أما  أجروا هذا الفحص،  الذين مت عقد قرانهم بعد 2004  وجميع املشاركني 

أشرن أن هناك حاالت لم جترِ الفحص ومت عقد قرانهم لم يجنب كيف وأين وملاذا ولكنهن سمعع عن وجود 

حاالت هكذا، لذا لم نستطع التأكد من صحة املعلومة.

اخلـــالصـــة
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النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

"اه أكيد عملنا فحص الدم تاع ما قبل الزواج ما بنقدر نكتب الكتاب إال ملا نعمل الفحص ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"ما بينكتب كتب الكتاب إال ملا جتيبي ورقة الفحص من املركز الي عملتي فيه وانه في توافق ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"قبل كتب الكتاب بأسبوع رحنا على املركز الصحي وعملنا الفحص".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"أنا سمعت من صاحباتي انه مو الكل بيعمل الفحص، في مناطق هون بيكتبوا الكتاب من دون فحص كيف ما 

بعرف، ممكن بيكتبوا الكتاب براني ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

4-1-5 تعدد الزوجات

• األردنيون املتزوجون "الرجال والسيدات" : تعدد الزوجات كان مبرر عند معظم املشاركني املتزوجني من النساء 

والرجال، فقط النساء املتزوجات من فئة عمرية صغيرة كانوا ضده وربطوا املوافقة عليه بوجود ظروف قاهرة مثل 

عدم اإلجناب وعقم الزوجة.

• الرجال املتزوجون من اجلنسيات األخرى : اجلميع كان يؤيد فكرة التعدد وما مينعهم الوضع املادي الضعيف.

ً يعدد الزوج فقط لكي يثبت للزوجة أنه في كامل صحته اجلنسية  • النساء املتزوجات من جنسيات أخرى : أحيانا

ويستطيع القيام بواجبانه الزوجية.

 ً • الشباب والشابات العزاب األردنيون وجنسيات اخرى : اجلميع كانوا ضد التعدد ولكنهم أشاروا أن الزوجة أحيانا

هي املالمة وهي من تدفع زوجها للتعدد.

الزوجات منتشرة في بعض قرى جرش بكثرة مقارنة  أفاد بعضهم أن ظاهرة تعدد  • مقدمو الرعاية الصحية : 

بالقرى األخرى، والبعض األخر ذكر أن أم الزوج تلعب دور أساسي في حث ابنها على التعدد.

النتائج الرئيسية
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 ً ً أساسيا • األفكار التقليدية التابعة لثقافة الفالحني وتنشئة أوالدهم وبناتهم على هذه الثقافة تلعب دورا

متزوجني  ونساء  رجال  املشلركني من  باجململ بني جميع  راسخ  اعتقاد  إذ كان هناك  أفكارهم،  في تشكيل 

اجملموعات  مقابالت  جميع  في  تكرر  وقد  تصرفاتها.  بسبب  للتعدد  زوجها  تدفع  من  هي  الزوجة  أن  وعزاب 

البؤرية "املرأة هي السبب".

• األعراف والتقاليد هنا كان لها دور رئيس في تشكيل فكر اجملموعات، مثال عندما تتجاوز الفتاة سن 30 

سنة فما فوق ال مانع من أن تكون زوجة ثانية لكي تستطيع إجناب طفلني أو أكثر.

الرجال  نظر  وجهة  من  التعدد  يستدعي  فقط  لإلناث  الزوجة  فإجناب  هنا،  دور  لها  كان   ً أيضا املعتقدات   •

املتزوجني.

• طبيعة العالقات األسرية وترابطها في اجملتمع القروي تلعب دور كبير في تعدد الزوجات، إذ أن تدخالت أهل 

ً لها دور رئيسي في حث اإلبن على الزواج الثاني. الزوج وام الزوج حتديدا

• املعتقدات الدينية لدى البعض وتفسيرها بطريقة خاطئة تساعد على التعدد، وكان واضح وجلي تأتير 

من  املتزوجني  مقابالت  من  كثير  في  تكرر  أفكارهم.  وتشكيل  الرجال  معتقدات  في  الكبير  الدين  رجال 

الدين دورهم في تثقيف  لذا هناك حاجة ماسة أن يأخذ رجال  التعدد"،  اجلنسيني أن "الدين اإلسالمي مع 

الناس في احلاالت التي أوجب الدين اإلسالمي التعدد فيها وأن األصل في الدين اإلسالمي ليس التعدد. 

• جميع الرجال املتزوجون من األردنيون واجلنسيات األخرى كانوا مع التعدد ولديهم رغبة في ذلك ولكن ما 

مينعهم هو خوفهم من أو على أفراد األسرة أو احلالة املادية الصعبة.

• العامل اإلقتصادي لم يكون سبب في تعدد الزوجات بدليل كثير من احلاالت الزوج يعدد وليس له القدرة 

املالية لذلك.

• هناك مبررات للزواج منها مرض الزوجة، عدم اإلجناب، وهذا يتماشى مع الشريعة اإلسالمية.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي أغلبية املشتركني في اجملموعات البؤرية

"إذا البنت مخها شمال شوي وعنيدة شو جابره يتحمل ... أنا شاب بدي أشوف حياتي بدل ما تضل نكد بنكد، ال 

بتخالصوا ال بشوف حد غيرها ... هي الي بتجبرك، عاد هي وشطارتها ال بتضل حلالها أو بتجيب ضره الها ...".

"أنا رايي من رأي د. محمد نوح هو قال أنا من نصرة من يتزوج للمرة الثانية والثالثة وقال الزواج الثاني سنة حميدة 

ابطلها اجلبناء ... بس اآلن األعباء املادية اآلن قاتلة للتعدد ... األسباب اآلن للتعدد ممكن سبب طبي وهو عدم اإلجناب،

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة
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وهون في كثير من األحوال الزوجة األولى هي من تبحث عن زوجة أخرى لزوجها ... ... إذا بدنا نحكي بتجرد ما في 

رجل إال بيحب التعدد، عندنا منطقة اسمها الزواهرة وجبة كمان يتزوجوا مرتني وثالثة وأربعة عادي، والزواج املبكر 

منتشر عندهم، مبجرد البنت ما تزوجت بسن 17 عارفة بعد كم سنة رح يرد يتزوج عليها ...". 

"واهللا لو إني قادر ومعي مصاري ما بستنى عليها واهللا من بكرة ألتزوج ... شوف خلينا نتطلع بعد 10 أو 15 سنة 

وزوجتك صابتها أمراض ضغط وسكري من حق الرجل يتزوج ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"أنا امرأة مع التعدد، نحن مع الشريعة اإلسالمية في أسباب كثيرة للتعدد، التعدد واجب شرعي ملن لديه أسباب 

مقنعة للتعدد، شو ذنب ابني أو ابنك أو أخوي يعيش مع امرأة ال تنجب أو مريضة أو شو ذنبه يعيش مع مرارة وليس 

امرأة ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"الزيجة بعد املرة األولى هي غريزة عند الرجل، ما في رجال إال بحب يتزوج ... كمان امللحة إذا كانت خلفته بنات بده 

ملحه ليهن ...  منهم بتزوجوا دقارة هي حتدتني وأنا رح اتزوج ... السبب الرئيسي للزواج املرأة نفسها، بتجاكره 

برجولته أنت وصلت لسن ما عاد تنفع، املعايرة هاي أكثر حاالت التعدد منها ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"أنا مع... بحالة وحدة إذا كان مشاكل باإلجناب ... بس املرأة الزم تتحمل وترضى بنصيبها ... بس هون بيحبوا يغيروا 

جكر   ً وأحيانا رجل  إنه  يثبت  بده   ً وأحيانا أوالد كتير  بتحب جتيب  ناس  في  العيشة معها،  قرف  يكون  وجوه وممكن 

ً إذا مو عاجب أهله بقولوا له إكسرها وإكسر أهلها ...". خصوصا

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"هون أهل الزوج كتير بيدخلوا باألزواج عندنا هون باملركز حالتني طالق ملوظفات من ورا تدخل أهل الزوج ..

.. أنا داومت مبركز صحي بجبة كل الكادر أزواجهم متزوجني عليهن، بعدين في غيرة بني الزلم إبن عمي تزوج فنا 

الزم أتزوج ... ".

اجملموعة املستهدفة : مقدمي الرعاية الصحية



53

4-1-6 زواج األقارب

انقسم املشاركون بني مؤيد ومعارض لزواج األقارب

• الرجال األردنيون املتزوجون : العديد منهم أيد الفكرة إذ أن القريب يصون البنت ولن يؤذيها وسيعاملها بإحترام 
لوجود صلة القرابة. إذا كانت مواصفات الشاب جيدة هو أولى من الغريب. تصرفات وسلوكيات العائلتني سوف 

تكون متشابهة. األرض واإلرث سوف تبقى ضمن العائلة ولن يشاركهم فيها شخص غريب. كلما تزوجت املرأة 

خارج العائلة كلما تبع هذا الزواج نقل أموال أهلها إلى الغير، ونظرا للصبغة الفالحية التي تطبع اجملتمع اجلرشي، 

فإن األرض تشكل مركز اإلهتمام الرئيسي. هناك قلة عارضت فكرة زواج األقارب وأشاروا أنه ظلم للرجل ألنه ال 

ولكنهم  عمهم  بنات  مع  مستقرة  وغير  صعبة  حياتهم  كم  شرحوا  مشاركون  هناك  وكان  الطالق،  يستطيع 

ً على العائلة. مجبرين على اإلستمرار بالزواج حفاظا

• النساء املتزوجات األردنيات والعازبات : اجلميع كان ضد فكرة زواج األقارب وال يحبذنها إذ أن الفتاة هي من تظلم 
هنا وفي معظم األحيان حتصل قطيعة بني العائلتني، باإلضافة إلى أن الدين اإلسالمي حث على تغريب النكاح.

بني  وعداء  مشاكل  وحدوث  الوراثية  األمراض  إلنتشار  الفكرة  ضد  كانوا  الغالبية   : األردنيون  العزاب  الشباب   •
العائلتني وقطيعة إذا لم يتفق الزوجان.

• الرجال املتزوجون من جنسيات أخري : املعظم كان مؤيد للفكرة خاصة إذا كان هناك توافق باملستوى التعليمي 
من باب أن  " ابن العم أولى بابنة عمه ". 

• النساءاملتزوجات والشابات من جنسيات أخري : انقسمت املشاركات بني مؤيدات ومعارضات للفكرة.

• الشباب العزاب من اجلنسيات األخرى : وضح املشاركون ايجابيات وسلبيات زواج األقارب لذلك إنقسمت األراء 
بني مؤيد ومعارض.

النتائج الرئيسية

العزاب  الرجال  املشاركني  جميع  بني  األقارب  زواج  تشجيع  في   ً اساسيا  ً دورا لعبت  والتقاليد  العادات   •

واملتزوجني حيث أن "إبن العم أولى ببنت عمه" وأوالد العشائر يأخذوا من نفس العائلة وإبن العم يصون بنت 

عمه أكثر من الغريب.

• العامل اإلقتصادي كان له دور رئيس قي تشكيل فكر الذكور لتشجيع زواج األقارب حيث أن األرض واإلرث 

ً إذ أن بنت  ً الزواج من بنت العم أرخص للشاب ماديا سوف تبقى ضمن العائلة وتتوارثها نفس العائلة. أيضا

العم مهرها أقل ألن العم سوف يشعر مع الشاب ولن يرهقه بالطلبات.

النكاج  تغريب  يشجع  الدين  أن  أقروا  املشاركني  فجميع  األقارب  زواج  تشجع  ال  اإلسالمي  الدين  تعاليم   •

ً ليس مكروه أو حرام. ولكنه أيضا

• الوعي الصحي لعب دور في تشكيل فكر بعض املشاركني وخاصة العزاب األردنيني واملتزوجني صغار السن 

ألن بعض األمراض الوراثية تنتشر بسبب زواج األقارب. 

اخلـــالصـــة
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"من مبدأ الي بتعرفه أحسن من الي ما بتعرفه ... ... يعني نفس الطبع زي ما بنقول منهم فيهم حافظني بعض 

... غير هيك بيت عمي رح يشعروا معاي، نفس العلبة ... ".

"إذا توفر في بنت عمي الشهادة والوظيفة وجمال مقبول، وعالقتي مع عمي جيدة أصبحت اآلن لقمة أنا بدي إياها، 

وأحيانا اإلرث بساعد على زواج األقارب.  ... احلمية على سمعة بنت عمك إلها دور ... ".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"عندنا عائالت مبخيم غزة ممنوع البنت تطلع برة العيلة، من دون سبب هيك العادات ... عندنا عادي البنت تاخذ ابن 

عمها حتى لو عمره 60 سنة بياخذها وبيكون متزوج غيرها ثالثة ... ".

تارك  وهو  ابن عمها  بنتي طلبها  أنا  بس  ألبن عمها،  بزوجها  املالية كويسة  واموره  مثقف  ابن عمها  إذا  "شوف 

املدرسة من سادس ابتدائي وهي بتدرس وبدها تكمل فما رضيت ... ... مشارك أخر: شوف أنا بنت عمي بفديها 

رح  أحسن  املادي  ووضعي  متزوج  مو  لو  بسوريا  استشهد  زوجها  تزوجت  أنا  ما  بعد  بجيلي  عم  بنت  الي  بروحي 

اتزوجها ... ". 

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

ً من ناحية الصحة باإلضافة إلى املشاكل والكل بيتدخل فيك ... بس هون األعراف  ً، أوال "نحنا ضده جملة وتفصيال

بتنظلم ألنه  الي  والبنت  أرخص  األقارب  زواج  كمان   ... الفرس  بنت عمه عن  بنزل  العم  ابن  والتقاليد مسيطرة، 

السياق أخف ... أنا عمي طلبني إلبنه وملا أبوي ما قبل صارت قطيعة بني العيلتني وعمي بطل يحكي مع أبوي... ". 

"أكبر غلط يعني إذا حصل مشكلة بني الزوج والزوجة يعني رح يصير قطيعة بني العيلتني واملشاكل بتضخم كتير 

.... أنا اخذه ابن خالتي بس بده تضحيات أكتر ألنه الزم تداري ... هون بتزوجوا صغار فمني رح بعطيه غير بيت عمه 

...  كمان هون بتضلها قريبة على أهلها وملا يكبروا ميكن ما يقدروا يوصلوها ... كمان القرايب أحن وبلموا الشمل".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"زواج األقارب أكبر غلط، أنا ابن اختي ماخد بنت اختي اول ولد اجى معاق والتاني عاش 3 ايام والثالث معاق ... 

ال أنا بنتي مزوجها الخته لزوجي واحلمد اهللا اوالدهم كويسني ... ... ".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي أغلبية املشتركني في اجملموعات البؤرية
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"أنا بقول غلط ألنه زواج األقارب كله مشاكل، أما الغريب بيشيل بنتك على راسه ... ".

"ال زواج األقارب حلو وما حلو إذا كان في وفاق بتحسي االصهرة اخوان الك، بس الي ابن خاله متزوج بنت خالته صار 

مشاكل والعيلتني تفرقوا عن بعض ... ".

"زواج األقارب أفضل ألنه العرق دساس أنا بعرف شو أصلي".

الروابط األسرية  زواج األقارب. كمان  "زواج األقارب فكرة سيئة مثال عندك بنحلة نسبة املعاقيني كبيرة من ورى 

عندنا مشكلة، حقد أمي على مرت عمي وحقد مرت عمي على أمي ومشاكل العائالت بتأثر على الزوجني وتؤدي 

ً احلموات بتقاتلوا بتطلق البنت ... ". إلى الطالق، وشفنا هاحلكي كثير أحيانا

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"في الدين الرسول قال غربوا النكاح بس عاداتنا بتشجع من منطلق البنت ما تطلع غريبة، ألنهم ماشيني على 

عادة الوجه الي بتعرفوا احسن من الي ما بتعرفوا .. ".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

السوريون

"زواج األقارب الو سلبيات وإيجابيات. سلبياته بتصير مشاكل بالعيلة وخالفات، أما اإليجابيات يعني بتضل بنت 

عمك بتستر عليها وهي بتقرب بينك وبني بنت عمك، بتزوجها ابن العم أحسن من الغريب ... ".

"األمراض الوراثية حتصل من زواج األقارب مثل التالسيميا ... ".

"هاد احلكي موجود من زمن آبائنا وأجدادنا ونحنا بنقلدهم، ابن العم بنزل بنت العم عن الفرس. أجدادنا وعمومتنا 

تزوجوا زواج أقارب، وأوالد العشائر بياخذوا من نفس العيلة".

فلسطيني

"ربنا سبحانه وتعالى في كتابة قال غربوا النكاح وهو أفضل، بس بالنهاية أنا بتعامل معها عاجبيتني وال ال، إذا 

ً العم يعرض بنته على الشاب هي  كانت بنت عمي ورايدها ما في شي مبنعني، أنا الي حرية اإلختيار. ممكن أحيانا

بنت عمك وانت أولى من الغريب، ممكن يتزوجها وال تعنس".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة
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"نحنا بسوريا كان عنا الي بتاجذ بره العيلة بتطلع من العيلة رسمي ... هون كله نصيب املهم الشخص نفسه 

بس ابن العم اهلك بيمونوا عليه".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

"بجرش منتشر كتير ألنه املهور أقل بيمون عليه أما الغريبة اهلها بيشرطوا اكتر باملهر ... ".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 

4-1-7 املشورة قبل الزواج

في   ً مهما  ً دورا يلعب عامل اخلبرة وجتارب احلياة  العمرية من 30 - 49  الفئة  عند   : الرجال األردنيون املتزوجون   •

تشكيل آرائهم إذ كانوا مع فكرة املشورة وأن يخضع لها كل املقبليني على الزواج وتكون منظمة من قبل جهات 

واشخاص مختصني. أما الرجال املتزوجون 15 - 29 سنة فأغلبهم إشترطوا أن تقدم املشورة للزوجة فقط من قبل 

والدتها.

• النساء املتزوجات األردنيات : من عمر 30 - 49 سنة معظمهن وجدن انه ال داعي للمشورة قبل الزواج وبإمكان 

األم القيام بهذا الدور، ويعزى السبب في ذلك إلى األعراف والتقاليد وأن األم يجب أن تبقى مطلعة على تفاصيل 

حياة أبنائها وهي قادرة على حل مشاكلهم. بينما املتزوجات الصغار 15 - 29 سنة يبدو أن جتربة حياتهم هي من 

صقلت تفكيرهم ووجدوا أن الرجال والنساء بحاجة ملساعدة وزيادة وعي، وأيدن فكرة املشورة وبشدة وحتدثن عن 

الطالق،  زيادة حاالت  إلى  أدى  وهذا  وتكثر مشاكلهم  غير مهيئني  يكونوا  حياتهم  بداية  في  األزواج  وأن  أهميتها 

وربطن جناح املشورة بتقدميها من شخص مختص واألم غير قادرة على القيام بهذا الدور. 

• الشباب العزاب األردنيون : املعظم لم يؤيدوا الفكرة وقالوا إنهم جيل واعي وتعلم من أخطاء الناس احمليطني 

بهم وأنهم على علم بكل شيء.

• الفتيات العازبات األردنيات : رحنب بالفكرة وأثنني على أهميتها وضرورة تطبيقها.

• الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون : جميع املشاركني رحبوا بالفكرة وخاصة أن بعض من تزوج مبساعدة 

جمعيات خيرية خضع لتجرية املشورة هو وزوجته وحتدثوا كم كانت التجربة مفيدة.

• النساء من جنسيات أخرى املتزوجات : الغالبية ارتأين أنه ال داعي واألم األقدر بتقدمي ما يفيد ابنتها أو إبنها.

• الشباب العزاب من جنسيات أخرى : املعظم أشار إلى أن املعلومة موجودة على النت وبسهول ميكن احلصول 

عليها وال يوجد داعي للمشورة.

النتائج الرئيسية
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• الفتيات العازبات من جنسيات أخرى : جميع الفتيات أيدن الفكرة وأجمعن أن الفتاة تخجل من أمها، واحلصول 

على املشورة من شخص مختص غريب أفضل.

يعرفون  وال  األزواج غير مهيئيني  أن  الطالق سببه  ارتفاع حاالت  أن  املصلحة  عزى أصحاب   : أصحاب املصلحة   •

املعنى احلقيقي للزواج وال ميكن احلد من حاالت الطالق املبكرة إال بتطبيق املشورة قبل الزواج.

• ثمن جميع املشاركني أهمية املشورة قبل الزواج، ولكن جميع املشاركني أجمعوا أنهم لم يتلقوا أي مشورة 

قبل الزواج من قبل أي مؤسسة أو شخص مختص، ألن هذة اخلدمة غير منتشرة في اجملتمع األردني. ويوجد 

اختالف بني املشاركني حول الشخص املؤهل لتقدمي املشورة.

• يوجد مشكلة حقيقية لدى الشباب العزاب وعلى املسؤولني اإلنتباه لها. إذ يعتقد الشباب أنهم وصلوا 

ملرحلة فكرية جتعلهم قادرين على إدارة حياتهم الزوجية، بينما الواقع يعكس ضعف فكر معظم شبابنا 

وخبرته احملدودة وهذا ما يفسر إرتفاع نسبة الطالق خالل السنة األولى من الزواج.

الزواج  قبل  املشورة  تقدمي  دور  يأخذ شخص غيرهم  أن  السيدات  تقبل معظم  دور في عدم  لها  األعراف   •

لألبناء، وهذا يعود إلى بعض العادات بأن تكون احلماة مطلعة على أمور حياة إبنها أو بنتها.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

"شو يعني مشورة قصدك إشهار للزواج"، عند شرح ماذا نقصد باملشورة أجابوا "هذا فقط من األهل ... مش شرط 

حدى مختص يحكي هاد بينك وبني مرتك وممكن األمهات تتدخل وترشد ..." (رجال أردنيني متزوجون 15 - 29 سنة).

إذا بدك تطلق بحولوك على مكتب اإلختصاص   ... الزواج  بالطالق كمان في  تُفعل مش بس  أنه املشورة  "أنا مع 

وبيحكوا معك وبعطوك فرصة تفكر اسبوعني وثالثة، كمان الزم هيك يحكوا معك قبل كتب الكتاب ويعطوك 

فرصة تفكر بعد ما يشرحوا الك ...  شو معنى الزواج ومسؤولياته وشو معنى اخللفة تدرس باملدارس واجلامعات 

..." (رجال متزوجون أردنيون 30 - 49).

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"أنا كنت قبل ما اتزوج مسجل بجمعية العفاف بعمان وكانوا يحكوا معي تعال انت وخطيبتك اليوم في محاضرة 

ويعطيها دكتور كيف تتعامل مع بعض، ووسائل تنظيم األسرة، احنا استفدنا بس ما مشينا عليها ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة
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"البنت بس يتكون عارفه شي واحد بس شو بدها تعمل ليلة العرس، وغالبا ما عندها معلومات كيف بدها تسير 

حياتها املستقبلية، يا ريت يكون في مشورة قبل الزواج ما يتركوها على التساهيل ... أهم شي األم ما تأخذ دور 

مقدم النصيحة ألنها رح تعلمك أنه الزم تتحملي وتصبري وتضحي عشان بيتك وأوالدك وهاد الي بضعف الزوجة 

أكتر ..." (نساء متزوجات اردنيات 15 - 29).

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"األم هي األقدر انها تفهم بنتها وتنصحها قبل الزواج وهاد دورها ما في داعي لشخص غريب يحكي معها عن 

حياتها املستقبلية".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"نحنا مش بحاجة ألنه كل اجليل هاد واعي بهذة األمور وما بنحب حد يتدخل، غير هيك كلنا اتطلع على األخطاء 

الي صارت بالعائالت واملشاكل بني امه وابوه أو ابن عمه ومرته واملشاكل انذكرت امامنا وتعلمنا منها ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"بنحب ناخذ مشورة قبل الزواج بس من الناس الي حوالينا بالدرجة األولى أبوي ... ... إذا ما كانت املشورة من والدك 

أو عمك أو خالك أنا ضد الفكرة ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"عندنا هون الطالق قبل الدخول مبرحلة اخلطبة كتير وهاد سببه وسائل التواصل، خلت الشباب يتعرفوا على بعض 

بطريقة بعيدة عن الواقع كلها أحالم وملا تقربوا من بعض على أرض الواقع بعد كتب الكتاب إكتشفوا أنهم مش 

منسجمني مع بعض وال قد هالتجربة، ألنهم غير مهيئني وال فاهمني شو معنى زواج وشو مسؤولياته، ما عليهم 

من واجبات وما لهم من حقوق...  املشورة قبل الزواج أصبحت حاجة ملحة بوقتنا احلاضر بسبب نسب الطالق 

املرتفعة قبل الدخول وخالل أول سنة زواج ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"ياريت واهللا الشاب والفتاة بحاجة لتثقيف وإعداد ..."

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة
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4-2 احملور الثاني : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي
على اإلجناب 

4-2-1 الفترة املناسبة إلجناب أول طفل بعد الزواج

• الرجال املتزوجون األردنيون والنساء األردنيات املتزوجات : جميع املتزوجني من كال اجلنسني أيدوا فكرة اإلجناب 

الفوري ويعود ذلك لعدة عوامل منها:

• الهدف من الزواج هو تكوين أسرة وإجناب أطفال.

• ضغوطات األهل بضرورة اإلجناب وإحلاح األهل بالسؤال فأول طفل يأتي للتخلص من سؤال احمليطني بالزوجني.

• منهم من يرغب بتأجيل احلمل ولكنه سوف يتركها "للتساهيل" ولن يستخدم أي وسيلة "الي كاتبه ربنا بصير".

• قلة الثقافة الصحية "استعمال أي وسائل منع حمل للبكرية تسبب العقم".

• اإلطمئنان أن الزوجني ال يعانوا من مشاكل صحية وإذا وجدت ميكن عالجها بوقت مبكر.

• الشباب العزاب األردنيون: إنقسمت األراء بني مؤيد لقدوم الطفل مباشرة بعد الزواج والبعض فضل قدوم الطفل 

بعد سنتني من الزواج.

• الشابات العازبات األردنيات : جميع املشاركات أبدين رغبتهن بتأجيل احلمل أول سنتني زواج وذلك حتى تستقر 

أمورهم ويستمتعوا أول حياتهم الزوجية، ولكن ال نعلم مدى تطبيق هذا االراء عندما يخوضوا جتربة الزواج.

• الرجال املتزوجون من اجلنسيات األخرى : مشارك واحد قال أن األفضل تأجيل احلمل ملدة سنتني حتى تستقر أمور 

الزوجني، أما الغالبية أيد فكرة إجناب طفل بعد الزواج مباشرة.

أو  امللباة  غير  احلاجة  بسبب  وذلك  الفكرة  أيدن  السيدات  معظم   : اخرى  جنسيات  من  املتزوجات  السيدات   •

املعلومات الصحية املغلوطة عن وسائل منع احلمل.

الشباب العزاب من اجلنسيات األخرى : كانت أراء املشاركني موزعة بني مؤيدين إذا كانت هناك قدرة مالية وبني 

ينسجم  حتى  كافية  فترة  إعطاء  فيجب  صعبة  بدايتها  في  الزوجية  احلياة  ألن  سنتني  أول  احلمل  بتأجيل  رغبة 

الزوجني ويفهموا طباع بعض البعض. وإذا حصل طالق األفضل أن ال يكون هناك أطفال ألنهم من سيدفع الثمن.

• الشابات العازبات من اجلنسيات األخرى : تكررت كلمة سنتني عند معظم املشاركات من أجل متمتع الزوجني 

بحياتهم اجلديدة وعدم معاناة املرأة منذ البداية مبشاكل احلمل.

• أصحاب املصلحة : من األعراف السائدة في جرش أنه ال يجب تأجيل احلمل بالطفل األول ويُحبذ أن يأتي خالل 

السنة األولى للزواج. 

النتائج الرئيسية
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الرجال  واملتزوجني  األردنيني  والنساء  الرجال  املتزوجني من  املشاركني  بني  األراء  تفاوت واضح في  كان هناك   

والنساء من جنسيات أخرى. 

• كانت األعراف والتقاليد عامل رئيسي في سرعة اإلجناب بعد الزواج، إذ أن الطفل يربط الزوج ويجعله يعقل 

أكثر، والطفل يخلق جو من الطمأنينة واأللفة بني الزوجني.

• ضغوطات األهل بضرورة اإلجناب وإحلاح األهل بالسؤال، أدت إلى السرعة في إجناب الطفل األول، فأول طفل 

يأتي للتخلص من سؤال احمليطني بالزوجني.

• منهم من يرغب بتأجيل احلمل ولكن سوف يتركها "للتساهيل" ولن يستخدم أي وسيلة "الي كاتبه ربنا 

بصير". احلاجة غير امللباة واضحة بني األردنيني.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي أغلبية املشتركني في اجملموعات البؤرية

"أنا ملا تزوجت جلست 6 شهور ما في حمل، لوال خوفي من اهللا بجوز طلقت احلرمة الي عندي من عقلية الناس 

املدينة الطبية  راحوا على  انهم  انت تزوجت الزم بسرعة مرتك حتمل وصل فيهم االمر يقولوا  الي حولي وأهلى، 

وطلعوا ملفي وقال أنا عامل عملية بظهري وما بخلف ووصلني الكالم ... شوف أنا من رأيي مو أقل من سنتني، 

األيام هذه إذا رجعنا حلاالت الطالق معظمها بتكون باول سنة يعني ما اعطوا نفسهم فرصة يفهموا بعض، بس 

يسألوا شو جمعت  ببلشوا  اول شهرين  من  هاي مشكلتنا    ... اخللفة  اال  الزملة  بثبت  ما  مقولة  عندنا  لالسف 

فبضطر الزوجني يجيبوا أول طفل وإذا في مشكلة يتوجهوا للعالج حتى يسكتوا الناس ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"االفضل يأجلوا اول سنة أو سنتني ميكن ما يتفقوا، ياخذ طبعها وتاخذ طبعه ... ...".

"نحنا اتربينا مجرد ما "تدخل" الزم جتيب اول طفل أنا بحكي عن نفسي هيك انفرض علي عشان إذا في مشكلة 

تلحق تتعالج 

 شوف العرب كلهم بيحبوا اخللفة وخص نص الفلسطينية مبوتوا على شي اسمه خلفة ...".

"أنا تزوجت حتى أجيب ولد، في ناس لو يطلع بأيدها بتجيب الولد سباعي ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة
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"في معيار إجتماعي الزم أول طفل يجي خالل السنة االولى من الزواج، أو بتصيير خالفات عائلية ... حتى لو همة 

مقتنعني ألنه بتبلش االشاعات تطلع انه واحد منهم عقيم...".

سنة أو سنتني أحسن شي، بس وال وحده فينا قعدت سنة، بس أنا من اول شهر ظليت قلقانة يا رب حامل، بدها 

تخلص من الي حواليها "غسلت ما غسلت " أو "شو محوشة" ... ... أنا كنت ضد الفكرة انه احمل على طول بس 

ومش  متعلمني  أننا  لو  حتى   ... طبيعية  أني  حالي  على  اطمنيت  ألني  كتير  انبسطت  شهر  اول  من  حملت  ملا 

مقتنعني بكثير اشيا بس بدك تخضعي للقوانني واالعراف السائدة، في ضغوطات من اجملتمع ...".

"هون لو يطلع بايدهم من أول يوم تكون الست حامل ما بيقصروا وخصوصا إذا ولد يا ريت حتى يتأكدوا انه انتي 

بتجيبي اوالد ويجي ولي العهد من أول أسبوع سألونا إذا في شي ... بس نحنا بنقول بعد السنة يصير حمل كتير 

مناسب ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"أنا بحكي بعد سنتني حتى يتكيفوا على سلبيات وأخطاء بعض ... ...".

 "أنا يقول أحسن يجي الطفل النه اول فترة ما تقدر تاخذ شي وبيصير محبة وترابط أكثر، املشاكل داميا موجودة 

بس األلفة بتزيد ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"ما في وقت محدد بس أفضل بعد أول سنة، والي حاس حاله قد املسؤولية املادية واملعنوية ممكن يجيب بأي وقت".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"أفضل يجي الطفل بعد سنتني حتى تكون املشاكل خفت والزوجني فهموا بعض ومستعدين الستقبال طفل 

وتربيته بجو هادئ ".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"اول سنة للتعارف وكشف شخصيات بعض وبعدين يفكروا باألطفال ... والسنة الثانية حتى انبسط بحياتي قبل 

األطفال...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

"جرش بعدها قروية مش حضرية وبعدهم متمسكني بالعادات والتقاليد أكثر من احملافظات الثانية، عشان هيك 

من أول شهر ببلشوا يسألوا إذا في حمل وممكن بعد 3 أشهر يطلبوا منهم يراجعوا طبيب ويفحصوا ..".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 
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4-2-2 املعرفة عن وسائل تنظيم األسرة

املتزوجون من الرجال والنساء األردنيون واجلنسيات األخرى : 

• الغالبية من الرجال كان يرفض إستخدام الزوجة لوسائل منع احلمل وكل شيء بيد اهللا.

• معظم الرجال املتزوجون غير مقتنعني بوسائل بوسائل تنظيم احلمل احلديثة ويفضلوا الوسائل التقليدية. 

الذكري. الواقي  إستخدام  يحبذن  ال  من  هن  النساء  أن  أجابوا  غالبيتهم  سنة   30 فوق  املتزوجون  الرجال   •

• السيدات املتزوجات األردنيات ومن اجلنسيات األخرى أجمعن على ضرورة إستخدام وسائل منع احلمل كل سيدة 

الرجال  ويرفض  أي وسيلة،  باستخدام  للسيدة  للسماح  غير متعاونني  الرجال  ولكن بعض  يالئم جسمها،  مبا 

بشكل عام إستخدام الواقي الذكري.

العزاب األردنيون واجلنسيات األخرى من الذكور واألناث : 

• هناك معلومات مغلوطة وشائعة عن وسائل تنظيم األسرة لدى العزاب.

• إستخدام وسائل تنظيم األسرة مسؤولية املرأة فقط.

• ال يوجد لدى العزاب من الشباب والشابات رغبة في تثقيفهم عن وسائل منع احلمل ألنه لم يحن الوقت بعد.

• الفتيات العازبات األردنيات واجلنسيات األخرى تكررت كلمة عيب عندهن أكثر من مرة عند السؤال عن الرغبة 

بالتثقيف عن وسائل منع احلمل قبل اإلرتباط.

مقدمو الرعاية الصحية :

واضح. والهدر  الصحيح  بالشكل  تستخدم  ال  ولكن  عالية  التنظيم  وسائل  إستخدام  على  االقبال  نسبة   •

• الزوج وأم الزوج سبب رئيسي في عدم إستخدام وسائل تنظيم األسرة.

احلمل،  منع  وسائل  على صرف  املوافقة  قبل  املشورة  وأخذ  الزوج  يوجد شرط حضور  ال  الصحية  املراكز  في   •

املشورة تقدم فقط للزوجة.

أصحاب املصلحة :

• التوعية ضرورية حتى يزيد االقبال على إستخدام الوسائل وبسبب كورونا توقفت كل النشاطات التثقيفية 

والتوعوية.

النتائج الرئيسية
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• يوجد جهل واضح عند الرجال املتزوجني والشباب العزاب والشابات العازبات من األردنيني واجلنسيات األخرى 

الصحيحة  غير  املعلومات  من  الكثير  لتغير  لتثقيفهم  ملحة  حاجة  ووتوجد  األسرة  تنظيم  وسائل  عن 

لديهم مثل أن وسائل منع احلمل احلديثة تسبب العقم.

• األعراف وثقافة العيب كانت سبب رئيس في جهل العزاب من الذكور واإلناث عن وسائل تنظيم األسرة وأن 

املعرفة عن وسائل منع احلمل تخص املتزوجون فقط.

• هنا خلل في آلية تقدمي املشورة في عيادات تنظيم األسرة، إذ ال يوجد أي شرط حلضور الزوج وتقدمي املشورة 

له قبل إستعمال أي وسيلة من قبل الزوجة. هذه فرصة ضائعة في إشراك الزوج، وعلى وزارة الصحة تعديل 

بعض السياسات إلجبار الزوج للقدوم لعيادات تنظيم األسرة وأخذ املشورة قبل صرف أي وسيلة للزوجة.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي اغلبيه املشتركني في اجملموعات البؤرية

"استعمال أي وسيلة حسب املرة وزوجها راسهم براس بعض، بس هاي املستشفيات ما عندهم إال سوالف فارطة، 

الطبيعة أحسن ... وإذا ما زبطت عاد هاض نصيبه، أنا ما برضى نروح على طبيب وسواليف حبوب وواقي وهيك أل 

... ... هيك أنا طبيعتي ما برضى ... بعدين احلبوب بتأثر على احلمل لقدام ...".

"املرأة التي حتدد الوسيلة 95 % يعني إذا كنت بدك تستخدم واقي ذكري الزوجة ترفض ألنها ما تستمتع، فأكثر 

شيء آمن حبوب أو لولب وهذا راجع الها هي املتلقية ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"لولب اقولك ومنظم وما منظم أنا بالنسبة الي بخليهاش حتطه، كل اوالدي ما نظمنا في فرق 3,2،1 سنة كله 

من اهللا ... مرة قالتلي حتط لولب، قلتلها واهللا ما تضلي عندي دقيقة اعوذ باهللا شو لولب وما لولب ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"يعني في وسائل مضمونة اكتر من وسائل اخرى، معظم السيدات عم تستخدم احلبوب واللولب والغرسات كل 

وحدة حسب رغبتها وشو بناسب جسمها، الواقي الذكري في ناس بتستخدمه بس بدك الزوج يقبل ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة
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الذكري بيرفضوا  الواقي  حتى  الرجل ما بيحب هو يستخدم وسيلة،  الوسيلة النه  الي بتختار  الزوجة هي  "عادة 

يستخدموه النهم بيقولوا ما بيستمتعوا ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"بصراحة عمرنا ما سألنا عن هاي االمور وال قرأنا عنها، النه ما بتهمنا يالفترة احلالية ولسة ما وصلت مرحلة الزواج 

مع انه عمري 24 سنه النه انت شايف الوضع املادي صعب كتير وانا مارح أدور عن هاالمور اال قبل الزواج ممكن اسأل 

ابوي".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"أنا ما بعرف ايش هي هاي الوسائل بس في حبوب مبنع احلمل ... ...".

"في حبوب منع حمل وفي اللولب ... ...".

"املرأة فقط من يستطيع استخدام وسائل منع احلمل النها هي من حتمل، الرجل ال يستطيع استخدام أي وسيلة 

غير انه يترك البيت ويهج 5 - 6 سنوات...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"أنا بسمع عن اللولب، الكبسوالت واللصقات، بس نحنا مابنتعمق بهاألمور ألنها ما بتهمنا بالوقت احلاضر ومش 

مطروحة النا كشابات ... ".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"أنا ما بعرف بهاي القصص ألنها ما بتهمني حاليا بس ألتزوج بسأل عنها أنا عزبا هال عيب اسمع هاحلكي ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

والنساء  للرجال  املوضوع  عن  توعويه  محاضرات  عقد  يجب  أكثر...  احملاضرات  كانت  قبل  توعية  في  ما  "بتعرفي 

املتزوجني والعزاب ...  ".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 



65

"الزوج والزوجة هما االثنان معا الي بياخذوا قرار أي وسيلة يستعملوا، نحنا دائما بنسألها زوجك بيعرف وبتجاوب 

نعم، بس هي فقط بتوقع على موافقة خطية انه زوجها بيعرف وهي اخذت املعلومات الكاملة عن الوسيلة ملا 

بدها تركب لولب أو غرسات فقط ...".

بعد  بترجع  سنوات،  ملدة 10  لولب  اركب  بدي  وحدة  بتجيك  يعني  اخللفة،  وبيحبوا  بيتزوجوا صغار  هون  "بجرش 

شهرين زوجي متضايق وبدي اشيله وبتشترط بس تشلية حطيه على فاين واعطيني اياه زوجي بده يشوفه ويتأكد، 

كمان احلماة كتير بتدخل جبيله أخ جبيله أخت وإذا مركبة لولب أو غرسات بتيجي احلماه معها تتأكد انها شالته 

ً بنصرف الها  ... يعني نادر اللولب يضل خمس سنني على السيدة، في هدر كتير هون بوسائل تنظيم االسرة أحيانا

حبوب ملدة 3 أشهر وترجع بعد شهر حامل ...".

مقدمي الرعاية الصحية

4-2-3 من يتخذ قرار اإلجناب

• املتزوجون من الرجال والنساء من األردنيني واجلنسيات األخرى : أجمع الغالبية أن القرار دائما بيد الزوج وكانت 

ً في تشكيل فكر معظم الرجال مبحافظة جرش. اجلندرية واضحة جدا

• الشباب والشابات العزاب من األردنيني واجلنسيات األخرى : أفادوا أن القرار يجب أن يكون بالتشارك بني الزوجني 

والظروف اإلجتماعية واملادية هي من يعتمد عليها إتخاذ قرار اإلجناب. 

• أصحاب املصلحة : الوضع املادي هو من يعطي الرجل احلق في إتخاذ القرار ألنه هو من سوف يتحمل التبعات 

املادية لإلجناب.

إستعمال  عن  للتوقف  الزوجة  تضطر  كثيرة  حاالت  وهناك  الزوج  بيد  اإلجناب  قرار   : الصحية  الرعاية  مقدمي   •

الزوج  يتخذها  املهمة  القرارات  أن  للغاية حيث  واضح  اجلندري  العامل  الزوج.  رغبة  مع   ً احلمل متاشيا وسيلة منع 

بالغالب.

النتائج الرئيسية

ً أن الصورة  • النوع اإلجتماعي يلعب دور أساسي فيمن له حق إتخاذ قرار اإلجناب بني املتزوجني، وكان واضحا

النمطية للرجل واملرأة هي املسيطرة على وجهات نظر األزواج حيث أن القرارات املهمة يجب أن تكون بيد 

الزوج.

• األعراف والتقاليد كان لها دور في عدم معرفة وإطالع الشباب والشابات العزاب على وسائل منع احلمل إذ 

اجمع العديد منهم أن املعرفة محصورة فقط للمتزوجني وليست نوع من الثقافة الصحية العامة.

ً ومع فكرة التشاركية في القرار بني الزوج  • اجليل اجلديد من األزواج صغار السن والعزاب كان أكتر انفتاحا

والزوجة.

اخلـــالصـــة
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النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

"يحدد قرار االجناب بالتوافق بني الزوجني، بس باملنطق إذا كانت كل اخللفة بنات فصعب حتدد العدد الزم يجي الولد 

وأخو الو".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"القرار بيد الرجل واملرة ما إلها دخل ... املال والبنون زينة احلياة الدنيا، وإذا ما في مال فليش ما يكون هناك بنون، 

والي كاتبه ربنا بده يصير وما في حدى بيموت من اجلوع ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"الزملة هو الي بيحب اخللفة أكتر حتى يحس حالة اشي ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"القرار بيد الزوج اكيد، الرجال بيحبوا يجيبوا اوالد اكتر، زمان كانوا يقولوا إذا ما معك مصاري وذهب كتري اوالد همه 

ذهبك ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"القرار يجب أن يكون مشترك، الطفل يخص الطرفني وهم أدرى بظروفهم ..."

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"الظروف الي هي بتحكم بس الرجل عادة بقرر ألنه هو أدري بوضعه املادي عنده قروض أو ديون ...".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 

"الزوج هو من يقرر، بنشوف كتير حاالت الست بدها حتمل وأحيانا طفلها لسة صغير أو بتكون تعبانة جسديا 

وبتجي تراجع حامل ألنه زوجها اجبرها ... 

مقدمي الرعاية الصحية
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4-2-4 عدد أفراد االسرة

• الرجال املتزوجون األردنيون : أجمع املشاركون أن العدد املناسب بني 4 - 6 في الوقت احلالي بسبب ظروف احلياة 
الصعبة والنظرة تغيرت نحو أن األوالد عزوة لكي يساعدوا األب في زراعة األرض، إلى عدد أقل ألن اجلميع اآلن يتجه 

إلى الوظائف. 

• الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون : الغالبية من املشاركني كانوا مع 6 - 7 أطفال وأحيانا أكثر ومن األعراف 
السائدة عندهم أن األوالد سند عند الكبر.

في  السن  كبار  زال  وال  مناسب  أطفال   4 عدد  أن  املشاركات  معظم  أفادت   : األردنيات  املتزوجات  السيدات   •
محافظة جرش يشجعوا على إجناب عدد أكبر من األطفال وخاصة أم الزوج.

• السيدات املتزوجات من اجلنسيات األخرى : أجمعت الالجئات السوريات أن عدد االطفال الكثير يعود بالنفع 
على جميع املهاجرين وذلك لفائدتني 1. كلما زاد عدد األطفال زاد مقدار املال الذي يحصلوا عليه من اجلهات املانحة 

مثل "الكوبونات وبصمة العني". 2. فرصة هجرة السوريني ألوروبا تزيد بإزدياد عدد األطفال. 

• الشباب العزاب من األردنيني واجلنسيات األخرى : جميع املشاركني أيدوا عدد 4 - 5 أطفال، وأفادوا أن احلالة املادية 
للعائلة هي العامل الرئيسي الذي على أساسه يتخذ القرار.

• الشابات العازبات األردنيات والعازبات من اجلنسيات األخرى : اجلميع كان مع عدد أطفال 4 - 5 ويرونه مناسب 
وكانت آرائهم تستند على أنه من اجلميل تواجد هذا العدد وال يوجد عوامل أخرى إرتكز عليه قرارهم.

• أصحاب املصلحة : هناك ارتباط وثيق بني زيادة عدد األطفال وزواج األقارب أو زواج الفتيات صغار السن.

• مقدمو الرعاية الصحية : ربط الغالبية زيادة عدد األطفال بتدخل أم الزوج وإستندوا في ذلك على العديد من 
القصص والتجارب التي حصلت لهم أثناء عملهم.

النتائج الرئيسية

لم يرد رأي أي مشارك في مجموعات النقاش فضل عدد اقل من 4 أطفال، بينما هناك نسبة من املشاركني 

فضلت عدد اطفال أكبر. 

العوامل التي ادت إلى تفضيل ساكنني جرش لهذا العدد هي التالية: 

• التعاليم الدينية: الدين االسالمي يحرم حتديد عدد أفراد األسرة، إن اإلنسان يرزق ما كتب له اهللا، ولكن 
الدين يحث على تنظيم النسل.

• التقاليد واألعراف االجتماعية : األعراف تشجع على اإلجناب وهذا واضح في القرى "األطفال عزوة".

• أم الزوج لها دور رئيسي في زيادة عدد األطفال وذلك بسبب تدخلها في الشؤون األسرية لإلبن.

وضح  بينما  لألسرة.  املادي  الوضع  هو  األطفال  بعدد  يتحكم  الذي  أن  العزاب  أفاد  اإلقتصادي:  العامل   •
السوريون أن ظروف الهجرة واملساعدات تشجع على زيادة عدد االطفال. 

• األغلب أفاد أن الزوج هو من يحدد عدد أفراد األسرة ألنه املسؤول عن اإلنفاق املادي.

اخلـــالصـــة
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األب النه  القرار  بياخذ  الي  ...عادة  كروته بقلك عزوة  ولد،  ناس ما معهم مصاري وكل سنة بتجبيب  "هسة في 

كالمه الي الزم ميشى وحسب مخه اقتنع وال أل ...".

"حياة زمان كان الزراعة احلصيد واحلراثة تتطلب عدد اوالد كثير ما كان في وظايف كان بدهم عزوة، االن اختلفت 

العزوة من اوالد إلى مال".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"مع الزوج الزوجة 6 - 7، بسبب االحوال املادية بس أنا كشخص بحب اخللفة أكثر ... أنا الي متزوج 7 سنوات وعندي 

اربعة وان شاء اهللا رح اجيب كمان واهللا حلو يكون على جنبك 10 يسندوك عزوة الك ...".

"احنا لو فيه 10 اال يقلك زيد بالنسبة للفلسطينية مبخيم غزة، أنا بنتي عمرها 3 أشهر أمي بتقلي افطمها 

وخلي مرتك حتمل.. ".

"نحنا كتير تطورنا ملا جينا على االردن ونسوانا تغيروا، بسوريا كانت الست طول ما بتقدر حتمل جتيب اوالد... ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

أنا عندي 4 أطفال وحماتي توفت وهي بتوصي أنى اجيب كمان ...".

"4 عدد مناسب بس هون بيحبوا اخللفة ألنهم عزوة مع انه وضعهم املادي صفر ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

عني  بصمة  بتطلعله  هون  كتير  والد  عنده  الي  املادة،  كان  الرئيسي  السبب  هون 2013  السوريني  اجوا  ما  "اول 

وبتطلعله كوبونات، كل طفل اله راتب شهري مواد غذائية فصارت االم كل سنة بدها جتيب طفل، حتى هجرتهم 

للدول االجنبية اسهل بعرف كتير هاجروا لكندا ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"الزوج هو من يتخذ القرار بعدد أفراد االسرة الزوجة ممكن يكون الها دور ولكن ليس رئيسي كما الزوج ...".

"4 أو 5 أطفال عدد مناسب مش زي زمان 10 أو 11 حتى الواحد يقدر يصرف عليهم ويعيشهم، املوضوع مادي 

بحت".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية



69

"الدين يحرم حتديد النسل أما تنظيم النسل شجع عليه الدين، االن العامل الوحيد الذي يتحكم بعدد أفراد االسرة 

هو الوضع املادي وعلى اساسه الزوجني يقرروا عدد االوالد".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"4 أطفال كتير حلو وإذا اجو ولدين وبنتني أحلى ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"خمس اطفال كتير حلو ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

"كمان من مشاكل زواج األقارب اخللفة الكثير، يجيبوا أول 3 ورى بعض خصوصا ملا األم تكون صغيرة ...".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة

"... احلماة كتير بتدخل جبيله أخ جبيله أخت وإذا مركبة لولب أو غرسات بتيجي احلماه معها تتأكد انها شالته ".

مقدمي الرعاية الصحية

4-2-5 تفضيل الذكور على اإلناث

أن اجملتمع اجلرشي يفضل  أفاد معظم املشاركني   : الرجال والسيدات املتزوجون األردنيون واجلنسيات األخرى   •

الذكر على األنثى، وأكدوا أن الذكر هو سند لألب واألم واألخوات ومجبر برعايتهم. وأكدت السيدات املتزوجات أن 

مكانة املرأة اإلجتماعية تزيد بإجنابها للذكور. 

• الشباب العزاب األردنيون واجلنسيات األخرى : املعظم أفاد أن الولد مثل البنت، ولكن هناك عرف أن الولد عزوة 

ويحمل مسؤولية والديه في كبرهم.

• الشابات العازبات األردنيات واجلنسيات األخرى : كان هناك إعتقاد سائد عند املعظم أن الذكر هو املفضل ومن 

تنجب اإلناث فقط ينظر لها بنظرة أقل من اجملتمع.

النتائج الرئيسية
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• تفضيل الذكر على األنثى واضح بني جميع فئات اجملتمع األردني ومنها اجلرشي بغض النظر عن املستوى 
اإلقتصادي واإلجتماعي والتعليمي.

• األعراف والتقاليد لها دور رئيسي بتفضيل الذكور على اإلناث وفقا ملا يلي :

• أم األطفال الذكور لها منزلة إجتماعية عالية وخاصة عند أهل الزوج.

.ً • الذكر سند لألم واألب واألخوات مستقبال

• إجناب الذكور مرتبط باإلرث وبقاء األراضي ضمن العائلة.

• الولد إمتداد للعائلة وهو من سيحمل اسم األب. 

• الدين والشرع يأمر الذكر بإعالة األم واألب وليس األنثى.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

"مجتمعنا البدوي نعم مكانتها بتزيد بعدد الذكور الي أجنبيتهم ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"هون بيفضلوا الولد ألنه هو السند وهو الوريث مع انه البنت وفيه أكتر وهي الي بتهتم باهلها ... ال ليش الكذب 

الولد هو السند يعني عدم املؤاخذة مني على كبر رح يصرف عليك الولد ألنه مجبور بس البنت حتى لو بتشتغل 

ميكن ما متون تعطي أهلها زوجها وبيت حماها بيمنعوها بس الولد بالدين والشرع مجبور يصرف على اهله ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"الولد سند حتى خلواته إذا زوجها طلع سيء تروح عند اخوها، كمان الورثة االرض ما بتطلع لبره، والولد بيحمل 

اسمه، كمان فعليا مني بشيل االب واالم ملا يكبروا الولد ... نحنا بقرانا عاداتنا وتقاليدنا الي بيجيها ولد اجملتمع 

بينبسط الها والي اجاها بنت اهللا يعوض عليها، إحنا مجتمعنا إحباط وتنكيس حتى املتعلم انغرست فيه هذة 

االفكار ...".

"الي عندها والد كتير داميا بيقولوا ما شاء اهللا عندها والد كتير ولي عندها بنات كتير بيقولوا اهللا يعينها، اهللا يجبر 

عليهم ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة
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بتكون  البنت  ام  أما  بيت حماها،  وبتثبت مكانها في  بالصبيان  بتقوي  الوحدة  الصبي،  أم  "اجملتمع عندنا بنصف 

مكسورة ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"هو البنت والولد نفس الشي األيام، بس داميا بسمع الولد عزوة وهو الي بيحمل ابوه وأمه على كبر ... ".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"لو جابت 11 بنت الزم الصبي خصوصا السالفات كتير بقارنوا ببعض وبيغاروا من بعض... مع انه البنت والصبي 

من ربنا بس تقنعي الناس كتير صعب ... بس الصبي هو الي بيحمل اسم األب ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

"بتالقي عندها بنتني وسلفتها جابت ولد وبنتها عمرها أشهر بتحمل حتى جتيب الولد والزوج أحب ما عليه يصير 

ابو فالن ...".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 

4-3 احملور الثالث: تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي

على التوعية اجلنسية 

واجلامعات ألن  باملدارس  اجلنسية  التوعية  إعطاء  أيد  املعظم   : الرجال املتزوجون األردنيون واجلنسيات األخرى   •

مصدر املعلومة آمن أكثر من بحث الطالب عنها بالنت.

بشأن  األمهات  من  الشديد  التحفظ  بعض  هناك  كان   : األخرى  واجلنسيات  األردنيات  املتزوجات  السيدات   •

والعناية  الفسيولوجية  التغيرات  عن  التثقيف  يقتصر  أن  املدارس  في  واشترطوا  تطرح،  سوف  التي  املواضيع 

بالصحة. 

• الشباب العزاب األردنيون واجلمسيات األخرى : أجمع غالبية الشباب أنه ال داعي حملاضرات توعوية ألن املعلومة 

متوفرة بالنت وهذة الطريقة مناسبة أكثر للحصول على أية معلومة.

• الشابات العازبات األردنيات واجلنسيات األخرى : أجمعت الفتيات العازبات أنهن في املدرسة لم يتعرضوا ألي 

نوع من التثقيف اجلنسي، وأيدن فكرة احلصول على التوعية اجلنسية مبا يناسب أعمارهم.

النتائج الرئيسية
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• من االعراف السائدة أنه من احملظور على الفتاة أن تتثقف حول بعض النواحي اجلنسية قبل الزواج، وثقافة 

العيب كانت واضحة بني السيدات املتزوجات والفتيات العازبات.

الشبكة  على  معلومة  أي  على  للحصول  إعتمادهم  وهو  العزاب  الشباب  لدى  موجودة  مشكلة  هناك   •

العنكبوتية، وإعتبارها املصدر الرئيسي ألي معرفة، وواضح للجميع أن املعلومات املتوافرة على النت ليست 

دائما موثوقه وآمنة.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

"مو غلط يكون قي تثقيف بهاألمور ألنه النت مفتوح للي بده يعرف فياخد الطالب املعلومة من مدرسه وتكون 

موثوقة أفضل ما يدخل مواقع معظمها ديننا وثقافتنا ما بنقبلها ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"حسب إيش بتقصدي بالتوعية، هال يشرحوا للبنات عن الدورة الشهرية وكيف تعتني بنفسها حلو املدرسة تقوم 

بهالدور، بس في أمور تانية أنا ما بفضل بنتي تعرف عنها لسه بكيير ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"إذا كان عندي أي استفسار أو سؤال أنا رح اروح على النت حتى االقي جواب لسؤالي ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"ما حدى باملدرسة شرح النا شي، هال أنا بعرف حتت 18 ما بيكون بالغ، فوق 18 بيكتمل منوه".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"جميعنا مدركيني ألهمية التثقـيف اجلنسي باملدارس واجلامعات، بس لألسف نحــنا مش موجود عنــدنا هذة

الثقافة ...".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 
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4-4 احملور الرابع : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي

على الرضاعة الطبيعية 

الطبيعية  الرضاعة  مع  كانوا  املشاركون  جميع   : األخرى  واجلنسيات  األردنيون  املتزوجون  والنساء  الرجال   •

ويشجعوها، ولكن البعض وجد أن مدة 6 شهور كافية والبعض األخر كانت املدة تتراوح بني سنة إلى سنة ونصف. 

كان هناك العديد من املعلومات غير الصحيحة عند أغلب املشاركني مثل:

• حليب األم ال يكفي، أو احلليب غير دسم.

ً ويسبب تقلصات في املعدة للطفل. • احلليب دسم جدا

• األم تعمل لذا يجب إستعمال احلليب الصناعي. 

• األم املصابة باإللتهابات بالثدي يجب أن تتوقف عن الرضاعة الطبيعية.

ومتحمس  ويشجعها  الطبيعية  الرضاعة  مع  اجلميع   : األخرى  واجلنسيات  األردنيون  من  العزاب  الشباب   •

لتطبيقها في املستفبل ألنها األفضل، وذكروا أن الدين اإلسالمي يشجع الرضاعة الطبيعية ملدة سنتني. 

• الشابات العازبات من األردنيات واجلنسيات األخرى : جميع املشاركات يعرفن أن الرضاعة الطبيعية هي األفضل 

لصحة األم والطفل. معظم املشاركات عندهم أفكار خاطئة عن الرضاعة الطبيعية مثل األم التي تدرس أو تعمل 

ال تستطيع الرضاعة. البعض لم يتخذ القرار بعد بالرضاعة وبعض املشاركات قررن من اآلن أنهن ال يردن الرضاعة 

الطبيعية.

النتائج الرئيسية

• جميع املشاركني يدرك أن الرضاعة الطبيعية هي األفضل ولكن ليس اجلميع يتبناها لعدة عوامل منها:

• معظم املشاركات عندهم شح باملعلومات عن الطريقة الصحيحة للرضاعة، وكيفية زيادة إدرار احلليب، 

ومكونات حليب األم.

• هناك الكثير من املعلومات اخلاطئة التي تتبناها بعض املشاركات ومتنع الرضاعة الطبيعية:

• األم العاملة ال تستطيع أن ترضع.

• املرأة احلامل ال تستطيع أن ترضع.

• جسم األم الضعيف ووزنها القليل يجعل حليبها خفيف وغير مغذي.

• بعض النساء حليبهم غير دسم وال يكسب الطفل منه وزن.

اخلـــالصـــة
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• استخدام احلليب الصناعي يعتبر عند البعض "برستيج".

• الدين االسالمي يشجع على الرضاعة الطبيعية ومدة الرضاعة الطبيعية سنتان حسب ما هو مذكور في 

القران الكرمي.

• بعض املشاركني يعتقد أن مدة 6 أشهر كافية من الرضاعة الطبيعية.

• هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي الصحي بالرضاعة الطبيعية بني جميع فئات اجملتمع، وتبديل العديد من 

املعلومات اخلاطئة.

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

أجسامهم  على  بتطلع  وإذا  صناعي  حليب  في  كان  ما  جدودنا  أيام  على   ... شيء  أفضل  الطبيعية  "الرضاعة 

عظامهم حديد ... أما حليب الرضاعات مي ... أنا بطلب من مرتي ترضع اقل شي 5 - 6 شهور ... 6 شهور اقل 

شيء الرضاعة الطبيعية ... بعدين إذا بدهم يزيدوا املدة حسب الغلة ... ...".

احلليب  بيشكوا من سعر  أنا بسمعهم  أفضل  وماديا  اقضل لصحة طفلي  الطبيعية النها  الرضاعة  "نحن مع 

الصناعي وما معهم مصاري يشتروا فحليب األم أفضل ... لكن الي بصير الرضاعة الصناعية برستيج أو ممكن 

تكون موظفة، ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"100 % إني مع اقل شي سنة، والدين بقلك سنتني الرضاعة، بس النسوان هال أما موظفة أو عندها موبايل ... 

أنا مرتي بترضع بس اال اجيبلها مساعد حليبها ما بيكفي ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"100 % إني مع اقل شي سنة، والدين بقلك سنتني الرضاعة، بس النسوان هال أما موظفة أو عندها موبايل ... 

أنا مرتي بترضع بس اال اجيبلها مساعد حليبها ما بيكفي ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"أنا رضعت 5 شهور ألنهم صاروا يقولولي انت جسمك ضعيف والولد ما بشبع ... أنا اوالدي االثنني رضعت كل ولد 

يا دوب شهر ألنه بصيبني التهاب بصدري واترك فترة حلتى اعالج االلتهاب وبعدين همه يتركوا صدري ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة
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"جيل اليوم فاشل ما بدها ترضع، في منهم حليبهم ما بيدر وأحيانا احلليب بيكون كتير دسم وبسبب تقلصات 

معوية للطفل ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"نحن مع الرضاعة الطبيعية النها مفيدة للطفل ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"الرضاعة الطبيعية أفضل من حليب نيدو ألنه فيها بروتينات وفيتامينات أفضل من املصنع، ويجب أن تكون ملدة 

سنتني وهذا مذكزر بالقران".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"الرضاعة الطبيعية أحسن بس أنا ماني ناويه ارضع ألني ما رح اجلس بالبيت بدي اشتغل فصعب اني رضع ..".

"اقولك تا يجي الصبي بنصلي على النبي ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

4-5 احملور اخلامس: تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي
على إدماج الزوج بالصحة االجنابية لألم 

• املتزوجون من الرجال والنساء األردنيون واجلنسيات األخرى : رعاية املرأة احلامل على الزوج ولكن أم الزوجة أو 
اختها هم األقدر ألن الرجل غير معد لذلك. 

• يوجد عند بعض الرجال جهل واضح في األمور الصحية املتعلقة باحلمل ومدته وكيفية العناية بالزوجة أثناء فترة 
احلمل وهذا يعود ألن الرجل بعيد عن العناية باملرأة ودوره في هذه املرحلة ثانوي.

• العزاب والعازبات األردنيون واجلنسيات األخرى : أفاد اجلميع أن العناية بالزوجة أثناء احلمل هو مسؤولية الزوج 
ً أشار بعض العزاب والعازبات أن  ويجب عليه القيام بذلك، ولكن الشباب لن ميانعوا إذا ام الزوجة تبرعت بذلك. أيضا

ثقافة العيب متأصلة باجملتمع اجلرشي فأعمال البيت عيب على الرجل القيام بها حتى لو هو أحب ذلك يجب أن 

يبقى األمر بينه وبني زوجته ألن أهله واجملتمع لن يتقبلوا ذلك.

• مقدمي الرعاية الصحية : في الوقت احلاضر أصبح الزوج يرافق زوجته في فترة عناية احلوامل والكادر الطبي 
يشجع على ذلك، كما زاد إهتمام الرجل بصحة املرأة واجلنني وسؤاله عن تفاصيل احلمل.

• يوجد مشكلة في رعاية النفاس ألن املرأة ال تأتي للمراجعة بعد الوالدة عادة الزوج يأتي لتطعيم الطفل مع والدته 
أو والدتها. 

النتائج الرئيسية
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النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

"خذ مني بهاي الفترة صعبة الزملة يدير باله على املرة، النه أنا عندي شغل عندي التزامات، عندي طلعات، فاالم اولى 

تدير بالها على بنتها ... شوف أنا عمري ما شفت ابوي بيساعد امي بالبيت بس أنا ممكن اساعد زوجتي باشياء 

معينة".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"يعني إذا تعبت خالل احلمل امي أو امها أفضل مني وكمان بالنفاس كتير صعب أنا ادير بالي، هاد شغل نسوان 

وهمه بيفيدوها اكتر".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"الزوج ما رح يكون زي امها أو اختها ملا تتعب بدها حد يقوم فيها ويراعيها، مش حد بده يغلبها وهي تقوله اعمل 

هيك وسوي هيك، اصال الزملة ما بعرف ... ممكن يساعد انه جيب ودي بس جوا البيت بدها مره زيها ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"رعاية املراة احلامل على الزوج، أنا الي مسؤول عنها ... بس إذا أمها أو أختها بدها تساعدها ما في مشكلة ما رح 

امانع ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

• االعراف والتقاليد بدت واضحة هنا إذ أن جميع املتزوجني يعرفوا أن الرجل من واجباته رعاية زوجته خالل 

احلمل ولكن ألنهم نشأوا في ثقافة عربية تعتبر أن احلمل والوالدة والنفاس هي اختصاص النساء فقط وال 

الرجل ال يعرف واجلندرية  باملرأة ألن  بالعائلة هن األقدر للعناية  أن النساء  فأجمع اجلميع  دور للرجال فيها، 

كانت واضحة هنا، أن هذا الدور ليس من األدوار النمطية املنوطة بالرجل.

• يوجد هنا فرصة ضائعة إللزام السيدة بتلقي مراجعة النفاس والتي تعكس مؤشراتنا الصحية الوطنية 

ً عناية  تدنيها، لذا يجب تغيير بعض السياسات في وزارة الصحة وربط أول تطعيم للطفل بتلقي أمه أوال

النفاس (مراجعة النفاس).

اخلـــالصـــة
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"مدة احلمل 9 أو 7 شهور ... ..."

"مدة احلمل الطبيعية 8، 9، 10 شهور ... .... ".

"9 أو 7 منني جبت 10".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"إذا الزوجة تعبانة خالل احلمل الزم الزوج يساعدها ومو عيب لو اشتغل بالبيت ... املشكلة ملا يكون من بيت أهله 

جاي عمره ما ساعد بشي وعايش مدلل عندهم، بده يغلبك حتى يتعلم".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

السيدة  نفحص  ملا  هون  معنا  وبيجلسوا  زوجاتهم  مع  بيجوا  ازواج  في  احلمل،  برعاية  الزوج  ادماج  كمان  "ممكن 

وبيسمعنا ايش بنسأل، وعادة بيسأل املوعد اجلاي شو بدك تعملي الها فحوصات في ازواج بيجلسوا معها وفي 

ازواج بينتظروا برة ... غالبا احلوامل بيربطوا موعد مراجعتهم مع اجازة زوجها العسكري حتى ياخذها ويجيبها هاد 

بيساعد بادماج الزوج بالرعاية ...  كمان كتير من االباء بيجوا يطعموا االوالد بنفسهم ولوحدهم وبيزبط املوعد 

القادم على عطلته ... عندنا مشكلة برعاية النفاس النه بيجيب الطفل مع امه أو امها، ونحنا بنسال عن االم الني 

بدي افحصها للنفاس بس هي ما بتيجي ... قبل زمان كان مكتوب على باب العيادة ممنوع دخول الرجال، بس حاليا 

بطلنا بالعكس بنشجع الرجال ياتوا مع زوجاتهم...".

"نحنا كل خدماتنا قائمة على املشورة للزوج والزوجة، فكل كوادرنا مدربة تعطي مشورة للزوجني معا... في عدد 

من االزواج بيحضروا هذة املشورة، مش كتير بس في ازواج بيجوا مع زوجاتهم، في ازواج بيجوا لوحدهم ياخذوا املانع 

بالوصفة املتكررة وبيقلي بدي مانع ملرتي خاصة الواقي الذكري النه مش دائما بناجذ الها وزن وضغط زي الهرمون ".

اجملموعة املستهدفة : مقدمي الرعاية الصحية  

"الزم الزوج بساعد مرته وهي تعبانة باحلمل ... أنا برأيي املوضوع كله بإيد الزوجة هي كيف رح تعوده ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

4-6 احملور السادس : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي
على العنف 

• الرجال املتزوجون األردنيون : اجلميع أجمع أن العنف موجود في اجملتمع اجلرشي، وغالبية الرجال أفادوا أن املرأة هي 

السبب وتستحق ذلك، وعلى املرأة أن تخاف من زوجها لكي تطيعه. بينما وضح البعض اآلخر أن الذي يضرب زوجته 

.ً ليس برجل والرسول صل اهللا عليه وسلم توفى وهو يوصي بالنساء خيرا

النتائج الرئيسية
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ً ما يشعر بالندم بعض ضرب زوجاتهم. الرجال السوريون  • الرجال املتزوجون جنسيات أخرى : أفاد البعض أنه دائما

أبدوا امتعاضهم من دور حماية األسرة القوي والفعال باألردن، وأن معظم زوجاتهم متردوا عليهم بعد اإلقامة في 

األردن وأصبحن يتمتعن بحقوق أكثر.

أسلوب  يستخدم  والذي  الضرب  ضد  اإلسالمي  الدين  أن  املشاركات  أجمعت   : األردنيات  املتزوجات  السيدات   •

الضرب في كثير من األحيان شخص يوجد خلل بتربيته وتطبيقه لتعاليم الدين. كما أشارت الغالبية أن طبيعة 

احلياة بجرش والسكن بجانب األهل يزيد من حاالت العنف بسبب تدخلهم الكثير.

• السيدات املتزوجات من اجلنسيات األخرى : الغالبية أجمعن أن املرأة في الغالب هي السبب، كما وضح البعض 

منهم أن املرأة يجب أن تتحمل لكي حتافظ على بيتها. كما أشارت الغالبية منهن أن أهل الزوج وخاصة أمه سبب 

رئيسي في حاالت العنف.

• الشباب العزاب األردنيون : معظم املشاركني كانوا ضد الضرب، البعض منهم وجد له مبررات وأفادوا انه شأن 

عائلي ليس ألحد حق التدخل فيه.

• الشباب العزاب من اجلنسيات األخرى : إنقسمت األراء بني معارضني للعنف لوجود أساليب اخرى للتفاهم مثل 

النقاش بينما أيد البعض اآلخر الضرب وبينوا أن الضرب غير املبرح ال يصنف على أنه عنف.

• الشابات العازبات األردنيات واجلنسيات األخرى : أجمعت املشاركات على رفض العنف وعدم تفبله. البعض 

منهن أكدوا أن املرأة هي السبب في حاالت العنف.

• أصحاب املصلحة : أكد البعض منهم أن العنف اإلقتصادي منتشر في اجملتمع اجلرشي.

• توجد دائما مبررات للعنف.

ً في حاالت العنف وأنه في معظم احلاالت املرأة هي السبب. • النوع اإلجماعي كان واضحا

• األعراف والتقاليد لها دور اساسي في زيادة العنف، إذ أن املرأة يجب أن تصبر وحتافظ على بيتها وحتاول أن 

ترضي الزوج باي طريقة.

• طبيعة احلياة بجرش وأن جميع العائلة تسكن في رقعة سكنية قريبة من بعضهم لها دور في زيادة حاالت 

العنف، إذ أن اجلميـع يتدخل ويراقـب حياة الزوجني، وخـاصة أم الزوج هي من تشعـل الفتنة في كثير من 

احلاالت.

اخلـــالصـــة



79

"80 % من العنف سببه املرأة، الرجل بدور على سعادته أما املراة عنيده بتحب تعاند بكل شي، الزملة ما رح يرضى 

على نفسه مرته تصيح عليه، هي ما بتكون فارقه معها، ففي نسوان بدهن تكسير راس ... ... شوف املرة إذا ما 

خافت من زوجها مستحيل تعمل اال الي بدها اياه ... ...".

ً تشتهي الضرب وكأنه جسمها يحكها انت بتحاول متسك اعصابك بس هي  "الضرب ال زال موجود، املرأة أحيانا

بتضل تزن..".

"شوف بنظري الي بضرب املرأة مو رجل، الرسول استوصانا بهم خيرا ونعتبرهم ضلع قاصر، في اساليب للتعامل 

وانت تطوعها زي ما بدك  ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

هون صاروا  والعمة هي املسيطرة،  بيت احلماة  الكناين بسكنوا في  بسوريا كل  باالردن متردوا،  "نحنا نسوانا هون 

يتشرطوا بيت حلالها واي شيء بتهددك بحماية االسرة ...".

"شوف أنا ضد العنف بس بضرب مرتي وبعد ما اضربها بندم، بس هي بتجنني وبتخليني اضربها بقلها اسكتي ما 

بتسكت بتضل تنق، هي الي بتجبرك تضربها بالنهاية احنا عندنا واليا، وبعدين أنا بطلع من الدار هي ما بتستجري 

تطلع، وبس ارجع هي بتظل تراضيني وانا اتدلل ... ...".

ايدي  امد  وبترجاها رجى ال جتبريني  أنا ضربي مبرح  ال واهللا   ...  ... بتجبرني اضربها بس ضربي غير مبرح  "أنا هي 

عليك..".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"العنف قلة دين وقلة ترباي ألنه الرسول على فراش املوت كان يقول نسائكم نسائكم، كمان أهله الهم دور عشان 

يثبت الهم انه مش محكوم ...".

ً السيدة هي السبب بتستفزه زيادة خصوصا إذا عايرته برجولته ...". " أحيانا

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

ً العنف  • من وجهة نظر كثير من الذكور متزوجني وعزاب أن الضرب اخلفيف ال يصنف على أنه عنف. وأيضا

شأن عائلي ليس من حق أحد التدخل فيه.

• الدين االسالمي ال يشجع على العنف وإستشهد املشاركون ببعض اآليات واألحاديث "ومن آياته أن خلق 

أزواجا لتسكنوا إليها، وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، "استوصوا بالنساء خيرا"، "رفقا  لكم من انفسكم 

بالقوارير"، "ما أكرمهن إال كرمي وما أهانهن إال لئيم".
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"املرأة داميا هي الي الزم تتحمل إذا صار الرجال يتفشش فيها، وداميا البيئة الي انتشأ فيها الها أثر ...  وفي بنات همه 

متعودين بنضربوا، بتظلها حتوص وحتوص لغاية ما تنضرب ... ...".

"نسبة كتير عالية من حاالت الطالق سببها ام الزوج كتير بكون في كذب وتبلي وشبك ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

الطرف  على  هالشي  بيمارس  زوجته  أو  أخته  على  شخصيته  وبفرض  والسيطرة  الهيبة  بيحب  الشاب  "دائما 

األضعف ...".

"العنف حرية شخصية كل واحد حر بحاله ومش من حق أي طرف خارجي يتدخل، ألني مثال لو تدخلت ليش أخوي 

بضرب مرته رح أتهاوش مع أخوي..".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

"إذا بتغلط بدها تنضرب، أما يجي يضربها من الباب للطاقة هيك ال ... ...".

"أنا برأي حسب نوع الغلط ... ...".

"الضرب عمره ما كان حل، في اشي اسمه سياسة، حتكي معها باملسايسة ... ...".

"مش من اول غلطة الضرب، غلطت اول مرة ونبهتها اول مرة، رجعت وعادتها ال هاي صارت "حيونه" يعني مو ضرب 

الي بالك فيه، ضرب خفيف كف كفني على املاشي".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

املاضي  االسبوع  أنا  يعنفها،  الرجل  انه  السبب  املرأة هي   ً أحيانا بس  للتفاهم،  ثاني  أسلوب  "العنف مرفوض في 

حضرت موفق الست هي الي ضلت تستفز بزوجها ومو راضيه تسكت وهو مطول باله ... بس خلص حدته على 

اقصاه لو هو ما ضربها أنا كنت بدي اضربها، مش طبيعية، ما سكتت اال ملا ضربها ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"املشاكل غالبا من املرأة إذا كانت راكزه وبتسمع كلمته ما في مشاكل ... واملرأة الزم تلني أكتر حتى حتافظ على 

اللبيت ... نحنا الستات بنحب نستفز الرجال الزم الست تختار الوقت املناسب لتحكي مع الرجال الزم تكون واعية 

الي  انت  االحمى  بيت  حتى   ... بدك  ما  زي  بتمشيه  بكلمة  الرجال  فيها،  بدها حتكي  الي  الكالم  وطريقة  للوقت 

بتحببيهم بحالك وانت الي بتكرهيهم بحالك ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة
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"كتير منتشر العنف االقتصادي وامثلة موجودة على ارض الواقع بطاقة الصراف مع زوجها وهو بستلم الراتب أو 

بياخذ قرض وهي الي تسد، واهلها إذا شكتلهم بيقولولها ما هو أخذك موظفة وإذا أنت ما ساعدت بيتك مني بده 

يساعد وبلى ما تخربي بيتك وتعملي مشاكل فبيضغطوا عليها ما تتركي والدك شو بدك تيجي عنا تسوي ...". 

"العنف هون ممكن يكون من ضغط األهل بيروح الزملة عند امه برجع شخص ثاني، األم مسيطرة وبتزن فحتى يثبت 

نفسه بيتطاول على مرته، خصوصا هون كله بسكن جنب بعض مثال بتروحي على حي كله األخوان ووالد العم 

ساكنني مع بعض".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 

4-7 احملور السابع : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي

ً على األمراض املنقولة جنسيا

إنتقالها عن طريق اجلنس وأعطى مثال فقط  إلى  اجلميع أشار   : الرجال املتزوجون األردنيون وجنسيات أخرى   •

اإليدز. 

• السيدات املتزوجات األردنيات وجنسيات أخرى : طريقة اإلنتقال كانت معروفة لدى جميع املشاركات وقد سمى 

ً. بعض املشاركات كان لديهم خلط بني السل والسيالن. املعظم اإليدز على أنه أحد األمراض املنقولة جنسيا

• الشباب العزاب األردنيون والشابات العازبات األردنيات : توجد معرفة لدي جميع املشاركني أن املرض ينتقل عن 

أخرى  أسماء  عن  الذكور  املشاركني  لدى  اخلاطئة  املعلومات  بعض  هناك  كان  اإليدز،  مثال  وأعطوا  اجلنس  طريق 

لألمراض املنقولة جنسياً، وأجابوا أنهم إذا رغبوا مبعرفة املزيد سوف يبحثوا عن طريق النت عن معلومات إضافية 

وال توجد لديهم رغبة اآلن.

• الشباب العزاب والشابات العازبات من جنسيات أخرى : يوجد معرفة لدى الشباب الذكور أكثر من اإلناث وأشاد 

البعض بدور مسلسل سوري جسد واقع املصابني ومعاناتهم، أما الفتيات فالبعض منهن كانت ال توجد لديهن أي 

.ً معلومة والبعض اآلخر معلوماتهن قليلة جدا

النتائج الرئيسية
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"هاي األمراض تنتقل عن طريق اجلنس مع سيدة عن طريق احلرام ... بنعرف منها اإليدز ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"هاي االمراض بتنتقل عن طريق ممارسة اجلنس بنعرف منها اإليدز ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"اإليدز والسل وداء املشعريات، بتجي من عالقات متعددة من الرجل وممكن من صالونات احلالقة ... أنا ال ميكن اتعامل 

مع مريض االيدز ونحنا مجتمعنا ما بتقبله حتى لو كان مظلوم ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"بنسمع عن االيدز والتهاب الكبد الوبائي، والسل ... بيقولوا الوجه بيصير اصفر وفي تقرحات بتظهر...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

"من االمراض املنقولة جنسيا فيه املتالزمات مثل االيدز ومتالزمة داون...".

"اإليدز، لوبدنا نعرف عنها ممكن نقرأ من النت، بس عمرنا ما بحثنا عنها ... ...".

اجملموعة املستهدفة : الشباب األردنيون العزاب 15 - 24 سنة

ً لدى املشاركني، وهذا يؤكد احلاجة امللحة للثقافة  • هناك عدم معرفة واضحة عن األمراض املنقولة جنسيا

اجلنسية وتفعيلها على كافة املستويات مثل املدارس واجلامعات ودور العبادة واالعالم.

• املرض الوحيد املعروف لدى اجلميع هو االيدز.

• كان يوجد خلط بني مرض السيالن والسل.

• اجلهل باملعلومات الصحيحة أدى إلى تشكيل معتقدات خاطئة بني املشاركني مثل النظرة بعني اإلتهام 

طريقة  عن  النظر  بغض  معه  التعامل  يتجنب  واجلميع  اجملتمع  من  مقبول  غير  هو  وبالتالي  اإليدز  ملريض 

اإلصابة.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية
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"كان في عندنا مسلسل بسوريا بيحكي عن هاملرض اإليدز، وكانت القصص كتير محزنه كيف انصابوا املرضى 

ومعناتهم ..".

اجملموعة املستهدفة : الشباب من اجلنسيات األخرى العزاب 15 - 24 سنة

"هادي االمراض اساسها الستات الي الهم عالقات محرمة وهي بتنقل املرض للرجل ... ".

اجملموعة املستهدفة : الشابات األردنيات العازبات 15 - 24 سنة

"ما سامعه فيها ممكن االلتهابات ...".

اجملموعة املستهدفة : الشابات من جنسيات أخرى العازبات 15 - 24 سنة

"قبل كم سنة كنا نعمل دورات ونثقف الناس قسم التثقيف الصحي كان له برنامج متكامل بس من سنني وقفنا 

كل الدورات".

اجملموعة املستهدفة : أصحاب املصلحة 

"مش الكل بعرف وإذا يعرفوا فقط اإليدز، وممكن التهاب الكبد ب ...".

اجملموعة املستهدفة : مقدمي الرعاية الصحية

4-8 احملور الثامن : تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي

على املعاشرة اجلنسية 

• الرجال املتزوجون من األردنيات واجلنسيات األخرى : أكد املعظم أن القرار بيد الرجل وتلبية رغبات الزوج اجلنسية 

املشاركني  أكد معظم  كما  عذر شرعي.  بوجود  إال  دائما  تلبيتها  الزوجة  وعلى  األساسية  الرجل  من حقوق  حق 

الرجال أن الدين اإلسالمي حث املرأة على تلبية رغبات الرجل اجلنسية وطاعته في الفراش في أي وقت وإستعانوا 

بقصص من السنة.

• السيدات املتزوجات األردنيات واجلنسيات األخرى : أفادت بعض النساء املتزوجات األردنيات أن القرار بيد الزوجة 

ً. أما النساء من اجلنسيات األخرى أقروا أن القرار بيد الرجل ألنها لو رفضت يجب أن تتحمل غضب الرجل.  أيضا

النتائج الرئيسية
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بأيام  إذا كانت معذورة  ترفض  فقط ممكن   ... متزوجني  لويش  لعاد  قرار  تاخذ  الي  انها هي  احلكي مرفوض  "هاض 

محددة من الشهر أو كثير مريضة، أما غير هيك بزبطش ... ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال األردنيون املتزوجون 15 - 49 سنة

"ال شو يعني حتطلي جدول مرتني أو ثالث باالسبوع أو هيك، بتعرف لو تقلي بديش مصيبة يا رجل، الرسول بقلك 

لو هي بتعجن تقلها تعالي الزم ترد عليك ... ... ال القرار الي حسب ما أنا بدي ...".

اجملموعة املستهدفة : الرجال من اجلنسيات األخرى املتزوجون 15 - 49 سنة

"اكيد الها القرار والرجل الزم يقبل غصنب عنه ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"إذا حصل ورفضتي بظل معصب طول النهار وهو طالع وهو نازل ينق فيك، وبتفشش فيك وفي االوالد ... فبنضطر 

نرضيه ونسكت ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة

ً هنا وأن هذا حق من حقوق الرجل وعلى املرأة تلبية رغباته وقت طلبه. وكانت  • النوع اإلجتماعي كان واضحا

.ً الصورة النمطية لألدوار واضحة هنا، وإن الرجل هو املبادر واملرأة هي املستقبل دائما

مصداقية  مدى  ندري  ال  ولكن  الفراش  في  الرجل  بطاعة  الزوجة  أمر  اإلسالمي  الدين  أن  الرجال  أشاروا   •

الروايات الكالم املنقول من السنة وعن درجة الثقة مبا هو متناقل لديهم، أو أن هذه التفسيرات صحيحة مبا 

ربطوه بالدين.

اخلـــالصـــة

النتائج الفرعية مفصلة حسب رأي املشتركني في اجملموعات البؤرية

4-9 احملور التاسع: تأثير العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية وديناميات النوع اإلجتماعي
على الصورة النمطية للرجل واملرأة 

ترفض  من  هي  الغالب  في  املرأة  أن  املعظم  أفاد   : األردنيات  املتزوجات  والسيدات  األردنيون  املتزوجون  الرجال   •

مساعدة الرجل وال حتبذها حفاظا على الصورة النمطية له. بينما أجاب البعض من النساء والرجال أنهم يتعاونوا 

رأيهم  أزواجهم ال يأخذوا  أن  النساء  وأكدت بعض  الزوجة عاملة واحلياة تعاون،  إذا كانت  البيت خاصة  مبسؤليات 

.ً وكتومني جدا

النتائج الرئيسية
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حتى  أنا نشيطة ومعدلة،  انه  تثبت للعيلة  انه الست الشاطرة ما بتحب زوجها يساعدها حتى  "املشكلة عنا 

تثبت حلماتها انه أنا أحسن وحدة بالكناين فبتخسر صحتها، املرأة الزم تكون في بعض املواقف انانية لنفسها ...".

"أنا الي 6 سنوات مع زوجي لغاية االن ما بعرف كيف بيفكر عنيد ولي برأسه بده يسويه، بس هو عنده بعد نظر 

أكتر من الست كتير، همة متبعني نظام شاوروهم وخالفوهم ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات األردنيات املتزوجات 15 - 49 سنة

"هال املرأة هي الي بتقود كل شيء، هال الرجل ملا بده بتزوج خصوصا إذا كان واعي ما بدور اال على املوظفة ... هال 

اول شي بسأل عن راتبها ... احلياة صارت تشاركيه فقط بالناحية املادية فقط، أما إذا بده بساعدها باليت رح يحكوا 

عنه هاد مسحور ومرته حاكميته، أنا زوجي عمره ما ساعدني على اساس انه الرجال وكل شي الزم يجي لعنده ...".

اجملموعة املستهدفة : السيدات من اجلنسيات األخرى املتزوجات 15 - 49 سنة
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 الفصل اخلامس
مناقشة النتائج واخلالصة والتوصيات

بعد عرض النتائج الكمية في الفصل الثالث والنتائج النوعية في الفصل الرابع، نحاول في هذا الفصل أن نربط 

ً ما تلجأ البحوث إلى املنهج النوعي ألن املنهج الكمي يعجز عن قياس مواقف  بني هذين النوعني من النتائج، فكثيرا

نقاش مركزة مع  بتنظيم حلقات   ً ويتم هذا غالبا وإحصائية،  رقمية  أفكارهم بصورة  الناس ومشاعرهم وخفايا 

مجموعات دراسية تنطبق عليها معايير املشاركة في هذه احللقات، كما جرى في هذه الدراسة. ومهما يكن، فإن 

النتائج اخلارجة من البحث النوعي يتعني أن يتم تناولها بحذر بعدم تعميمها وإطالقها على اجملتمع املدروس ككل، 

ً للنتائج واإلحصاءات الرقمية.  ً وتعليال بل لتقدم تفسيرا

وبصورة عامة، أبانت حلقات النقاش املركز التي مت تنفيذها في هذه الدراسة أن اجملتمعات احمللية في محافظة جرش 

عزوة  بأنهم  لألوالد  فينظر  واضحاً،  اإلجتماعية  والتقاليد  األعراف  في  واملتمثل  فيها  الثقافي  املوروث  تأثير  زال  ما 

إعتقادهم"،   "ورزقتة معه حسب  يولد  الطفل  وأن  الريفية،  األسرة  أنشطة  في  األهل  وكثرتهم مهمة ملساعدة 

لذلك يجب على املراة أن ال تتوقف عن اإلجناب، كما تبني أن الالجئني السوريني يلجأون إلى مزيد من املواليد ألن زيادة 

عدد أفراد األسرة يعزز من فرص األسرة للهجرة للدول التي تعطي األولوية في إستقبال املهاجرين لألسر التي عدد 

أفرادها أكبر، وذكروا بصورة خاصة دولة كندا، وكذلك كلما زاد عدد أفراد األسرة كلما زادت املساعدات الشهرية 

النقدية والعينية املقدمة لألسر الالجئة من بعض منظمات اإلغاثة العاملة(50) . 

يوجد فرق قليل في التحصيل التعليمي بني اجلنسني في محافظة جرش حيث 36 % من النساء أكملن املرحلة 

الثانوية أو حصلن على مؤهل تعليمي أعلى من ذلك، و33 % من الذكور أكملوا املرحلة الثانوية أو حصلوا على 

تعليم أعلى من ذلك. أن الغالبية العظمى من النساء في سن اإلجناب في محافظة جرش كما هو احلال في بقية 

ً مبفردهن (96 % و97 % على  ً أو أرضا ً (90 %) مقارنة بالرجال (40 %)، وال ميلكن منزال احملافظات ال يعملن حاليا

وكان احلال نفسه فيما يتعلق بنسبة  التوالي)،  الرجال (59 % و78 % على  التوالي)، وهاتان النسبتان أقل بني 

ً مشتركة. ً أو أرضا ً مشتركا النساء الالتي ال ميلكن منزال

التي يسبق  البنت  على حساب  للولد  التعليم  في  األولوية  تُعطى  قرى محافظة جرش  بعض  في  الفقر  نتيجة 

كلمة  إستعمال  سيتم  اآلن  (بعد  املركز  النقاش  حلقات  في  املشاركون  أفاد  كما  الولد  زواج  الغالب  في  زواجها 

املشاركني للداللة على املبحوثني الذي شاركوا في هذه احللقات)، وألن الرجل في نظرهم هو املسؤول عن أمور البيت 

في النهاية، وحسب رأي املشاركني فأن الفتاة سينتهي بها املطاف بالبيت ولن تكون هي املسؤول األول عن اإلنفاق 

5-1 مناقشة النتائج

 https://help.unhcr.org/jordan/frequently-asked-questions-faqs-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D

8%A6%D9%84%D8%A9
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على العائلة، كما أن فرص العمل في محافظة جرش أمام الفتيات محدودة حيث يوجد عدد قليل من مؤسسات 

القطاع اخلاص، وما هو موجود منها يقدم رواتب قليلة، بينما اإلنتقال اليومي للفتاة للعمل في محافظة العاصمة 

غير مجدٍ مادياً، لذللك تلجأ الفتيات خاصة املتزوجات منهن للبقاء في البيت لرعاية األطفال، وهذا يفسر قلة عدد 

ً. وذكر املشاركون السوريون أن األعراف اإلجتماعية األردنية متنح  النساء الالتي لديهن حساب بنكي أو ميتلكن عقارا

حرية أوسع للمراة لم يعهدونها في بلدهم سوريا وأن املرأة السورية نالت حرية أكبر بعد قدومها إلى األردن. 

الزواج املبكر شائع في محافظة جرش، فنسبة من سبق أن تزوجن قبل سن 20 سنة تبلغ (32 %)، ويعود إستمرار 

ً بأن  زواج من هن دون سن الثامنة عشرة إلى وجود نسبة مرتفعة من الالجئني السوريني وغيرهم في احملافظة، علما

املشاركني إختلفوا حول السن املناسب للزواج حسب مكان سكنهم، ففي بعض القرى يتم تزويج الفتاة عند أول 

فرصة بينما أفاد البعض أن السن املناسب للزواج هو بعد أن تكمل البنت دراستها اجلامعية، وبعض يريد أن يتزوج 

من البنت التي تعمل لتساعده على حتمل تكاليف املعيشة.

األعوام  في محافظة جرش عن  اإلرتفاع في عام 2020  إلى  سنة  بلوغهن سن 18  قبل  الفتيات  زواج  عاد  لقد   

السابقة رغم محاولة تقييده، إذ إزدات نسبة من تزوجن قبل سن الثامنة عشرة بصورة ملحوظة من 12.4 % عام 

ً في املرتبة الثالثة بني محافظات اململكة  2015 إلى 14.9 % عام 2017 وإلى 17.8 % عام 2020 لتحل حاليا

من حيث إنتشار زواج الفتيات دون سن 18 سنة بعد محافظة املفرق والزرقاء، وفي املرتبة الثانية بعد محافظة 

املفرق من حيث نسبة غير األردنيات بني من تزوجن في العام املاضي (15 % و21 % على التوالي). ورغم أن معظم 

املشاركني األردنيني وسكان مخيم غزة أفادوا بعدم موافقتهم على الزواج دون سن 18 سنة، إال أنهم حددوا ثالث 

ومن  األقارب.  وزواج  الزوجات  وتعدد  املبكر  الزواج  فيها  ينتشر  غزة)  مخيم  في  املناطق  وإحدى  (قريتني  مناطق 

ً ألنها تعرف بأن زوجها سيتزوج بأخرى بعد عدة سنني  املمارسات الشائعة في هذه املناطق أن يتم تزويج الفتاة باكرا

وهذا منتشر في األوساط التي تعيش فيه الفتاة، وبرر بعض املشاركني زواج من هن دون سن 18 بأنه األفضل إذا 

كانت الفتاة غير راغبة بالدراسة، إذ يرون أن العنوسة شائعة اآلن بني البنات بسبب إرتفاع تكاليف الزواج، أو ألن 

أهل الفتاة كانوا من الفقراء لذلك األفضل لهم تزويجها. وأبدى الالجئون السوريون موافقتهم وتشجيعهم على 

الالجئون  يرى  وال  وحلمياتها.  العنوسة  من   ً خوفا لها  زوج  لتامني  أو  الفتاة  عائلة  بفقر  ذلك  وبرروا  املبكر  الزواج 

السوريون أن الزواج مكلف بالنسبة لهم، ألن الزوج غير ملزم بتأمني سكن مستقل للزوجة فجميع أفراد العائلة 

ً وهذا مقبول حسب األعراف في سوريا. يسكنون معا

إن نسبة تعدد الزوجات في محافظة جرش هي األقل 3.3 % بني كافة محافظات اململكة، ورمبا يفسر هذا إرتفاع 

معدل اإلجناب الكلي للمرأة الواحدة في محافظة جرش. ويرى املشاركون أن الرجل هو من يلعب الدور األكبر في 

حتديد عدد األطفال حسب وضعه املادي واإلجتماعي، واإلكتفاء بامراة واحدة يبقيها في العملية اإلجنابية. 
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وأشار إلى أن شيوع زواج األقارب مينع أو يحد من التعدد خشية التاثير على العالقات بني األقارب. وتعددت أسباب 

تعدد الزوجات عند املشاركني، فمنهم من أرجعها إلى أسباب دينية ومنهم من أرجعها إلى أسباب متعلقة بالزوجة 

مثل عدم اإلجناب أو عدم إجناب ذكور، وأشاروا إلى إنتشار التعدد في ثالث مناطق في جرش فقط (قريتني في قضاء 

املصطبة ومنطقة في مخيم غزة). وأشار جميع املشاركني من الرجال والنساء بأن التعدد حق للرجل والتقاليد 

تبيح للرجل ذلك، ولكن الشابات املتزوجات أبدين عدم موافقتهن على تعدد الزوجات.

وبقيت محافظة جرش األولى في اململكة من حيث شيوع زواج األقارب رغم أن هذه النسبة انخفضت من 41.2 % 

ً وأكد عليه املشاركون بأن زواج األقارب يقف وراء إنخفاض  عام 2012 إلى 39.0 % عام 2017، وكما أشرنا سابقا

تعدد الزوجات. وأرجع املشاركون األردنيون زواج األقارب إلى ارتفاع تكاليف الزواج وأن زواج األقارب أقل كلفة وتقبل 

الزوجة للسكن عند أهل الزوج مما يقلل نفقات املعيشة، وأفادوا بأن التقاليد تعتبر إبن العم أولى ببنت عمه، وكانت 

خشية إنتقال امليراث إلى الغريب وبقاء األرض داخل نفس العائلة من أهم األسباب لزواج األقارب، ولكن أبدى بعض 

املشاركني عدم موافقتهم على زواج األقارب وعزوا إليه إنتشار األمراض الوراثية واإلعاقات، وذكروا باخلصوص قرية 

نحلة كدليل على ذلك، وهذا الزواج يلحق الظلم بالرجل واملراة لعدم قدرتهم على الطالق رغم أن حياتهم أصبحت 

صعبة كي ال يتسببوا مبشاكل داخل العائلة نفسها.

سجلت محافظة جرش أعلى معدل إجناب كلي (4.3 مولود للمرأة الواحدة) في مسح 2012 بني كافة محافظات 

اململكة، وإنخفض هذا املعدل إلى 3.5 مولود في املسح األخير (2017) لتحل في املرتبة الثانية بعد محافظة 

املفرق. وعلل املشاركون سبب إنخفاض اإلجناب املبكر إلى رغبة الزوجني في التعرف على بعضهما وحتقيق اإلنسجام 

وحتى ال يكون هناك أطفال ضحايا في حالة حدوث طالق. أما وجود معدل إجناب مرتفع في جرش فأرجعه املشاركون 

إلى عدة عوامل منها عدم عمل املراة مما يترك لها مجال للحمل والوالدة ورغبة الزوج بوجود أبناء كثر وإحلاح األهل 

وخاصة أم الزوجة وأم الزوج خاصة إذا كان الزوجان يعيشان مع األهل. وأثار املشاركون نقطة هامة وهي أن اإلجناب 

أن عدم إجناب  إلى  املشاركات أشرن  فمعظم  بأخرى،  زوجها  يتزوج  أن  الزوجة من  يبدد مخاوف  املتكرر لطفل ذكر 

الطفل الذكر يساوي عدم اإلجناب.

إن معدل إستعمال الوسائل التقليدية والتي تتميز بنسبة فشل عالية متدني في محافظة جرش، ولكن إستعمال 

توفر  رغم  املهيمنة  الوسيلة  هو  واللولب   ،(% 42.5) اململكة  كافة محافظات  بني  األعلى  هو  احلديثة  الوسائل 

الوسائل األخرى. وأفاد املشاركون بأن إستعمال الوسائل هو من مسئولية الزوجة حيث أن املراكز الصحية تغطي 

ً فتجد النساء سهولة للحصول عليها. وأبدى الرجال والنساء األردنيون  جميع املناطق وتقدم الوسائل احلديثة مجانا

املتزوجون من األعمار فوق سن 35 سنة عدم رغبتهم في إستخدام الواقي الذكري، وهذا يفسر إنخفاض نسبة 

أنهن يستخدمن  إلى  الالجئات  النساء  وبينما أشارت  األخيرة،  السنوات  في  إلى 4.7 %  إستخدامه من 6.7 % 

حبوب منع احلمل، يرفض الرجال إستخدام الواقي الذكري ألن إستخدام وسائل تنظيم األسرة مسئولية الزوجة 

حسب إعتقادهم.
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أشار مقدمو الرعاية الصحية إلى وجود هدر كبير في وسائل منع احلمل احلديثة، حيث تلجا النساء إلى إستخدام 

ً بسبب تدخل أم الزوج أو عدم موافقة الزوج، وهذا  وسيلة محددة ثم يلجأن إلى التخلص منها بعد فترة قصيرة جدا

يبرر زيادة إستهالك وسائل منع احلمل، وبنفس الوقت زيادة عدد احلوامل، ولذلك إقترح املشاركون أن تكون هناك 

جلسة إرشادية لإلزواج قبل إختيار وسيلة احلمل املناسبة لهم وأن ال يكتفى بتثقيف الزوجة فقط.

احلاجة غير امللباة إلى تنظيم األسرة مسؤولة عن الوالدات املتقاربة وغير املرغوبة. لقد إنخفضت احلاجة غير امللباة 

األدنى في  وهي  في 2017،  إلى 10.5 %  في 2012  في محافظة جرش من 11.9 %  األسرة  تنظيم  لوسائل 

اململكة بعد محافظة عجلون، وإذا أضفنا إلى نسبة احلاجة غير امللباة إلى تنظيم األسرة نسبة اللواتي يستخدمن 

الوسائل التقليدية لتنظيم األسرة تصل احلاجة غير امللباة إلى وسيلة حديثة فعالة إلى 25.9 % في الوقت احلاضر 

ويعود ذلك إلى مجانية وتوفر وسائل منع احلمل وسهولة احلصول عليها ومعرفة الزوجني فيها.

حصل إرتفاع بسيط في نسبة اللواتي يرغنب في التوقف عن اإلجناب في احملافظة فوصلت إلى 49 % ولكن حصل 

إنخفاض مهم في نسبة اللواتي يرغنب في اإلنتظار سنتني على األقل قبل إجناب مولود جديد من 29.5 % إلى 

18.7 %، وظل متوسط العدد املثالي من األطفال على حاله عند 4.1 بينما إنخفض متوسط العدد املرغوب منهم 

من 2.9 إلى 2.7.

وأشار معظم املشاركني إلى أن اإلسالم شجع على تنظيم النسل ولكنه حرم حتديده، ولكن االوضاع اإلقتصادية 

 ً هي التي أجبرت الرجال على عدم طلب املزيد من األطفال رغم ضغط األهل إلجناب املزيد من األطفال، وهو أيضا

والتوعية الصحية  التثقيف  وغياب  ينتظرن سنتني قبل إجناب مولود جديد،  ال  النساء  الذي يجعل  املهم  العامل 

احلمل  ويصبح  الزوجة  تضعف  أن  قبل  بسرعة  إجنابه  املطلوب  العدد  بتكملة  والرغبة  املتالحقة  الوالدات  لتأثير 

والوالدة صعب بالنسبة لها.

حصل إنخفاض في تعرض الفتيات والنساء للعنف بكافة أشكاله ومصادره وزمنه فقد حصل إنخفاض كبير (30 

نقطة مئوية) من نسبة من يقبلن التعرض للعنف الزوجي بني عامي 2012 و2017، لكن ما يدعو للقلق هو ذلك 

اجلسدي  للعنف  تعرضهن  عن  أحد  يخبرن  ولم  من صمنتَ  نسبة  في  مئوية)  نقطة  (حوالي 22  الكبير  اإلرتفاع 

واجلنسي ولم يسعني للحصول على مساعدة لوقفه رغم حصول إصابات عند بعضهن. وهذا متوقع ألن محافظة 

جرش ينتشر فيها زواج األقارب وهذا حسب املشاركات يقتضي عدم إخبار أي شخص من العائلة ألن هذا سيودي 

إلى مشاكل بني األقارب وإمتداد للمشكلة. وبينما إنخفضت نسبة من يبررن ضرب الزوج لزوجتة بنسبة 30 % بني 

عامي 2012 و2017 إال أن جميع املشاركني من اجلنسني برروا ضرب الزوجة بل أضافوا أن هي من تدفع الزوج إلى 

تعنيفها، وأن أحد أسباب الضرب هو السكن ضمن عائالت ممتدة وتدخل أم الزوج وحتريضه على الزوجة.
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وأجمع املشاركون على أن الضرب اخلفيف ال يعتبر عنف، بينما ترى املشاركات من اجلنسيات األخرى أن وضع املرأة 

في األردن أفضل بكثير منه من سوريا من حيث احلرية واحلقوق. أما تدني نسبة التعرض للعنف فأرجعه املشاركون 

إلى زيادة التعلم عند الشباب والتغير احلاصل في شخصيات البنات من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي ورفضهن 

لهذه املمارسات.

واشتكت املشاركات من نوع آخر من العنف وهو العنف اإلقتصادي، فأفاد معظمهن بأن املرأة العاملة في جرش ال 

تتحكم براتبها سواء كانت متزوجة أو عزباء ألن معظم األزواج أو اآلباء يحصلون على قروض بنكية بكفالة راتب 

البنت أو الزوجة ألن راتب الزوج أو األب ال يكفي لتغطية املصاريف اليومية لألسرة، لدرجة أن بعض النساء العامالت 

ال يعلمن كم يبقى من راتبهن، وإذا حصلت على أية زيادة فيه حتاول إخفائها عن زوجها حتى يبقى لها مبلغ قليل. 

عدا اإليدز الذي سمعت عنه 99 % من النساء و86 % من الرجال في محافظة جرش، يوجد جهل واضح باألمراض 

ً األخرى. ولكن السماع ال يعني املعرفة، فظهر أن نسبة املعرفة بطريقتني لتجنب العدوى بفيروس  املنقولة جنسيا

املناعة البشرية املكتسب وهما إستخدام الواقي الذكري عند كل إتصال جنسي وإقتصار العالقة اجلنسية على 

ً بني النساء والرجال في محافظة جرش (50 % و 53 % على التوالي)  شخص واحد ليست عامة، وكانت أعلى قليال

عن  معلومات  أي  وغياب  اإليدز  عن  باملعلومات   ً واضحا  ً ضعفا أظهروا  املشاركني  أن  إال  الوطني،  باملستوى   ً قياسا

األمراض األخرى، فاجلميع أظهر عدم معرفة بطرق اإلنتقال والعالج وأرجعوا ذلك إلى اخلجل من التحدث عن هذه 

األمراض وعدم تغطيتها بشكل جيد في املدرسة حيث يقوم املدرسون بشرح عام وسريع لها، كما بينوا أن غياب 

املواد التثقيفية عن هذه املواضيع ولدت جهل بها وإقترح املشاركون إنتاج أفالم تثقيفية بإسلوب جذاب لتثقيف 

الشباب.

حوالي نصف من سبق لهم الزواج من األزواج والزوجات في محافظة جرش (51 % و55 % على التوالي) مقابل 

 ً (52 % و53 % على التوالي في اململكة) سعوا وحصلوا على هذا الفحص. واملستغرب أن نسبة من تزوج حديثا

 ً من الشبان والشابات (أي ممن أعمارهم دون سن 20 سنة) وسعوا للحصول على هذا الفحص كانت متدنية أيضا

ً حسب القانون منذ عام 2004. ويعرف املشاركون أن  في اململكة (42 - 43 %)، رغم أن هذا الفحص أصبح إلزاميا

بأنهم على معرفة ببعض االشخاص عقدوا قرانهم بدون  أفادوا  أن يفحصوا ولكن  يجب   ً املتزوجني حديثا جميع 

فحص وال يعلموا كيف حصل هذا. 

وأشار املشاركون وخاصة الكبار منهم بأن عملية الفحص يجب أن تُستغل للتثقيف اجلنسي واإلجنابي للمقبلني 

على الزواج، وأن يكون هناك برنامج أسري إلرشاد املقبلني على الزواج وتوضيح جميع األمور لهم، مع أن صغار السن 

أفادوا بأن جميع املعلومات موجودة من خالل الشبكة العنكبوتية ومن خالل األقران وهذا مفضل عندهم.
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تُهدر فرص عديدة في عدد من املرافق واألوقات للحصول على املشورة والتوعية اجلنسية واإلجنابية قبل الزواج وبعده، 

وهذه الفرص الضائعة حتصل في أنشطة برنامج الصحة املدرسية، وفي املناهج الدراسية واألنشطة الالصفية، 

ً تقع في مستشفى (99 % في  وفي املستشفيات عقب الوالدة وقبل اخلروج منها خاصة وأن جميع الوالدات تقريبا

محافظة جرش)، خالل زيارات األمهات للمرافق الصحية أثناء فترة احلمل (75 % من احلوامل في محافظة جرش 

يحصلن على 7 زيارات على األقل خالل فترة احلمل) وزيارات فترة النفاس وزيارات تطعيم األطفال، وعند كتب الكتاب 

وتسجيل عقد الزواج،  وخالل مئات اآلالف من خطب املساجد والدروس الدينية، كما ال يتردد العزاب من اجلنسني 

والرجال املتزوجون على العيادات احلكومية التي تقدم خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية. ومن أبرز األدلة على هذه 

الفرص املهدورة أن املسحني األسريني األخيرين أظهرا وعلى التوالي أن 68 % و 77 % من النساء املتزوجات ممن هن 

في سن اإلجناب وغير مستخدمات لوسائل تنظيم األسرة في محافظة جرش (79 % على مستوى اململكة) لم 

يتلقني مشورة أو معلومات عن تنظيم األسرة من عاملة صحية ميدانية أو عندما كن في مرفق صحي خالل السنة 

التثقيف الصحي والتوعية اجلنسية ومن االمثلة  التركيز إلى غياب  املاضية.وقد اشار املشاركون في مجموعات 

على ذللك عند مراجعة الزوجة للحصول على وسائل تنظيم االسره ال يطلب منها احضار زوجها معها ليتم شرح 

ً إلى غياب التوعية بأهمية الرضاعه الطبيعية  مختلف الوسائل لهم القناعه مما يؤثر على االستمرارية واشاروا أيضا

والصديقات  االمهات  من  عليها  يحصلوا  املعلومات  وان  الصحي  الطاقم  قبل  من  الوالده  بعد  بالطفل  واالعتناء 

وبعضها ليس مبني على اسس صحية.

وأشار املشاركون إلى اهمية التوعية اجلنسية واإلجنابية للمقبلني على الزواج، إال أنهم اختلفوا حول طريقة تقدميها 

فالرجال والنساء املتزوجون طالبوا مبشوره من اخصائني عند كتب الكتاب والشباب أوضحوا بأن جميع املعلومات 

متوفره من خالل الشبكة العكنبوتية، والعازبات فضلن أن تتم املشورة من خالل األم ولكن في الوقت املناسب قبل 

الزواج، وطالب اجلميع بتفعيل دور اإلرشاد اإلجتماعي والصحي باملدارس.
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بناءً على النتائج التي ظهرت من الدراسة بجانبيها الكمي والنوعي، ميكن أن نختتم هذا التقرير بتوصيات عريضة 

وعامة موزعة على ثالثة مستويات مترابطة وهي مستوى البيئة املمكنة أو الداعمة واملستوى املؤسسي ومستوى 

األفراد واجملتمعات احمللية.

الثقافية  إلى عنصرين هما األعراف  ننوه هنا  البيئة املمكنة،  مستوى  التي تندرج حتت  التوصيات  ففيما يخص 

السائدة والتشريعات الداعمة ذات الصلة. فيمكن القول أن هناك حاجة الى مراجعة تشريعات األحوال الشخصية 

وتطبيقاتها مبا يفضي إلى زوال زواج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 سنة، وإعالم الزوجة عن نية زوجها الزواج بإمرأة 

الثاني وتدخل احملاكم الشرعية مبا يضمن حصول النساء على حقهن الشرعي في امليراث  ثانية قبل عقد قرانه 

األسري، إذ أن هذا يؤسس ألعراف وممارسات إجتماعية معززة لصحة الفتاة ومكانتها. كما ال بد أن ينظر التربويون 

في مناهج التعليم واألنشطة الصفية وغير الصفية، وعلماء الدين في مواضيع الوعظ واإلرشاد والدروس الدينية 

الثقافة احمللية بني املواطنني  في   ً إلى تنشئة أجيال تتخلى عن األعراف واملمارسات السائدة حاليا بصورة تفضي 

األسر  في  خاصة  والنساء  الفتيات  بني  والتمكني  واجلنسية  اإلجنابية  للصحة  واملقوضة  احملافظة  في  والالجئني 

ً قبل إكمال  الفقيرة، ونخص بالذكر األحوال األسرية التي تؤسس ألعراف ثقافية تدفع إلى تزويج الفتيات مبكرا

تعليمهن للتخفيف من أعباء رعايتهن على أسرهن األصلية؛ وإلى إستمرار شيوع زواج األقارب؛ وإلى صمت النساء 

السلوكات  وإلى  أشكاله؛  مبختلف  له  يتعرضن  الذي  األسري  العنف  نتيجة  يصيبهن  الذي  األذى  عن  والفتيات 

املدرة  اإلقتصادية  املرأة في األنشطة  املتمثل في تدني مشاركة  اإلناث  وإلى ضعف متكني  الرشيدة؛  اإلجنابية غير 

للدخل داخل البيت وخارجه واألعراف الثقافية التي تُعيق وصول اإلناث في األسرة إلى نصيبهن العادل في امليراث 

وملكية األصول واألموال املنقولة وغير املنقولة.

أما على املستوى املؤسسي، فإن نتائج الدراسة تدعو إلى قيام عمل منسق وتشاركي بني مجالس اإلدارة احمللية 

التنمية  ومديرية  األوقاف  ومديرية  الصحة  ومديرية  والتعليم  التربية  مديرية  وهي  احملافظة  في  ومؤسساتها 

واملساحة  األراضي  ودائرة  اإلجتماعي  الضمان  ومؤسسة  األسرة  حماية  وإدارة  الشباب  ومديرية  اإلجتماعية 

مستوى  على  عمل  برنامج  لوضع  احملافظة،  في  العاملة  الدولية  واملنظمات  احلكومية  غير  النسائية  واملنظمات 

احملافظة، ليكون برنامج متدرج ومنسق ومستند على البيانات واألدلة املتاحة في سجالت كافة مؤسسات اإلدارة 

احمللية السابقة الذكر، على أن يشتمل هذا البرنامج ليس على أنشطة توعية فقط، بل على بناء قدرات العاملني 

واخلدمة  للمشورة  احملتاجة  الشرائح  إلى  الفعال  الوصول  فرص  يعزز  مبا  عملها  تغيير  وعلى  املؤسسات  هذه  في 

والعون بكل ما يتصل بالقضايا ذات األولوية التي أظهرت الدراسة أن هناك ثغرات ميكن اإلستجابة لها وبيسر مما 

سيسهم في حتسني صحة النساء والفتيات ومخرجات صحتهن اإلجنابية وتعزيز مكانتهن ورفاه أسرهن.

2.5 التوصيات
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باألمر  ليس  واجلماعات  األفراد  سلوك  في   وشامل  كلي  تغيير  إحداث  فإن  واجملتمعي،  الفردي  املستوى  على  أما 

واملؤسسات الصحية  التعليمية على إختالف مستوياتها  املؤسسات  بد من اإلستمرار في قيام  لكن ال  اليسير، 

والشبابية والدينية واإلعالمية ومنظمات اجملتمع املدني والتي تضطلع جميعها مبهام التربية والتنشئة والتوعية 

مبتكرة  وأنشطة  برامج  لتنفيذ  ومكان  ومناسبة  فرصة  كل  بإستغالل  جرش  محافظة  في  والنصح  واإلرشاد 

موجهة لألفراد واجلماعات املستهدفة تتناول القضايا ذات األولوية املتعلقة بالصحة اإلجنابية واجلنسية والتمكني 

والتي أظهرت الدراسة أن لها تبعات غير مرغوبة على حياة األسرة ورفاهها في محافظة جرش، خاصة وأن الدراسة 

قد أظهرت أن هناك فرص عديدة متاحة ولكنها ضائعة وميكن إستغالها لتناول مثل هذه القضايا عندما يكون 

واملرفق  واملسجد  واجلامعة  كاملدرسة  ذكرها  السابق  باملؤسسات  اخلاصة  املرافق  في  متواجدين  واجلماعات  األفراد 

الصحي ومركز الشباب ومكتب األحوال املدنية واحملاكم الشرعية ومقرات اجلمعيات األهلية والدولية.
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املالحــــق

ملحق 1 : اسئلة املقابلة الدليل االرشادي حلوار مجموعات التركيز املستهدفة

مجموعة النساء املتزوجات والرجال املتزوجني (15 - 49)

• ما هو العمر املناسب للفتاة للزواج، ما هي األعراف االجتماعية التي حتكم سن الزواج، وما هي الفترة املناسبة 

لالجناب االول بعد الزواج، وماهي األعراف االجتماعية التي حتكم االجناب األول واالجناب بشكل عام ؟

• ما هي العوامل التي تؤدي للزواج املبكر او وجود فرق عمر كبير بني الزوجني ؟

العادات  دور  وما  خاص،  بشكل  االولى  الدرجة  من  االقارب  من  والزواج  عام  بشكل  االقارب  من  بالزواج  رأيك  ما   •

والتقاليد واألعراف االجتماعية في ذلك ؟

• ما رأيك بتعدد الزوجات، وما هي العوامل التي تؤدي اليه ؟ 

• ما رأيك بالرضاعة الطبيعية، وما املدة االفضل الستخدام الرضاعة الطبيعية ؟

• ما دور الثقافة والعادات االردنية والتعاليم الدينية بنظرة اجملتمع االردني للرجل واملرأة واالدوار واملسؤوليات املنوطه 

بهم جتاه اسرهم ؟ 

• هل تتأثر مكانة املرأة باجملتمع االردني بعدد وجنس االطفال الذين تنجبهم ؟

• ما هو تأثير الثقافة والعادات االجتماعية االردنية واألعراف االجتماعية على حجم االسرة االردنية ومتوسط عدد 

االطفال املثالي ؟

• من ميتلك القرار بشأن النموذج املثالي لالسرة، وقرار تاجيل احلمل االول واملباعدة بني االحمال وجتنب حاالت احلمل 

غير املرغوب بها؟ ما هو دور األعراف االجتماعية ؟

• ما هي العوامل االجتماعية االقتصادية وديناميات النوع االجتماعي التي تلعب دور في استعمال املرأة املتزوجة 

لوسائل تنظيم االسرة، ومن يتخذ القرار من الزوجني في استخدام وسائل تنظيم احلمل ؟

• ماهي العوامل االجتماعية االقتصادية وأعراف النوع االجتماعي التي تقف وراء العنف العاطفي او اجلسدي او 

اجلنسي من قبل االزواج على زوجاتهم ؟

• ماهي محددات (االجتماعية االقتصادية واعراف النوع االجتماعي) للمعرفة فيما يلي :

االمراض املنقولة حنسيا 

اتخاذ النساء بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن املعاشرة الزوجية والرعاية املتعلقة بصحتهن اإلجنابية

طول مدة الرضاعة

انتهاء األحمال قبل الوالدة
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مجموعة الشابات غير املتزوجات والشباب غير املتزوجني (15 - 24)

• ما هو العمر املناسب للفتاة للزواج، وما هي الفترة املناسبة لالجناب االول بعد الزواج ؟

فرق عمر كبير بني  او وجود  املبكر  للزواج  تؤدي  التي  العوامل  وما هي  سنة،  الفتاة حتت سن 18  بزواج  رأيك  ما   •

الزوجني ؟

العادات  دور  وما  خاص،  بشكل  االولى  الدرجة  من  االقارب  من  والزواج  عام  بشكل  االقارب  من  بالزواج  رأيك  ما   •

والتقاليد والتعاليم الدينية في ذلك ؟

• هل تتأثر مكانة املرأة باجملتمع االردني بعدد وجنس االطفال الذين تنجبهم  ؟

• ما هو تأثير الثقافة والعادات االجتماعية االردنية واملعتقدات الدينية على حجم االسرة االردنية ومتوسط عدد 

االطفال املثالي ؟

• ماذا تعرف عن وسائل تنظيم االسرة، وما رأيك باستخدامها، وما هي العوامل التي حتدد استخدامها ؟

• ما رأيك بالرضاعة الطبيعية، وما املدة االفضل الستخدام الرضاعة الطبيعية ؟

• ما رأيك مبمارسة العنف العاطفي او اجلسدي او اجلنسي من قبل االزواج على زوجاتهم، وما العوامل التي تؤدي 

الى ذلك ؟

• من املسؤول عن العناية باملرأة خالل فترة احلمل والوالدة والنفاس وعلى من تقع مسؤولية العناية بالطفل الرضيع ؟

• ما هي االمراض املنقولة حنسيا وماذا تعرف عنها ؟

مجموعة مقدمي خدمات الصحة اجلنسية واالجنابية في محافظة جرش

• ما هي مجاالت ادماج الزوج في خدمات الصحة االجنابية وما هي العوامل التي حتد من اشراك الرجل في ذلك ؟

• ما هو درو العادات والتقاليد االردنية والتعاليم الدينية في حتديد حجم االسرة واستخدام وسائل تنظيم االسرة؟

• ما العالقة بني ديناميات النوع االجتماعي وأثره على الوصول الى خدمات الصحة االجنابية؟

• من ميتلك القدرة على مناقشة استخدام وسائل تنظيم االسرة، وله كلمة الفصل بتحديد حجم االسرة ؟

• من له السيطرة على املوارد االقتصادية باالسرة للحصول على خدمات الصحة االجنابية ؟

• ما مدى معرفة املراجعني عن االمراض النقولة جنسيا ؟

مجموعة اصحاب القرار من اجلهات ذات العالقة في احملافظة

واالجناب  الزواج  قضايا  على  املؤثرة  االجتماعي  النوع  وديناميات  االجتماعية  والعادات  الثقافية  االعراف  هي  ما   •

وتفضيالت االجناب وتنظيم االسرة والعنف ضد املرأة، واملعرفة بااليدز واالمراض املنقولة جنسيا ؟
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• ما هي االستراتيجيات او االجراءات التي يجب اتباعها لتحسني الصحة اجلنسية واالنحابية على اساس النوع 

االجتماعي للمرأة والفتاة في محافظة جرش( ارتفاع معدالت االجناب، انخفاض مدة الرضاعة الطبيغية، الوصول 

الى الرعاية الصحية، ارتفاع نسبة االحمال التي تنتهي قبل الوالدة، ارتفاع معدل وفيات فترة ما حول الوالدة ، ارتفاع 

نسبة املتزوجات دون سن 18، ارتفاع نسبة الالتي سبق لهن الزواج وافدن بوجود صلة قرابة مع الزوج، ارتفاع  نسبة 

السيدات الالتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف العاطفي أو اجلسدي أو اجلنسي من قبل أزواجهن، وارتفاع نسبة 

النساء الالتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف اجلسدي أثناء احلمل، انخفضت نسبة اإلناث وأعمارهن 15 - 24 

الالتي سبق لهن الزواج ولديهن معرفة شاملة باإليدز؟

• ما هي اهم اسباب العنف االسري والعوامل التي تؤثر علية؟
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ملحق 2 : قائمة اصحاب املصلحة ومجموعة أصحاب القرار حسب اسم اجلهة التي ميثلوها

ملحق 3 : اماكن سكن املشاركني االردنيني

االسم 

محمد ابو ستة 

بثينا عثامنة 

مروان عياصره

سليم بني حمدان 

بسمة عتوم

منال زريقات 

اجلهة التي ميثلها

نائب سابق

مدير التنمية اإلجتماعية

رئيس بلدية سابق

عضو مجلس محافظة

مديرة جمعية خيرية

مديرة مركز االميرة بسمة حملافظة جرش

املنطقة 

جرش

مرصع

املصطبة

سوف

برما

ساكب

رميون

الكتة

مخيم سوف

قفقفا

بليال

اخلشيبة

كفرخل

اجلبارات 

الرشايدة

عدد املشاركني

10

2

5

6

2

3

3

2

5

2

1

1

4

1

3




	NEW_COVER_arbic_1
	00A
	00B
	00C
	00D
	00E
	00F
	00G
	00H
	00I
	00J
	00K
	00L
	00M
	00N
	00O
	00P
	00Q
	00R
	00S
	00T
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	NEW_COVER_arbic_2

