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 صخمل

 ففي ،في محافظة معاناالقتصادي واالجتماعي  واقع المرأة ل تحليإلىيهدف هذا البحث 
 في محافظة المرأةت التي تواجه  أن أهم التحديانت الدراسةبَي ،مجال الخصائص االجتماعية

وبالتالي  ، على مشارآتها في قوة العملسلبًامما ينعكس  ،ميةدالت األرتفاع مَعان تكمن في معا
ردم فجوة التعليم العالي فقد تمكنت المرأة من يجابي إل ا في الجانبأما .تدني مستواها المعيشي

 . تفوق المستوى الوطنيكالوريوس في درجة البالتحاق حققت المرأة في معان معدالت حيث
 في تكمنم المرأة أما المعيقات التي تقف أن أهم، بينت الدراسة بالواقع االقتصادي وفيما يتعلق

 فوقت في محافظة معان ناث معدالت البطالة لدى اإلأن  بينت الدراسةإذ ،ارتفاع معدالت البطالة
 ،والتنمويةغياب المشاريع االقتصادية وضاع الحالية للمحافظة وأل وفي ظل ا،المستوى الوطني

مرشحة في محافظة معان  ناث معدالت بطالة اإلفإن  العالي، على التعليم المرأةإقبالزيادة و
للتعامل مع  , على مستوى المحافظةاستراتيجية ني تَبضرورةبوصت الدراسة  أوقد  .لالرتفاع
خاصة في وب  في محافظة معانأةرجه المواالجتماعية التي توا ،والمعيقات االقتصادية ،التحديات

  . البطالةومية  األ مشكلتي منالحدمجال 
 
Abstract 

This research aims to analyze the reality of women's economic and 
social status in Ma'an Governorate, in the field of social characteristics, 
the study showed that the most important challenges facing women in the 
governorate of Ma'an lies in the high illiteracy rates, which reflected 
negatively on their participation in the labor force, and thus lower their 
standard of living. On the positive side, women have been able to bridge 
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the gap in terms of higher education, women in Ma'an have made 
enrollment in bachelor's degree higher than the national level. With 
regard to economic reality, the study showed that the most important 
obstacles that stand in front of women lies in the high rates of 
unemployment, as the study showed that the unemployment rate among 
females in Ma'an Governorate is higher than the national level, under the 
current conditions of the Governorate and the absence of economic and 
development projects, and increase of women enrollment at higher 
education, the rates of female unemployment in the governorate of Ma'an 
expected to rise. The study recommended the need to adopt a strategy at 
the Governorate level to deal with the social and economic challenges 
and constraints facing women in the Governorate of Ma'an and in 
particular in reducing the problems of illiteracy and unemployment. 
 

  مقدمةال

 وترتبط التنمية البشرية ، االنسان هو محور عملية التنميةأن مفهوم التنمية البشرية يرى نإ
وضاع أ ،الة البيئة وهي ح، عناصر غير تقليدية،لسكن ا، لصحة،بعناصر تقليدية تشمل التعليم

 أن التنمية البشرية تحظى بأهتمام ،سبق  ماإلى يضاف ، وحقوق االنسان، الديمقراطية،المرأة
 منهج التنمية البشرية أنآما ،  وتحقيق المساواة في الفرص، لرفع االنتاجيةبإعتبارها أداةمتزايد 
 بل البد ،نسانيإل ولكنه غير آافي للتقدم ا،نمو االقتصاديساسي للأ  زيادة الدخل شرطأنيرى 

  العدالة في الفرصإلىهذا المنهج يدعو  ذلكجانب إلى ،العدالة في توزيع هذا الدخل من تحقيق
  .جيال المختلفة واالختيارات بين األ،بين الجنسين

يؤخذ في ن أو ال بد ،ًاساسيأ ًامحور للتنمية اإلنساني البعد يبرز فيه  الذيومن هذا المنطلق
في  ة وآمشارآ،ة وعامل،سرةأ وربة ،ًاأمن تسهم به المرأة في التنمية أاالعتبار الدور الذي يمكن 

 ، والمساواة،نه على الرغم من الترآيز الشديد على قضايا التنمية البشرية أالإ.  التنميةعملية
 أهمها مؤتمر االمم المتحدة :الميةآما برز في العديد من المؤتمرات الع. وااللتزام العالمي بها

والمؤتمر ، ١٩٩٣والمؤتمر العالمي لحقوق االنسان في فيينا ، ١٩٩٢جانيري للبيئة في ريود
 في الفرص المتاحة بين المرأة ًاواضحًا  هناك تفاوتأنال إ ،١٩٩٥ للمرأة في بكين عام العالمي

حسب طبيعة الخصائص   وذلك، وبين الفرص المتاحة للمرأة نفسها،والرجل من جهة
  .)٤١ص  ،١٩٩٩ :شبانة( خرآ إلىلتي تختلف من مجتمع ا واالجتماعية للمرأة ،االقتصادية

جملة من  يعتمد بشكل آبير على عملية التنمية دور المرأة في أن إلى اإلشارةوتجدر 
 عةطبيوتتمثل هذه العوامل في  ،العوامل التي تؤثرعلى استعداد المرأة للمشارآة في التنمية

 باالضافة ،االطار االجتماعي الثقافي المحيط بالمرأة، والتنمية االقتصادية المتحققة في المجتمع
بعض مع ها  تتفاعل بعُضًا هذه العوامل جميعأنوالشك .  سياسات الدولة المتعلقة بالمرأةإلى



 ٨٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفؤاد آريشان، وأآرم العوض

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرأة  االقتصادية واالجتماعية للمرأة التي تؤثر بدورها على مشارآة الخصائصلتشكل طبيعة
  .)١١ ، ص١٩٩٦ :فرج ( بكافة مجاالتهافي عملية التنمية

 لذلك آان البد ، العوامل السابقة دور المرأة ومشارآتها في التنمية تختلف بحسبأنوحيث 
 ،من دراسة طبيعة الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة ليس على مستوى الدولة فحسب

لذلك فان هذه الدراسة سوف تبحث الواقع  .ونة لها المكبل على مستوى المجتمعات المحلية
 في محافظة االقتصادي واالجتماعي وبالتالي ابراز الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة

 من )%٣٧(وتمثل ما نسبته  أآبر محافظات المملكة مساحة من  هي محافظة معانأن إذ ،معان
 مـن إجمالي سكان المملكة، وحسب )%٢(بته المساحة اإلجمالية لألردن، ويمـثل سكانها ما نس

 على سجلت محافظة معان اقل معدل لها ٢٠٠٤و ٢٠٠٠ يي لعاماألردندليل التنمية البشريـة 
  .)٢٠٠٠ ،٢٠٠٤ :وزارة التخطيط( مستوى المملكة

  
 أهداف الدراسة

 إذ ،االقتصادية للمرأة في محافظة معان و، االجتماعيةالخصائص  تحديدإلىتهدف الدراسة 
، الحالة  والنوعيالترآيب العمري :الخصائص االجتماعية على تحديد فيتقتصر الدراسة 

في المشارآة :  الخصائص االقتصادية بينما تتناول في جانب .والمستوى التعليمي الزواجية،
  بينهم الفروقاتأتحديد  إلىتهدف الدراسة من ناحية ثانية  و.البطالة ومعدالت ،سوق العمل

 .المستوى الوطنيومرأة االقتصادية واالجتماعية في محافظة معان وضاع الأ
  

 أهمية الدراسة

س ا يقوم على أسًاوصفي يًال تحلدمَقُت  من الدراسات المحدودة التيتنبع أهمية الدراسة آونها
 بالمستوى ا ومقارنته، للمرأة في محافظة معانةاالقتصادي وة االجتماعيالخصائصتحليل 
 على المرأة والمهتمين بشؤون ،اع القرارَن لُصًا اساسيًاها سوف تمثل مرجعنفإلذلك ، الوطني

 آما يؤمل من الدراسة أن تسهم في ردم فجوة . أيضًا والمستوى الوطني،محافظةمستوى ال
التنمية المتعلقة بأوضاع المرأة االقتصادية واالجتماعية في محافظة معان وذلك من خالل 

  .تي ستتوصل إليها الدراسةاالستنتاجات والتوصيات ال
  

  مشكلة الدراسة

ة  اعي، وثقاف اء االجتم اع أن البن اء االجتم د علم سلوك الأآ يان لل ددان أساس ا مح ع هم مجتم
ين     يم مع ى تنظ اعي إل اء االجتم شير البن اص، وي شكل خ رأة ب لوك الم ام، وس شكل ع ساني ب اإلن

راد،     للسلوك اليومي الفراد المجتمع وعالقاتهم االجتماعية، بحيث     سلوك هؤالء األف ؤ ب  يمكن التنب
سياسة       (ويتألف البناء االجتماعي من المؤسسات االجتماعية        دين وال األسرة، االقتصاد، التربية، ال

ا                 ...)  شترك فيه ي ي في حين أن الثقافة تتألف من منظومة القيم والمعتقدات والمعايير والقوانين الت
رهم وسلوآهم      ي توجه تفكي ي تطورات ملموسة في        .أفراد المجتمع الت د شهد المجتمع األردن  وق
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 وقد أسهمت هذه التطورات      ،مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية خالل العقود الثالثة الماضية       
ادة       .  في تغيير أنساق الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية       آما أسهمت هذه التطورات في زي

ى أخرى      . هامشارآة المرأة في الحياة بمختلف جوانب      إال أن هذه التطورات قد تباينت من منطقة إل
صادية              ،خرآومن مجتمع إلى     التطورات االقت ذه المجتمعات ب أثر ه ة ودرجة ت  وذلك حسب طبيع

دى ا  ة وم رى  واالجتماعي ات األخ ى المجتمع اح عل ان و. النفت ة مع ث أن محافظ سب ،حي  ح
أتي        رة      المؤشرات الرئيسة للتنمية البشرية ونوعية الحياة ت ة األخي اقي محافظات        في المرتب ين ب ب

ة ابقا( المملك رنا س ا أش رأة ،)آم ي أوضاع الم وة ف اك فج ون هن ع أن يك ن المتوق ه م سبة ، فان  ون
ة     ستوياتها الوطني ع م ة م ان مقارن ة مع ي محافظ ة ف ي التنمي شارآتها ف ستنتج  . م بق ن ا س ن أمم

اعي،       ًا وثيق ًاالمشارآة الفعالة للمرأة في عملية التنمية ترتبط ارتباط         بوضعها االقتصادي واالجتم
ة          لذاونمط القيود الثقافية، ونوع العالقات السائدة في المجتمع،          ل باإلجاب  فإن مشكلة الدراسة تتمث

  :على األسئلة التالية

  ما طبيعة الخصائص االقتصادية للمرأة في محافظة معان ؟   .١

   ؟ما طبيعة الخصائص االجتماعية للمرأة في محافظة معان .٢

 ًةما طبيعة الفروقات بين أوضاع المرأة االقتصادية واالجتماعية في المحافظة مقارن .٣
  بالمستوى الوطني ؟

  
  منهجية الدراسة

 استخراج وتحليل البيانات سوف تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي من خالل
 خالل  الحسين بن طاللالمسوحات االقتصادية واالجتماعية التي قامت بها جامعة الالزمة من

  المسوحات العامة للمملكة الصادرة عن دائرة االحصاءاتإلىضافة إ، ٢٠٠٨ و٢٠٠٣ االعوام
 على المؤشرات االقتصادية واالجتماعية المتاحة من مصادر  من خالل االعتمادو ،العامة

  . البيانات المحلية والدولية
  

  مصطلحات الدراسة

والمتعطلون من مجموع  المشتغلون  مجموعمل إلى يشير مصطلح قوة الع:قوة العمل
  .ًااقتصادي أيضًا النشيطون ويطلق عليها السكان في سن العمل،

ن ويشير الى النسبة المئوية لعدد االشخاص النشطي :النشاط االقتصادي الخام معدل
  .، وهو يمثل نسبة حجم السكان الذين يقمون بالعملاقتصاديًا الى جملة عدد السكان

) ٦٤-١٥(وهو يمثل عدد االشخاص الذين اعمارهم  : النشاط االقتصادي المنقحمعدل
  . من مجموع السكان ضمن نفس الفئة العمرية ويحسب آنسبة مئويةقوة العملوالمشارآين في 
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 سنة ١٥جميع االفراد العاطلين والباحثين عن عمل الذين اعمارهم   ويمثل:معدل البطالة
  .فأآثر خالل فترة االسناد

  ).الجنس(والنوع االجتماعي  حسب العمر  السكانيمثل توزيع:  والنوعيلترآيب العمريا
  

  الدراسات السابقة

وضاع أتوجد دراسات عديدة تناولت المرأة والتنمية، ولكن الدراسات التي رآزت على 
 المرأة االقتصادية واالجتماعية التي تؤثرعلى مشارآة المرأة في عملية التنمية على المستوى

 الدراسات وفيما يلي عرض ألهم.  جدًامحدودةبل  ،ية قليلةاألردنالوطني ومستوى المحافظات 
  :ثينالتي توفرت لدى الباح

 وقد تناولت الدراسة مكانة ، الصادرة عن وزارة التخطيط)١٩٩٠(دراسة التكريتي وقعوار
وعة مختارة من  ودور المرأة في عملية التنمية من خالل مجم،ياألردنالمرأة في المجتمع 

 وصف إلىلت الدراسة  وقد توَص، والسياسية المتاحة،الجتماعيةا و،المؤشرات االقتصادية
 الدراسة أن أهم محددات مكانة المرأة في اذ بينت .ياألردنددات مكانة المرأة في المجتمع َحُم

 المحيطة بالمرأة، طبيعة اإلطار االجتماعي، منظومة الثقافة، التقاليد: المجتمع األردني تتمثل في
  .مستوى التنمية االقتصادية المتحققة، إضافًة إلى سياسات الدولة المتعلقة بالمرأة

وضاع المرأة أد تناولت الدراسة ق و،منظمة االسكواالصادرة عن  )١٩٩٥(دراسة ناصر 
  المرأة في عملية التنمية من خالل المشارآة في الجمعياتدمج إمكانية و،لقرويافي المجتمع 

التعليم هو   أن الىوقد توصلت الدراسة .عتمد الباحث منهج التحليل الوصفيئية، وقد االنسا
 العمر والحالة : متغيرات مثلبينت الدراسة أنالمحدد األآبر لمشارآة المرأة في التنمية، آذلك 

  .الزوجية تشكل عوامل مؤثرة في النشاط االقتصادي للمرأة

 تناولت الدراسة عالقة الجندر بسوق العمل في وقد) ٢٠٠٢ ((Miles)دراسة ميلز 
األردن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على قدرة المرأة على المشارآة 

سهولة تنقل أفراد األسرة : في سوق العمل، والحصول على فرصة عمل، وتتمثل هذه العوامل في
رص العمل في القطاع العام والدولة، موقع والمرأة بشكل محدد، حجم العائلة، مستوى وطبيعة ف

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة اخذ هذه العوامل بعين االعتبار في استراتيجة التنمية . العمل
  .المتعلقة بزيادة نسبة مشارآة المرأة في سوق العمل في األردن

عراض  است :إلى ةوقد هدفت هذه الدراس   ) ١٩٩٩ (دراسة مرآز االميرة بسمة لشؤون المرأة     
رأة   ع الم رأة  األردنواق ي تواجه الم شاآل الت م الم د أه ة، وتحدي د شملت الدراسة المحورين  ،ي  وق

 وقد توصلت الدراسة     .ياألردن ومكانة المرأة في المجتمع      ،المؤشرات السكانية االساسية   :التاليين
و اك قب ى أن هن ي االر ًالإل رأة ف شارآة للم ة الم ميًا بأهمي ًا رس دًا واعتراف اهمت  متزاي د س دن، فق

صادية          ة واالقت المرأة األردنية بدور إيجابي في عملية التنمية واستفادت من التطورات االجتماعي
ي                   اعي األردن اء االجتم والسياسية التي أحدثتها خطط التنمية المتعاقبة،  وقد بينت الدراسة أن البن
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ة،      بمساندة من المؤسسات      و بناء تقليدي يتميز بهيمنة السلطة األبوية      ة األسرية، والديني االجتماعي
  . واالقتصادية، والتعليمية والسياسية التي تعزز األدوار التقليدية للنوع االجتماعي

جتماعي الوضع االقتصادي واال  بعنوان)رسالة ماجستير ()٢٠٠٩(دراسة العوض 
 جتماعي القاء الضوء على الوضع االقتصادي واالإلى ةهدفت هذه الدراس :لمحافظة معان

 البحث في إلى ةضافإ ،نفاقسكاني والقوى العامله والدخل واإللمحافظة معان من حيث التوزيع ال
 في الدراسةوقد اعتمدت هذه . محافظةم المشاآل االقتصاديه واالجتماعيه التي تواجه سكان الَهأ

 تم توزيعها على ة الوصفي وتم جمع البيانات فيها من خالل استباناألسلوبتحليلها على 
 في المرأة وضع تأخذ بعين االعتبار لم الدراسة هذه أن إال ، في محافظة معانأسره) ١٣٨٩(

  .للجندر دون اعتبار  آكَلاألسرة بعين االعتبار أخذت إنماو على وجه الخصوص المحافظة

بعنوان التقدم االقتصادي للمرأة في ) ٢٠٠٦ ((World Bank) دراسة البنك الدولي
تتطابق مع  توصلت له الدراسة أن االدوار االقتصادية للمرأة االردنية الاالردن، ومن جملة ما 
حتى في دول الشرق االوسط وشمال ، و الدخل المتوسط المماثلة ذويالنمط المالحظ في دول

، وقد توصلت الدراسة الى أن حصول النساء على التقدم االقتصادي يعتمد على افريقيا
االدوار المتباينة داخل العائلة، وطبيعة المحيط الذي تعيش فيهة االتجاهات االجتماعية التي تؤآد 

وعالقات جندرية محدودة بدقة تعود جذورها الى نمط الثقافة دوار أالمرأة، مما ينعكس على 
 .في االردنالسائدة والتقاليد 

من خالل ما تقدم نجد أن الدراسات السابقة قد توصلت إلى أن هناك مجموعة من المحددات 
 وتتلخص هذه ، ودورها في عملية التنمية،ي تؤثر على مكانة المرأة في المجتمع األردنيالت

طبيعة اإلطار االجتماعي الثقافي المحيط بالمرأة، التنمية االقتصادية المتحققة في : (المحددات في
 أن ، وقد تبين)المجتمع، باإلضافة إلى مجموعة القوانين والسياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة

معظم هذه الدراسات رآزت على أوضاع المرأة األردنية على المستوى الوطني، ولم تكن هناك 
دراسات تتناول األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة على مستوى المحافظات، ومدى 
التطابق، واالختالف، بين أوضاع المرأة األردنية على المستوى الوطني، ومستوى المحافظات، 

المرأة في األردن دراسات  فقد جاءت هذه الدراسة لتسد فجوة في األدبيات المتعلقة في وبالتالي
في هذا الجانب، وذلك من خالل دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمرأة في 

، لذلك الوطنيمحافظة معان، ومدى تطابقها مع النمط المالحظ للمرأة األردنية على المستوى 
ؤمل أن تسهم هذه الدراسة في ردم فجوة التنمية المتعلقة بأوضاع المرأة االقتصادية فإن من الم

واالجتماعية في محافظة معان وذلك من خالل االستنتاجات، والتوصيات التي ستتوصل إليها 
  .الدراسة 
  

  رات عامةمؤَش: يةاألردنلخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة ا

 ًا عنصرباعتبارها الداعمة لقضايا المرأة واإلجراءاتياسات  العديد من الساألردنتخذ أ
ية لشؤون المرأة األردن في عملية التنمية، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية ًالآامًا  وشريكفاعًال
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:  الوطنية للمرأة والتي شملت ضمن محاورهااإلستراتيجية إعدادالتي عملت على  ،١٩٩٢عام 
 جملة من إلىضافة إ واالقتصادي، ،عليميالَت ،ي الصح،جتماعي اال، التشريعي،المجال السياسي

 وما ، القيادة، التعليم، مشارآتها في العمل، تعزيز مساهمة المرأةإلىجراءات المقترحة الهادفة إلا
  . ذلك من مناحي العمل السياسي واالقتصادي واالجتماعيإلى

 العمريالترآيب : وتشمل  للمرأةوسوف نتناول في هذا المبحث الخصائص االجتماعيه
 في مجال الخصائص االقتصاديه اأَمالمستوى التعليمي، و جيه،ا الزووالحالة ،ناث لإلوالنوعي

  .بطالة المرأةو في قوة العمل، المشارآة إلىفسوف نتطرق 

   للمرأةالخصائص االجتماعية :وًالأ

 ةر وتسريع وتي،مية، وبيولوجية، تؤهلها للمشارآة في عملية التناجتماعية خصائص للمرأة
سوف نتناول فيما يلي الخصائص و. ها تشكل نصف المجتمعأن خاصة ي االقتصادوالنم

 والمستوى التعليمي ،اجيةالحالة الزو ، والنوعيالترآيب العمري:شملاالجتماعية للمرأة وت
  .للمرأة

   والنوعيالترآيب العمري  .١

، على قدر آبير من Age - Sex Compositionتعد دراسة الترآيب العمري والنوعي 
ما  رافية للمجتمع ذآورًا وإناثًا أوغفي دراسة السكان، ذلك ألنها توضح المالمح الديمو األهمية

على عاتقها  يعرف بنسبة النوع، ويحدد الترآيب العمري الفئة المنتجة في المجتمع، التي يقع
نتاجًا للعوامل  ي والنوعي، باقي أفراده، آذلك يعد الترآيب العمر Dependencyعبء إعالة

اعتبار أحدها مستقًال آليًا  المؤثرة في النمو السكاني من مواليد، ووفيات، وهجرة التي ال يمكن
  .التأثير في العاملين اآلخرين عن اآلخر بل يؤدي أي تغير في أحد هذه العوامل إلى

 ناث أن اإلإلى ٢٠٠٤تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساآن وفيما يتعلق باالردن 
 ويتضح أن .نسمة )٢٥٨١٨٣٨( بلغ عددهن إذ، األردن من مجموع سكان )%٤٨.٥( كلنيَش

 نإف وبالمقابل ،ناثمن مجموع اإل) %٣٧.٥(تشكل )  سنة١٥أقل من ( صغار السن ناثنسبة اإل
ن ـ س فيناث اإلأما، ناثمن إجمالي اإل )%٣.٣(تبلغ )  سنة فأآثر٦٥(ار السن ــ آبناثنسبة اإل

وهذا الترآيب  .ياتاألردن ناثمن جملة اإل) %٥٦.٣( فتبلغ ،) سنة٤٩-١٥(القدرة على اإلنجاب 
 إذ ،آكلي األردن للمجتمع يغرافويم يمثل صورة طبق األصل عن البناء الَدناثالفتي للسكان اإل

 )%٣.٢( ) سنة فأآثر٦٥(، وآبار السن )%٣٧.٣ ( ) سنة١٥أقل من ( نسبة صغار السن غـتبل
مما يشير الى أن نسبة السكان الذين هم في سن العمل  ،٢٠٠٤ لعام األردنمن إجمالي سكان 

 أي أن المجتمع االردني هو مجتمع ، من أجمالي السكان)%٦٠.٥(يشكلون مانسبته ) ٦٤-١٥(
  .فتي يتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل

نسبة الفئة ن ترتفع أه من المتوقع نألى إالدراسات السكانية تشير   أنوتجدر االشارة الى
نه ينبغي إلذلك ف.  من اجمالي عدد السكان٢٠٢٥في عام  %)٧٠.٥٠(لى إ) ٦٤-١٥(العمرية 
 التي ستظهر في االردن  وهو ما بات يعرف بالهبة الديموغرافية،ستعداد لهذا الوضعلالالتخطيط 
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، الملتقى الوطني الثالث دائرة االحصاءات العامة (٢٠٤٠ وتستمر حتى عام ٢٠١٥في العام 
  ).٢٠٠٧:للسكان

  الحالة الزواجية  .٢

غرافية و من الخصائص الديم، والترمل، بما في ذلك الطالق، الحالة الزواجيةدعُت
 إذ ،ناثلإل في نسبة العزوبية ًا أن هناك ارتفاعاإلحصاءاتتشير  إذ للمرأة، المهمةاالجتماعية 

 )%٣٦.٠( إلى )١٩٧٩:ئرة االحصاءات العامةدا(١٩٧٩عام  )%٢٦.٤ ( منالنسبةارتفعت 
 : منهاللعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعيةوهذا يعود ) ١(آما في الجدول  ٢٠٠٨عام 

 ، تكاليف الزواجارتفاع ، بسوق العمل االلتحاق،ارتفاع سن الزواج بسبب اإلقبال على التعليم
 ًاارتفعت نسبي فقد ناث نسب الطالق بين اإلأما .)٢٠٠٧ :بدارنة( والمظاهر االجتماعية السائدة

، ٢٠٠٩: دائرة االحصاءات العامة( ٢٠٠٩ عام)%٢.٦( إلى ١٩٧٩حسب تعداد  )%٠.٩(من 
  )١ص

دول ع :  )١( ج سبي لإلالتوزي اثالن ي األردن ن ات الالت ارهني أآثر ١٥ أعم نة ف ة  س حسب الحال
 .٢٠٠٨لعام  الزواجية

 الحالة الزواجية نسبة مئوية
 اءزبع ٣٦.٠
 ةمتزوج ٥٥.٦
 ةمطلق ١.٢
 ةأرمل ٧.٢
 منفصلة ٠.٠
 المجموع %١٠٠

  . المرأةإحصاءات )٢٠٠٨( العامة اإلحصاءات دائرة :المصدر

  المستوى التعليمي  .٣

 خالل العقود المنصرمة  والعالي،األساسي  تقدمًا آبيرًا في مجال التعليماألردنحقق 
 تقدمًا فائقًا في األردن في ناث أحرزت اإل حيثناثيم اإل بشكل آبيرعلى تعلعكسأنا مَم ؛الماضية

 أن إال .ناث حد ما في سد الفجوة في مؤشرات التعليم بين الذآور واإلإلى ساهمت مجال التعليم
 مقارنة بالذآور الذين لم يزد معدل )%١٠.٨(  وبمعدل مرتفعناث منتشرة بين اإلمازالت االمية

 ما هي عليه  تفوق ضعفيناثأي أن األمية بين اإل ٢٠٠٨م في عا) % ٣.٧(األمية بينهم عن 
  .)٢٠٠٩:دائرة االحصاءات العامة(بالنسبة للذآور 

 مرحلة التعليم  حسب المستوى التعليمي هيناثإلل أعلى نسبة أن) ٢ ( من الجدوليالحظ
 في ًا نسبيًا هناك تقاربأنيالحظ آذلك  و ،)%١٩.٤( حيث بلغت نسبتهن )التوجيهي (الثانوي
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على  )%١٩.٤( و)%١٨.٦( وبنسبة  والثانوياألساسي الملتحقات في التعليم ناث اإلنسب
 وانخفاض نسب ،عند الفتياتالنظامي  على التعليم اإلقبال إلىآما يشير الجدول . التوالي

التصنيع  مجاالت الحرف التقليدية، :يشملي لذا و الثانويةالمرحلة بعد الملتحقات بالتعليم المهني
د ـ فق من حملة البكالوريوسناث نسبة اإلأما .والتعليم الفندقي التمريض، نزلي، التجميل،الم

 ٢٠٠٨عام  )%١٠.٣( إلى) ١٩٧٩:دائرة االحصاءات العامة( ١٩٧٩ عام )%١(  منتـارتفع
  ).٢( آما في الجدول أضعافعشرة أي بنسبة 

 بنسبة ثالثة أضعاف  آان بكليات العلوم اإلنسانيةناث التحاق اإلأن  إلىوتشيرالبيانات
 ، آذلك)٢ (ويالحظ من الجدول ،)٢٠٠٧:وزارة التعليم العالي (مقارنة بالكليات العلمية األخرى

مقارنة ) بعد البكالوريوس ما( في الدراسات العليا ناثاالنخفاض الملموس في نسب التحاق اإل
 إلىههن  توَجإلىما  ورب،زواجال إلى وقد يعود ذلك مرحلة البكالوريوسببنسب االلتحاق 

 ،)ماجستير ودآتوراه( قد يكون بسبب ارتفاع تكاليف الدراسات العليا أو ،االلتحاق بسوق العمل
 نحو) دآتوراهودبلوم عالي،ماجستير، ( الملتحقات بالتعليم العالي ناثحيث بلغت نسبة اإل

  ).٢(، جدول ٢٠٠٨في عام ) %٠.٨(

ي  يات الالاألردن ناثالنسبي لإل:  )٢( جدول ارهن ت أآثر  ١٥ أعم ع  سنة ف حسب المستوى    التوزي
 .٢٠٠٨  لعامالتعليمي

 التعليمي المستوى  نسبة مئوية
  ةأمَي ١١.٤
 هملم ٣.٨
 ابتدائي ٩.١
 إعدادي ١٦.٦
 أساسي ١٨.٦
 تلمذة مهنية ٠.٠
 ثانوي ١٩.٤
 دبلوم متوسط ١٠.٠
 بكالوريوس ١٠.٣
 دبلوم عالي ٠.٢
 ماجستير ٠.٥
 هدآتورا ٠.١
  لمجموعا %١٠٠

  . المرأةإحصاءات )٢٠٠٨( العامة اإلحصاءاتدائرة : المصدر
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  الخصائص االقتصادية:ثانيا

 ألن تطور هذا ًا نظر؛همية بالغةأى دراسة مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي بظتح
 من  عمل المرأة هوفإن وفي المقابل ، مجتمعأيالمؤشرهو من أهم مقاييس التقدم االجتماعي في 

.  ومساهمتها في النشاط االقتصاديأحد العوامل الرئيسة التي ترفع مكانة المرأة في المجتمع
  جميع جوانب حياتها بما فيها سلطة اتخاذ القرار في العائلة والمجتمع آكلإلىويمتد أثرها 

).(Flynn and Oldham: 1999جانب الخصائص االقتصادية للمرأة وسوف نتناول في  :
   :ومعدل البطالة وذلك آما يلي في قوة العمل،المشارآة 

  مشارآة في قوة العملال  .١

ان في سن ك من مجموع السوالمتعطلين المشتغلين  مجموعإلىيشير مصطلح قوة العمل 
معدل النشاط  إن اإلحصائية  تشير البيانات،)اقتصاديًا النشيطون( أيضًا ويطلق عليها ،العمل

حيث بلغ حوالي ستة   بكثير من معدل النشاط االقتصادي لإلناث،االقتصادي المنقح للذآور أعلى
دائرة ( ،)لإلناث %١١.٦ للذآور مقابل% ٧٠.٠ (١٩٩٤ في عام لإلناثالمعدل  أضعاف قيمة

وحوالي أربعة أضعاف معدل النشاط االقتصادي لإلناث في عام ) ١٩٩٤:اإلحصاءات العامة
إن الفجوة في  وهو ما يشير الى ،)٣( ولجد) لإلناث% ١٤.٧للذآور مقابل % ٦٤.٤ (٢٠٠٨
 على أن المساهمة  أيضًاالنشاط االقتصادي بين الذآور واالناث مرتفعة، مما يدلمعدل 

 أن الذآور يشكلون الغالبية العظمى من قوة اي االقتصادية للمرأة أقل بكثير من مساهمة الرجل،
  .األردنالعمل في 

  من حالة عامة ويقدم صورةًاجزءاالقتصادية هو تدني مشارآة المرأة  الذآر أنبوجدير 
 حيث بلغ معدل المشارآة االقتصادية ،آكلمصغرة من انخفاض المشارآة االقتصادية لألردنيين 

 تعتبر نسبة المشارآة االقتصادية في المقابل و)%٢٥( ٢٠٠٨الخام إلجمالي السكان خالل العام 
، لكن )٣( آما في جدول إلجمالي السكان )%٣٩.٨(المنقحة منخفضة حيث ال تتجاوز نسبة 

عن النسبة العامة يوضح الفرق  مقارنة سريعة بين نسب مشارآة الذآور واإلناث بغض النظرب
الكلي ورفاه العائلة، خصوصا ما  يؤثر سلبًا على األداء االقتصاديمما  ،الكبير بين الطرفين

تشير الى ان معدل مشارآة المرأة  ماألرقا حيث أن. يرتبط بارتفاع معدل اإلعالة االقتصادية
من النساء خارج قوة ) %٨٥.٣ ( مما يعني ان)%١٤.٧(االقتصادية منخفض جدا وال يتجاوز 

األفراد غير العاملين مدعومين  العمل وال يسهمن في العملية اإلنتاجية وأن هناك عدد آبير من
 حيث بلغت ، الدول العربيةمع  مقارنةمنخفضةتعتبر هذه النسبة و ،من قبل األفراد العاملين

 ٢٠٠٤European Training Foundation:2005 لعام )%٣٠(مساهمة المرأة االقتصادية 
أن متوسط ) ٣ (اما ما يتعلق بمتوسط دخل المرأة السنوي فتشير البيانات الواردة في الجدول

حياة النشطة  آما قدر عدد سنوات ال،٢٠٠٨ دينار تقريبا عام )٨٣٩ (دخل المرأة السنوي بلغ
 :شتيوي( سنة للذآور ٢٦ سنوات مقابل ٨ بنحو ٢٠٠٢اقتصاديًا للمرأة األردنية مع نهاية 

٢٠٠٤.(  
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصادر عن منتدى االقتصاد ٢٠١٠وفي المقابل فقد أظهر مؤشر الفجوة الجندرية للعام 
ن هناك ، وقد تبين من المؤشر أًامراتب عربي) ٥( وًامراتب عالمي) ٧(العالمي تراجع األردن 

متغيرات تم فحصهما؛ آانا وراء تراجع مرتبة المملكة، وهما المشارآة ) ٤(متغيرين من أصل 
االقتصادية لإلناث، والتمكين السياسي لهن، حيث احتل األردن حسب متغير المشارآة 

 عالميًا ضمن متغير التمكين السياسي) ١١٧(عالميًا، فيما حلت بالمرتبة ) ١٢٦(االقتصادية 
   .),٢٠١٠http://www.alrai.com: الرأيجريدة(

  .٢٠٠٨معدالت المشارآة االقتصادية في األردن حسب الجنس لعام :  )٣(جدول 

  المملكة  إناث  ذآور  رــــــــــؤشــــمــال
  ٢٥  ٩.٣  ٤٠.١  معدل النشاط االقتصادي خام

  ٣٩.٨  ١٤.٧  ٦٤.٤  معدل النشاط االقتصادي المنقح
  دينار ٨٣٨.٨  *متوسط دخل المرأة سنويا

   .احصاءات المرأة) ٢٠٠٨(دائرة االحصاءات العامة : المصدر

ة       : المصدر*  رة االحصاءات العام ان،             )٢٠٠٨(دائ ة، عم رأة االردني ين الم دراسة خريطة تمك
  .االردن

 اناتي حسب النشاط االقتصادي فتشير البناثفيما يتعلق بخصائص القوى العاملة من اإل أما
 )الخدمات االجتماعية (والصحة عليـم،الت في قطاعي ناث ترآز اإلإلى )٤(الواردة في جدول 

في قطاع الصحة والعمل ) %١٥.١( و)%٤١.٢( مـت نسبتهن في قطاع التعليـحيث بلغ
ما في قطاع االدارة العامة والدفاع  المشتغالت ناث وفي المرتبة الثالثة شكلت اإل.االجتماعي

 لعمل المرأة في ًا محدودة جدًا ويبدو أن هناك فرص.املة الع القوىأجماليمن ) %٧.٣ (نسبته
 آما في جدول اإلنشاءاتو ،ءاقطاع الكهرب ، التعدين، الزراعة: مثلأساسية انتاجية قطاعات

 النوع أساس الوظيفي على العزل أو وهو ما يشار إليه في الدراسات الجندرية بالفصل ).٤(
مشارآة منخفضة لإلناث في سوق  نسبة إلى ويؤدي ًااقتصادي فعال غير يعد االجتماعي، وهو

فان األردن يبدي قياسًا أعلى للفصل ) ٠.٤٤ ( والبالغDuncanوحسب مقياس دنكن . العمل
  لدى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا) ٠.٣٤ (المهني من المعدل البالغ

)World Bank: 2006, P3.(  

 في ناث مكانة اإل علىًا سلبيًالدلياع التعليم قط العامالت في ناثالشديد لإل الترآيز يعدو
 للعمل في قطاع التعليم للعديد من المزايا التي تتمتع ناث ويعود سبب تفضيل اإل،القوى العاملة

وذلك لقلة االلتزامات المترتبة على المرأة في هذا القطاع وحرية  ،بها المرأة في قطاع التعليم
 ، المرأةبها االمتيازات التي تتمتع إلى اضافة ،)تالطعدم االخ( ناثحرآتها ضمن مدارس اإل
 ،العطل الفصلية والسنوية و،األخرى في القطاعات المرأة مقارنه بعمل ،وهي قلة ساعات العمل

ويشير االختالل ). ٣٦، ص١٩٩٠ :التكريتي وقعوار( األخرىوهو غير متوفر في القطاعات 
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 ،ناثتوظيف اإل تنوع مجاالت ،جتمع بصورة واسعةم عدم تقبل الإلى في التوزيع من ناحية ثانية
  . بشكل آامل في القوى العاملةناث ادماج اإلإلىالتي تؤدي و

دول  سبي لإل ا:  )٤(ج ع الن اثلتوزي ارهن  األردن ن ي أعم ات الالت شاط  ١٥ي سب الن نة فأآثرح س
 .٢٠٠٨ لعام االقتصادي

 النشاط االقتصادي  نسبة مئوية
 ةالزراعة والصيد والجراح ١.٦
 التعدين والمقالع ٠.٠
 الصناعة التحويلية ٨.٠
 امدادات الكهرباء والغاز والمياه ٠.٦
 اإلنشاءات ٠.٨

٦.٤ 
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 

 والسلع الشخصية واالسريه
 الفنادق والمطاعم ٠.٣
 النقل والتخزين واالتصاالت ٣.٠
 لوساطة الماليةا ٣.٥
  المشاريع التجاريةوأنشطةاالنشطة العقارية وااليجارية  ٤.٧
 االدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي االجباري ٧.٣
 التعليم ٤١.٢
 الصحة والعمل االجتماعي ١٥.١
 األنشطة الخدمية المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى ٥.٦
 ن افرادا الداء االعمال المنزليةاالسر الخاصة التي تعي ١.٣
 المنظمات والهيئات غير االقليمية ٠.٥
 المجموع %١٠٠

  .احصاءات المرأة) ٢٠٠٨(دائرة االحصاءات العامة : المصدر

  بطالة المرأة   .٢

قد بلغ )  سنة فأآثر١٥ (ناث أن معدل البطالة بين اإل٢٠٠٨ لعام احصاءات المرأةتشير 
 ناث البطالة عند اإلأن) ٥(ويتضح من جدول  .)٢٠٠٨ :ات العامةدائرة االحصاء%) (٢٤.٤(

 درجة البكالوريوس من حملة الت نسبة المتعطأن يالحظ إذ ،هي بطالة خريجات التعليم العالي
 من التأن نسبة المتعطاذ يالحظ  ، مع المستويات التعليمية االخرىةمقارن %)٥٢.٨(هي 

  .يؤآد النتيجة السابقة وهو ما ،)%٢١.٦(  تبلغ ثانوي فما دونالمستوى التعليمي
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دول  سبي لإل:  )٥(ج ع الن اثالتوزي ي اعم األردن ن ات الالت أآثر١٥ارهن ي نة ف سب   س ة ح حال
  .المستوى التعليمي والنشاط االقصادي الحالي

 نسبة مئوية متعطل نسبة مئوية مشتغل المستوى التعليمي
 ٠.٢ ١.٤ أمي
 ٠.٥ ٠.٨ ملم

 ١.٣ ٢.٤ ابتدائي
 ٢.٠ ٥.٠ عداديإ
 ٩.٩ ٥.٨ ساسيأ

 ٠.٠ ٠.١ تلمذة مهنية
 ٧.٧ ٩.٨ ثانوي

 ٢٣.٠ ٢٥.١ دبلوم متوسط
 ٥٢.٨ ٤٤.٨ بكالوريوس
 ٠.٧ ١.٠ دبلوم عالي
 ١.٩ ٣.٢ ماجستير
 ٠.٠ ٠.٦ دآتوراه

  .احصاءات المرأة) ٢٠٠٨(دائرة االحصاءات العامة : المصدر

 من د متغيرات اقتصادية واجتماعية مازالت تح تداخل وتفاعل عدةوتجدر االشارة الى أن
.  من الدول النامية األخرىي آغيرهااألردنزيادة فرص استخدام المرأة ودخولها سوق العمل 

ولعل أهم هذه العوامل والمتغيرات هي تراجع النمو االقتصادي، وظهور مشكلة البطالة منذ 
 العادات والتقاليد، والموروث الثقافي منتصف الثمانينيات وتفاقمها بعد حرب الخليج، وتأثير

 المجاالت  مختلف على إتاحة الفرصة لعمل المرأة في- القرىخاصة في  - يواالجتماع
 وحسب تقرير اللجنة ،)١٩٩٨ :اللجنة الوطنية( واستمرار مساهمتها في العملية اإلنتاجية

سرية الواقعة على آاهل المرأة  وزيادة األعباء األ، واإلنجاب المتكرر، الزواج المبكرأنالوطنية 
 والموروث الثقافي واالجتماعي المشار إليها ، والتقاليد،من أبرز المظاهر المعبرة عن العادات

  .أعاله
  

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة في محافظة معان

  محافظة معان نظرة عامة :وًالأ

 تقدر مساحتها إذلمساحه آبر محافظات المملكه من حيث اأعد محافظة معان من ُت
 ويشير تقرير ، من المساحه الكليه للمملكه)%٣٧.١( ما نسبته حوالي أي ٢آم) ٣٢.٨٣٢(نحو

نسمه ) ١٠٦.٤٠٠ (ن عدد سكان محافظة معان بلغ نحو بأ٢٠٠٦ العامه لعام اإلحصاءاتدائرة 
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 ىعلى مستو أما ة الهاشميةياألردن ةمن مجموع سكان المملك )%١.٩(حيث يشكلون ما نسبته 
قليم من مجموع سكان إ) %٢٠(يشكلون ما نسبته حوالي  سكان محافظة معان فاناالقليم 
الصحراء والتي تقع شرق  : وحدتين همامحافظةويتضمن القسم السطحي لهذه ال، الجنوب

واالخرى  ،محافظةمن المساحه الكليه لل%) ٩٥(المرتفعات الجبليه والتي تشكل ما نسبته حوالي 
 المناخ الصحراوي : همامحافظة معان مناخانويسود .  والتي تعرف بسلسلة جبال الشراهالجبال

تحتوي  .ة ومناخ اقليم البحر االبيض المتوسط الذي يسود المرتفعات الجبلي،في المناطق الشرقيه
مجلسا قرويا ) ٢١( لمحافظة معان على سبعة مجالس بلديه بعد ان تم دمج ةالتقسيمات االداري

جامعة الحسين بن ( )١٩٩٥(سس سنة لذي تأا قليم البتراءإ إلى ةضافإ، مجالس قرويهةثالث ةوبقي
  . وقد اعيد تسمية اقليم البتراء ليصبح سلطة أقليم البتراء السياحي.)٢٩ص ،٢٠٠٣:طالل

تأتي  األردن في ة للمدن الرئيسة ونوعية الحياة البشرية للتنمية المؤشرات الرئيسحسب
ة ـ ونوعية في جميع مؤشرات التنمية من بين باقي محافظات المملكةاألخير ةمعان في المرتب

ن تتحسن مؤشرات التنمية بكافة ذا ومن المتوقع أه .)٢٠٠٤، ٢٠٠٠ :وزارة التخطيط( ةاــالحي
 التي تتكون من ،٢٠٠٧مجاالتها في حالة تنفيذ مشاريع منطقة معان التنموية التي اطلقت عام 

مشاغل  ، مجمع المناطق الحرفية،اإلنشائية شمل مجمع الصناعات وت،المنطقة الصناعية
المهارات   تنميةلىالبشرية الذي يهدف إ محور التنمية ًايضوتشمل أ ، المدينة السكنية،الصيانة

تحتاجها الصناعات التي ستقام في  والقدرات البشرية لمواطني المحافظة في تخصصات ومهن
ومن . بمثل هذه التخصصات والمهن المحلي رفد السوق  و، تزويدإلى آما يهدف ،المحافظة

مضافة عالية   وتقني متخصص في مهن ذات قيمة،المخطط له آذلك إقامة مرآز تدريب مهني
والبالط، وصناعة   والسيراميك،ودخل مرتفع في الصناعات اإلنشائية مثل صناعة األحجار

منطقة  ( صيانة الشاحنات والقاطراتعلى مهن  التدريبإلى وصناعة الحديد، إضافة ،األلمنيوم
وسوف نتناول هذا المبحث :http://www.mda.jo). ٢٠٠٩:المخطط الشمولي :التنموية معان

ها بمثيلتها على المستوى تقارنمة في محافظة معان وأالخصائص االجتماعية واالقتصادية للمر
  :الوطني وذلك آما يلي

  الخصائص االجتماعية :اثاني

 على  يقتصرمرأة في هذه الدراسةلالجتماعية لا تناول الخصائص فإنا شرنا سابقآما أ
  :  المستوى التعليمي وذلك آما يليإلى، والحالة الزواجية باالضافة  والنوعيالترآيب العمري

  والنوعيالترآيب العمري .١

إّن لمعرفة الترآيب العمري للسكان في أّي مجتمع أهمية آبيرة تفيد في  ،آما أشرنا سابقًا
توضيح تأثير بعض العمليات الديموغرافية الحيوية والهجرة على فئات السّن المختلفة وعلى 

آما تساعد دراسة الترآيب العمري للسكان في فهم الصورة . نسبة النوع في داخل المجتمع
الحقيقية للنشاط االقتصادي بعد إدراك ومعرفة نسبة الفئات المنتجة إقتصاديًا، وآذلك معرفة حجم 

 وهذا بدوره يوّضح مستوى معيشة آبار السّن والعجزة وصغار ،ئات غير المنتجة في المجتمعالف
  والنوعيفمشاآّل الدول الفتية غير مشاآّل الدول الَهِرمة، آما أّن دراسة الترآيب العمري. السّن
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للسكان تساعد المخططين ومتخذي القرار في الدولة على رسم السياسات السكانية والتعليمية
 .واالجتماعية واالقتصادية وغيرها

ي بطبيعته مجتمع فتي وهذا بدوره ينطبق على آال األردن المجتمع إنتشير االحصاءات 
عمارهم أ تقع ةمن مجمل سكان المملك) %٥.٥٩(ن حوالي  أإذالجنسين وعلى آافة المحافظات، 

 دائرة اإلحصـاءات بياناتتشيـر و ،)٢٠٠٧ :لعامها  اإلحصاءاتدائرة( سنه) ٦٥-١٥( ما بين
 ،)%٥١.٢( بلغت نسبـة الذآور نسمةلفأ) ١٠٤.١(ن سكـان محافظة معـان  أإلىالعامـة 

 ناث أن الترآيب العمري لإل)٦(جدول أما ما يتعلق بمحافظة معان فقد بين  )%٤٨.٨( ناثواإل
 ناثن نسبة اإل إإذ ، الوطني على المستوىناثفي محافظة معان يماثل الترآيب العمري لإل

 ناثإن نسبة اإلف وبالمقابل ،ناثمن مجموع اإل )%٣٥.٣(تشكل )  سنة١٥أقل من (صغار السن 
قل من مثيالتها على  وهي أناث من إجمالي اإل)%١.٧(تبلغ )  سنة فأآثر٦٥(آبار السن 

  . ناث اإلأجماليمن ) %٣.٣( والبالغةالمستوى الوطني 

  .معان ة في محافظـناثالترآيب العمري لإل:  )٦(جدول 

  نسبة مئوية  فئات العمر العريضة
٣٥.٣  ١٤-٠  
٦٣.١  ٦٤-١٥ 
+١.٧  ٦٥ 

 %١٠٠  المجموع

ن طالل  :المصدر سين ب ة الح ان   ،)٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت الم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

  الحالة الزواجية .٢

 في محافظة معان حسب ناثتوزيع اإل )٧(جدول يتبين لنا من خالل البيانات المتوفره في ال
قريبة من المستوى وهي  ،)%٥٢.٦(بلغت   المتزوجاتناث نسبة اإل انإذ ،ةجيا الزوةالحال

 ٢٠٠٨في عام  )%٤٢.٥(حيث بلغت نحو ،ةمرتفع متزوجاتال غير ن نسبةالوطني في حين أ
كون السبب يوقد . ستوى الوطني بالمة مقارنمحافظة في الة ارتفاع نسبة العنوسإلى يشير  قدمما
 في ارتفاع تكاليف الزواج ة والمتمثل،ةهمها العوامل االقتصادي من أ، العديد من العوامل ذلكفي

 والتي نتج عنها ،ة االجتماعيةومير المنظتَغ ذلك إلى ضافُي ،مقابل انخفاض مستوى الدخول
 وخاصة بعد ن ثم االلتحاق بسوق العمل ومة الجامعيةآمال الدراسوإ ، في التعليم الحَقالمرأة منُح

   .مما سهل على الفتيات االلتحاق بالتعليم الجامعي ١٩٩٩تأسيس جامعة الحسين بن طالل عام 

 بلغت نسبة إذ ، في محافظة معانناث معدالت الطالق بين اإلأنخفاضوفي المقابل نجد 
اي ان ) %١.٢( ي في حين انها في المستوى الوطن%)٠.٧(ة حاالت الطالق في المحافظ

قد يعود ذلك فمن ناحية  ، على المستوى الوطنية ما عليأقلمعدالت الطالق في المحافظة هي 
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 تشير إذ ،قارب ارتفاع معدالت زواج األ للسكان في معان والى الطبيعة العشائرية المحافظةإلى
 من )%٥٣.٤( هنسبت  ويشكل ما، هو النمط السائد في المحافظة أن زواج االقاربإلىالبيانات 

 إلىومن ناحية أخرى %) ٤٠( تتجاوز ظة، بينما النسبة الوطنية الفحاالت الزواج في المحا
  في محافظة معان أن نسبة المتزوجين أآثر من مرةإلى تشير البيانات إذ ، تعدد الزوجاتظاهرة
ن بن جامعة الحسي(  فقط)%٤( بقى بحدودوهي تفوق المعدل الوطني الذي ي) %١٣( ًاتقريب
  .)٢١، ص٢٠٠٣ :طالل

  . سنة فأآثر في محافظة معان حسب الحالة الزواجية١٥ لسن ناثتوزيع اإل:  )٧(جدول 

 الحالة الزواجية نسبة مئوية 
  عزباء ٤٢.٥
 متزوجة ٥٢.٦
  مطلقة  ٠.٧
 أرملة  ٤.٢
 منفصلة ٠.١
 المجموع %١٠٠

ن طالل  :المصدر سين ب ة الح صادي و)٢٠٠٨( جامع سح االقت ان  ،الم ة مع اعي لمحافظ االجتم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

  المستوى التعليمي   .٣

يعتبر التعليم أحد العوامل الرئيسة في البناء االقتصادي واالجتماعي للمرأة، فعلى المستوى 
ية فراد على استيعاب التكنولوجيا ويرفع آفاءة العامل االنتاجقتصادي يزيد التعليم من قدرة األاال

 دوق. ، بل يعد التعليم من أهم وسائل تنمية الموارد البشريةًا ونوعًامما يؤثر في عملية االنتاج آم
أثبتت تلك الدراسات بأن  قوية على عمل المرأة وًابان للتعليم آثار ظهرت العديد من الدراساتأ

  ).٦٣، ص١٩٩٠:االخرس(  العمل سوقفي المرأة  بنسبة مشارآةأرتبط ايجابيالتعليم ي

يظهر من الجدول حيث  ، في محافظة معانناث المستوى التعليمي لإلإلى )٨( الجدول يشير
في عام  )%١٩.٣ ( بلغت نحوإذ ،مازالت مرتفعة ة في المحافظناثبين اإلة مي نسبة األنأ

مما  ، تقريبًا)%8ً(، اي بفارق )%١١.٤(والبالغة  ،مقارنة مع المستوى الوطني ،٢٠٠٨
 ناث بين اإلةميعنى بمحو األُتفي المحافظة  ة ضرورة وجود برامج تعليميإلى يسترعي االنتباه

مية في محافظة معان تشكل التحدي ومع أن ارتفاع معدالت األ . الفجوةوسَد الفارق لتقليص
مية  معدالت األ اال أن،م مشارآتها في النشاط االقتصاديأما ًاشكل عائقتو م المرأةأمااالول 

  في المحافظة عامناث بلغت أالمية بين اإلإذ خالل السنوات االخيرة ًاح واضًاسجلت تراجع
 في ناثة بين اإليممعدالت األانخفظت بينما  ،)١٩٩٤ :االحصاءاتدائرة (%) ٣٨.٧ (١٩٩٤
وفق مؤشرات المسح االقتصادي واالجتماعي الثاني لمحافظة معان  ،)%٢١.٨( إلىلتصل معان 
فتراض ثبات الظروف  تراجع االمية في المحافظة بامعدلحساب ومن خالل  .٢٠٠٣لعام 
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي أن ،ًاسنة تقريب) ٢٠-١٥(  خاللناث بين اإلاألميةه من المتوقع تالشي فإنواالحوال العامة 
  في حين أن معدل تخلص٢٠٢٧ في حدود عام ناثمعدل تخلص محافظة معان من امية اإل

 ًاالمية بين المحافظة والمملكة يصل زمني، اي أن فجوة ا٢٠٢٠المملكة من االمية في حدود عام 
   .ًا سنوات تقريبسبع إلى

 درجة  علىن نسبة الحاصالتنجد بأ) ٨(جدول ومن خالل البيانات الواردة في 
 إلى للسنة نفسهافي حين تصل النسبة الوطنية %) ١١.٨(البكالوريوس في محافظة معان بلغت 

الت على الدرجة الجامعية األولى إلى وجود ويعود سبب ارتفاع نسبة اإلناث الحاص%) ١٠.٣(
جامعة الحسين بن طالل في محافظة معان والتي ساهمت بزيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم 
الجامعي، وذلك لقرب المسافة وعدم اضطرار الفتيات إلى ترك عائالتهن والتنقل إلى المحافظات 

 ١٩٩٩أسيس جامعة الحسين بن طالل عام المجاورة، أو إلى العاصمة، آما آان معهودًا قبل ت
دبلوم عالي، ماجستير، (بين اإلناث في المحافظة أما معدل انتشار التعليم العالي . في معان
، وبمقارنة هذه النسبة بالمستوى الوطني نجد بأنها أقل مما هي %)٠.٥(نحو  فقد بلغ) دآتوراه

ي حين آان معدل انتشار التعليم العالي  ف)%٠.٨ (عليه في المستوى الوطني إذ بلغت هذه النسبة
دائرة () %٠( في محافظة معان يصل إلى ١٩٩٤في عام  )بكالوريوس فأآثر(بين اإلناث 
 وهو ما يؤآد دور جامعة الحسين بن طالل في انتشار التعليم بين االناث )١٩٩٤:اإلحصاءات
  .في معان

  .حافظة معان سنة فأآثر في م١٥ ناثالمستوى التعليمي لإل:  )٨(جدول 

 نسبة مئوية  المستوى التعليمي
 ١٩.٣ أميه
 ٤.٣ ملمة

 ٢٤.٥ أساسي
 ٣٢ ثانوي

 ٧.٧ دبلوم متوسط
 ١١.٨ بكالوريوس
 ٠.٣ دبلوم عالي
 ٠.٢ ماجستير
 ٠ دآتوراه
  %١٠٠ المجموع

صدر الل   :الم ن ط سين ب ة الح ان    )٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت الم
  .معان اعدة بيانات المحافظة،ق الثالث،

 ةمي خصائص األإلىالذي يشير ، )٩(يتبين من الجدول  مياتوفيما يتعلق بخصائص األ
 ة مختلف الفئات العمريمنتشرة بين ، أن االميةة في محافظة معان حسب الفئات العمريناثلإل
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 في ةمي األقل نسبت وآما هو مبين في الجدول ، تخلو منهاة التكاد فئة عمريإذللمراة في معان 
بينما ) %٥.٨( نحو سنة)٢٩-٢٥ (ة العمرية الفئلدى آاناقلها و ناثلإل  الصغيرةةالفئات العمري

 وقد يعود االرتفاع في . سنة)٥٤-٥٠ (العمرية الفئةفي )  %١١.٩(ة ميبلغت اعلى نسبة لأل
عظم اإلناث ضمن  هو أن م،سنة) ٣٥( لدى اإلناث في الفئات العمرية التي تزيد عن ةنسب أالمي

، مما يعيق انخراطها )١٠(هذه الفئات العمرية تكون بمثابة ربة أسرة، آما يشير إلى ذلك جدول 
في برامج محو األمية، إما بسبب انشغالها برعاية األسرة، أو عدم شعورها بأهمية التخلص من 

  .عبء األمية

  .سب الفئات العمريةفي محافظة معان ح سنة فأآثر) ١٥( خصائص األمييات:  )٩(جدول 

  الفئات العمرية نسبة مئوية
١٩-١٥ ٦.٢ 
٢٤-٢٠ ٨.٥ 
٢٩-٢٥ ٥.٨ 
٣٤-٣٠ ٦.٩ 
٣٩-٣٥ ١١.٨ 
٤٤-٤٠ ١٠.٨ 
٤٩-٤٥ ١١.٤ 
٥٤-٥٠ ١١.٩ 
٥٩-٥٥ ٩.٥ 
٦٤-٦٠ ٦.٨ 
٦٥ ١٠.٥+ 
 المجموع الكلي %١٠٠

حافظة معان المسح االقتصادي واالجتماعي لم ،)٢٠٠٨( جامعة الحسين بن طالل :لمصدرا
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

لمتزوجات ا النساء لدى وبشكل واضح ، في محافظة معانناث بين اإلةمياألنسبة وتترآز
 ،)١٠( في الجدول ةتشير اليه البيانات الوارد  وهذا ما،ةآثر من غيرهن من النساء في المحافظأ

 بلغت نسبة إذ ة،جيا الزوةان حسب الحال في محافظة معناث لإلةميوالذي يبين خصائص األ
 ا ماإذ ة حد آبير نسبة مرتفعإلىوهي و ،)%٧١.٩( نحوة بين المتزوجات في المحافظةاالمي
    ).١٠( آما في الجدول ى االخرةجيا في الحاالت الزوةيمباأل تقورن



 ٨٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفؤاد آريشان، وأآرم العوض

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في محافظة معان حسب الحالة الزواجية ناث لإلاألميةخصائص :  )١٠(جدول 

 الحالة الزواجية ويةنسبة مئ
 غير متزوجة ١٣.٥
 متزوجة ٧١.٩
 مطلقة ١.١
 أرملة ١٣.٤
 منفصلة ٠.١
 المجموع %١٠٠

صدر الل   :الم ن ط سين ب ة الح ان   )٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت  الم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

رية ـ العمةن الفئأـب) ١١(ي فيشير الجدول ـعال فيما يتعلق بخصائص الملتحقات بالتعليم الأما
 حيث ،التعليم العالي في محافظة معانب الملتحقات ناث من اإلةآبر الفئات العمريهي أ) ٢٤-٢٠(

 ةى تتابع المراحل التعليميا يدل علمَم ،)%٤١.٤(  نحو٢٠٠٨ في عام ةهن في هذه الفئنسبُتبلغت 
 بن  وقد يكون لوجود جامعة الحسين،محافظة في الناث اإل لدىة الثانويمباشرة بعد انهاء المرحلة

 لالتحاق بالتعليم العالي ة الثانيةتي في المرتبأت ، في تعزيز ذلك االتجاه سببمحافظة في الطالل
 ناث التحاق اإلأما، )%٢٦.٦ ( نحو٢٠٠٨حيث بلغت نسبتها في عام ) ٢٩-٢٥( ةالفئه العمري

  نحو٢٠٠٨ حيث بلغت في عام ـة قليلبأنها فنجد ة المتقدمةيبالتعليم العالي في المراحل العمر
  ).٤٤-٤٠( ة العمريالفئة ضمن) %٤.٧(

  .في محافظة معان حسب الفئات العمرية بالتعليم العالي اتخصائص الملتحق:  )١١(جدول 

 فئات العمر نسبة مئوية
١٩-١٥ ٧.٠ 
٢٤-٢٠ ٤١.٤ 
٢٩-٢٥ ٢٦.٦ 
٣٤-٣٠ ١١.٩ 
٣٩-٣٥ ٨.٣ 
٤٤-٤٠ ٤.٧ 
 المجموع %١٠٠

ن طالل  :المصدر سين ب ة الح ان   ،)٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت الم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  الخصائص االقتصادية: ثالثا

تأتي أهمية البيانات المتعلقة بالخصائص االقتصادية للمرأة آونها تشكل أساسا لطبيعة 
 هذه البيانات فإن أخرى ومن ناحيةقتصادية المستقبلية المتعلقة بالمرأة، السياسات والخطط اال

 والمستوى المعيشي للمرأة ، للباحثين واألآاديميين لدراسة الواقع االقتصاديًا هامًال مصدرتشَك
وبشكل محدد سوف نتناول مساهمة المرأة في قوة العمل، وبطالة المرأة على . في محافظة معان
  .ظةمستوى المحاف

 مشارآة المرأة في قوة العمل .١

يعتبر عمل المرأة من أحد العوامل التي ترفع من مكانة ودور المرأة في المجتمع، هذا 
تعكس دورها الفعلي  ن معدالت مشارآة المرأة في قوة العمل الأإلى وتجدر االشارة هنا 

عمل ور في الزراعة، والواالعباء المنزلية، والعمل غير المأج ومسؤلياتها تجاه رعاية االطفال،
 األرقام مما يعني أن المشارآة الفعلية للمرأة في التنمية تفوق ،و في القطاع غير الرسميالعائلي أ

   . المعلنةواإلحصاءات

 إلجمالي سكان المحافظة المنقحة نسبة المشارآة االقتصادية أن) ١٢(يشير الجدول 
عن النسبة  ور واإلناث بغض النظر، لكن مقارنة سريعة بين نسب مشارآة الذآ%)٣٩.٣(

ن ألى إ )١٢( الواردة في جدول تشيراالرقام   حيثالعامة، يوضح الفرق الكبير بين الطرفين
من ) %٨٣.٤ (نأمما يعني ) %١٦.٦ (معدل مشارآة المرأة االقتصادية منخفض وال يتجاوز

جية وأن هناك عدد آبير خارج قوة العمل وال يسهمن في العملية اإلنتافي محافظة معان النساء 
 يؤثر سلبًا على األداء االقتصاديمما  األفراد غير العاملين مدعومين من قبل األفراد العاملين من

في  لى اتساع الفجوةإ ًا وهو ما يشير ايض.ارتفاع معدل اإلعالة االقتصاديةوالكلي ورفاه العائلة، 
ولدى مقارنة نسبة المشارآة   معان،واإلناث في محافظة معدل النشاط االقتصادي بين الذآور

االقتصادية للمرأة على مستوى المحافظة والمستوى الوطني نجد أن مساهمة المرأة االقتصادية 
ن إ ذلك، ف منال أنه وعلى الرغمإ. في محافظة معان هي اعلى من النسبة الوطنية) المنقحة(

أقل من متوسط دخل المرأة على  هو ًادينار) ٧٧٩(متوسط دخل المرأة في محافظة معان البالغ 
  .لى انخفاض متوسط االجور في محافظة معانإدينار مما قد يشير ) ٨٣٩(المستوى الوطني 
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٨معدالت المشارآة االقتصادية في المحافظة حسب الجنس لعام :  )١٢(جدول 

  المحافظة  إناث  ذآور  المؤشر
  ٣٩.٣  ١٦.٦  ٦٢.١  معدل النشاط االقتصادي المنقح

  ٢٥.٣  ٣٠.٣  ١٦.٤   البطالةمعدل
  ٧٧٩.٣  * المرأة السنويمتوسط دخل

صدر الل   :الم ن ط سين ب ة الح ان   )٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت  الم
  .الثالث، بتانات غيرمنشورة، قاعدة بيانات المحافظة، معان

ة       : المصدر*  رة االحصاءات العام رأة اال         )٢٠٠٨(دائ ين الم ان،    دراسة خريطة تمك ة، عم ردني
  .االردن

أن أعلى نسبة من ) ١٣(لجدول  فيبين ا من االناثخصائص المشتغالت فيما يتعلق بأما
 في قطاع التعليم حيث الت من المشتغنسنة ه) ٦٤-١٥ (َن أعمارُهاللواتي الت المشتغاالناث

 ،طني وهي تماثل نسبة العامالت في قطاع التعليم على المستوى الو،)%٤٢.٩ (نبلغت نسبته
 العامالت في قطاع االمن ناثن نسبة اإلأ إلىوفي المقابل يشير الجدول  ،)%٤٠.١(والبالغة 

وهي تماثل بشكل آبير نسبة العامالت في هذا القطاع على المستوى  ،)%٧.٠(والدفاع بلغ 
 إلى) ١٣( يشيرالجدولوآما هو الحال في المستوى الوطني  ،)%٧.٣ ( والبالغة،الوطني

عدم  :ىإل  وقد يعود ذلك،المكونة لالقتصادالمرأة العاملة على القطاعات ي توزيع االختالل ف
صعوبة ظروف العمل وعدم  ،ناثاإلل المجتمع بصورة واسعة تنوع مجاالت توظيف تقَب

  . العملعدم توفر فرص و ،مالئمتها الحتياجات المرأة

  .عان حسب المهنةفي محافظة م  سنة٦٤-١٥ الت المشتغاالناثتوزيع :  )١٣(جدول 

 نسبة مئوية  المهنة الرئسيه
 ٢.٦ المهن اإلدارية والمحاسبية

 ١.٧ )أعمال حرة(المهن التجارية 
 ٤.٢ المهن الطبية والصيدالنية

 ٤٢.٩ المهن التعليمية
 ٠.٤ المهن الهندسية
 ٧.٠ )الدفاع المدني,األمن( قوات مسلحة
 ١.١ المهن الحرفية
 ١.٤ المهن الزراعية

 ٣.١ عامل
 ٣٢.٩ موظف
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١٣(تابع جدول رقم ... 

 نسبة مئوية  المهنة الرئسيه
 ٠ مهن البناء والتشيد

 ٠ سائق
 ٣.٩ أخرى

ن طالل :المصدر سين ب ة الح ان   ،)٢٠٠٨(  جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت الم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، ،الثالث

والمستخلص من المسح الذي نفذته جامعة الحسين ) ١٣(ومن الجدير بالذآر هنا أن جدول 
 ،ف بند موظإلىشار أ فقد ،مل على بعض التداخالت في تصنيف المهن الرئيسةتشا قد طاللبن 

ص  يمكن اعتبار جميع العاملين في القطاع العام والخاإذ، ولم يبين الوظائف التي يشملها هذا البند
 والتي قد ، بند عاملإلى باالضافة ،داري ضمن مهنة موظفخاصة في الوظائف ذات الطابع اإل

 صعوبة استخدام الجدول للمقارنة إلىباالضافة . ل العاملين في المهن الحرفية والزراعيةتشم
   .طني ألختالف تصنيف المهن الرئيسةعلى المستوى الو

سنة في محافظة معان حسب المستوى ) ٦٤-١٥(الت  المشتغاالناث توزيع إلى بالنسبة أما
 ن أعمارهاللواتي الت المشتغاالناثسبة فقد بينت الدراسة أن ن) ١٤( جدولآما في التعليمي 

 وآان ،%)٣٩.٨ (نسنة آانت أعالها عند حملة درجة البكالوريس فقد بلغت نسبته) ٦٤-١٥(
 من العامالتفي حين بلغت نسبة ). %٢٢.٩(في المرتبة الثانية حملة الدبلوم المتوسط بنسبة 

عنصر أساسي يمكن المرأة من وهو ما يشير إلى أهمية التعليم آ ،%)٤.٢( ما نسبته األميات
هذا ويالحظ أن هناك ، )١٩٩٥( ناصر الحصول على فرصة عمل وذلك آما أآدت دراسة

اختالفًا في خصائص المشتغالت من ناحية مستوى التعليم في محافظة معان، وعلى المستوى 
، وفي المقابل %)٤٤.٨(الوطني حيث بلغت نسبة العامالت ممن يحملن درجة البكالوريوس 

حسب البيانات الواردة %) ١.٤(بلغت نسبة العامالت األميات على المستوى الوطني ما نسبته 
  ).  ٥(في الجدول 

  .حسب المستوى التعليمي  سنة في محافظة معان٦٤-١٥ العامالت ناثتوزيع اإل:  )١٤(جدول 

   مئويةنسبة  المستوى التعليمي
 ٤.٢ أمي
 ١.٦ ملم

 ١١.٦ أساسي
 ١٦.٣ ثانوي
 ٢٢.٩ متوسط ومدبل

 ٣٩.٨ بكالوريوس
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤(تابع جدول رقم ... 

   مئويةنسبة  المستوى التعليمي
 ١.٩ دبلوم عالي
 ١.٥ ماجستير
 ٢ دآتوراه
 %١٠٠ المجموع

ن طالل  :المصدر سين ب ة الح ان   ،)٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت الم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

  بطالة المرأة  .٢

، حيث أن أرتفاع  في المجتمعآثر تأثيرًاتماعية األ االقتصادية واالج البطالة من المشاآلعَدُت
ضافة إلا ب،رتفاع معدالت الفقرا ،يل انخفاض ملموس في مستوى الدخل وبالتاإلىمعدالتها يؤدي 

 فتزداد ، ونفسية سلبية تضعف النسيج االجتماعي، مظاهر اجتماعيةإلى ذلك تؤدي البطالة إلى
 ، والعنف، ترتفع معدالت الجريمةإذية، حدة الصراعات الطبقية والمشاآل االجتماع

 يفوق  في محافظة معانناث معدل البطالة لدى اإلفإن ًا سابقاشرنأ ا وآم .واالضطرابات النفسية
بينما ، ٢٠٠٨عام ) %٣٠.٣(البطالة لدى االناث في محافظة معان فقد بلغت  ،المستوى الوطني
ويعود سبب  .)١٢( جدول )%٢٤.٤( م بلغ على المستوى الوطني لنفس العاناثمعدل البطالة لإل

 فاقت نسبة إذ ناث زيادة أعداد الخريجين من اإلإلىاتساع الفجوة بين المحافظة والمعدل الوطني 
 وفي المقابل ،الحاصالت على الدرجة الجامعية االولى في معان مثيلتها على المستوى الوطني

 عدم إلىاع التربية والتعليم، باالضافة  وتترآز في قطمامهن محدودةأ فرص العمل المتاحة فإن
 من ناحية ظروف ناث وتناسب اإل،توفرقطاعات تنموية جديدة تستوعب الكوادرالبشرية الجديدة

 مرتفعة في ظل االوضاع االقتصادية ناث ومن المتوقع أن تبقى معدالت البطالة لإل.العمل
 على مكانة المرأة في محافظة معان  والمفاهيم االجتماعية السائدة االمر الذي ينعكس،الراهنة
 فرصة ٧٠٠٠ تستحدث من المتوقع أنن مشاريع منطقة معان التنموية التي أ خاصة ومستقبال

 والسيراميك ، صناعة األحجار: الصناعات اإلنشائية مثل على ترآز٢٠٢٥عمل حتى عام 
، الشاحناتصيانة على مهن   التدريبإلىوالبالط، وصناعة األلمنيوم وصناعة الحديد، إضافة 

   .م مع ظروف المرأةءوهي قطاعات ال تتال

 االناث المتعطالت حسب الفئات العمرية ئصالذي يبين خصا) ١٥( جدول رقم إلىبالنظر 
 ).٢٤-٢٠ ( ضمن الفئة العمريةلـ عن العمالتمن أجمالي المتعط%) ٤٢.٧(نجد أن ما نسبته 

). ٢٩-٢٥(ضمن الفئة العمرية ) %٢١.٨(في حين بلغت نسبة المتعطالت والباحثات عن عمل 
 والتي ن ضمن الفئة العمرية الفتية المتعطالت عن العمل ُه تقريبا من)%٦٥(  نسبتةان مأأي 

 وهو ما يشير الى ارتباط نسب البطالة بالفئة العمرية .سنة) ٢٩-٢٠(تقع ضمن الفئة العمرية 
  .امعية االولىالمنتجة، وهي الفئة المؤهلة، والحاصلة على الدرجة الج
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ع اإل :  )١٥(جدول   اثتوزي تعطالت  ن ان  ٦٤-١٥ الم نة في محافظة مع ون عن    س ذين يبحث وال
  .عمل حسب الفئات العمرية

   مئويةنسبة الفئات العمرية
١٦.٣ ١٩-١٥ 
٧٤٢ ٢٤-٢٠.  
٢١٨ ٢٩-٢٥. 
٥٧ ٣٤-٣٠.  
٦٤ ٣٩-٣٥. 
١٣ ٤٤-٤٠. 
١.٥ ٤٩-٤٥ 
٠.٣ ٥٥-٥٠ 
٠.١ ٥٩-٥٥ 
٠.١ ٦٤-٦٠ 

 %١٠٠ المجموع

ن طالل  :المصدر سين ب ة الح ان   ،)٢٠٠٨( جامع ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم سح االقت الم
  .معان قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

تعط      ستوياتُهن          التويمكن التعرف على خصائص الم ة م ا      عن العمل من ناحي ة آم  التعليمي
ات        )١٦(هو في جدول      شير البيان ى  حيث ت سبة ل      إل ى ن تعط  أن أعل ة       ن ه  التلم ة الثانوي  من حمل

سبته ث بلغت ن ة حي ية %) ٣٦.٤ (نالعام ة األساس هادة المرحل ة ش ا حمل سبةتليه  ،%)٢٠.٦ (بن
ل سب التعط ل ن ت أق اتوآان ن المتعلم ة  م د حمل ستير عن ة الماج سبتهدرج ت ن ث بلغ  ن حي

   %).٠.١(آانت أقلها حملة الدبلوم العالي وبنسبة و ،)%٠.١(

دول  ع:  )١٦(ج اث اإلتوزي تعطالت ن ان٦٤-١٥ الم ة مع ي محافظ نة ف ستوى   س سب الم ح
  .التعليمي

   مئويةنسبة  المستوى التعليمي
 ٧.٩ أمي
 ٢.٣ ملم

 .٦٠٢ أساسي
 ٣٦.٤ ثانوي

 ٩٧.١ دبلوم متوسط
 .٧٤١ بكالوريوس
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(تابع جدول رقم ... 

   مئويةنسبة  المستوى التعليمي
 .١٠ ماجستير
 .٠ دآتوراه
 %١٠٠ المجموع

صدر الل   :الم ن ط سين ب ة الح سح االقت )٢٠٠٨( جامع ان   الم ة مع اعي لمحافظ صادي واالجتم
  .معان  قاعدة بيانات المحافظة، الثالث،

 ممن  هنعمل في محافظة معان عن الالت أن ما يزيد عن ثلث المتعط)١٦ (ويشير جدول
 سوق العمل، وهنا إلى ن من المدارس وتوجههن مما يدل على تسربه، التعليم الثانويلم يكملن

طلب إعداد باب التسرب من المدارس و بالمقابل هذا يت أسدراسة ضرورة إلىتبرز الحاجة 
ومن هنا تبرز الحاجة  . نحو العمل المهني والحرفي وتوجيههن،برامج تأهيل وتدريب لُهن

 ، ومشاريع مدينة معان التنموية النظر في برامج مراآز التدريب المهنيةعاد إإلىالملحة 
ن خصائص أخاصة ية مرحلة األساسية والثانو الستقطاب وتأهيل الشابات ممن أنهينوتهيئتها ال

  .من اإلناث ات المهنيإلىفتقار المحافظة ا في محافظة معان تبين التالمشتغ
  

  والتوصياتلنتائجا

 من ، تحديد الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة في محافظة معانإلىهدفت الدراسة 
 ومقارنتها بوضع ،رأة في محافظة معاناالقتصادية للمو المؤشرات االجتماعية ضستعرااخالل 

عتمدت الدراسة بشكل رئيس على المسوحات التي قامت بها أوقد . المرأة على مستوى المملكة
 التي قامت الدراساتالمسوحات و إلىضافة إل با٢٠٠٨ و٢٠٠٣جامعة الحسين بن طالل خالل 
ي لتحديد الخصائص وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصف .بها دائرة االحصاءات العامة
الخصائص االجتماعية من خالل تحليل   الدراسةبينت وقد .االجتماعية واالقتصادية للمرأة

وضاع المرأة أختالالت في ال العديد من اوجودإلى  ،واالقتصادية للمرأة في محافظة معان
لتي يمكن محافظة مقارنة بأوضاع المرأة على المستوى الوطني واالاالجتماعية واالقتصادية في 

  :آما يلي تلخيصها

ة،        ناثستمرار فجوة االمية بين اإل    ا .١ ارق  أ في محافظة معان مقارنة مع المعدالت الوطني ي بف
ر  أوهي تترآز وبشكل واضح لدى النساء المتزوجات         عن المعدل الوطني،    تقريبًا  %) ٨( آث

   .)%٧١.٩ ( وبنسبةمحافظةمن غيرهن من النساء في ال

ين .٢ ة ب اثالبطال ن  االن ي تواج  أم ديات الت ر التح رأة فـآب انه الم ة مع تـ فقي محافظ  د بلغ
  .٢٠٠٨عام ) %٢٤(  على المستوى الوطنيناثبينما معدل البطالة لإل )%٣٠(

شار زواإ .٣ سائد مقارن    نت نمط ال شكل ال و ي ان وه ة مع ي محافظ ارب ف ستوى  ًةج االق ع الم  م
 .الوطني
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 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية لومالع( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ة    .٤ ة الزواجي ة بالحال ات المتعلق دل البيان ىت ات من سن   ارتإل سب العازب اع ن ي ١٥ف أآثر ف  ف
   .محافظة معان مقارنة بالمستوى الوطني

  . درجة البكالوريوس في محافظة معان النسبة الوطنية علىتجاوزنسبة الحاصالت .٥

ان   نسبة مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي      .٦  في حين أن   ،)%١٦(   بلغت  في محافظة مع
  .)%١٤ (دي على المستوى الوطنينسبة مشارآة المرأة في النشاط االقتصا

هي نسبة عالية مقارنة مع ) %١٣( ن نسبة تعدد الزوجات في محافظة معان أشارت النتائج أ   .٧
  .)%٤ (النسب الوطنية

م يكم       التلث المتعط ٌث .٨ ان ممن ل ن  عن العمل في محافظة مع ى      ل دل عل ا ي انوي مم يم الث  التعل
  . سوق العملإلى ن وتوجهه, من المدارسنتسربه

  : الدراسة توصي بما يليفإن وعلية

ان تأخذ ب          ستراتيجة وطن اضرورة تبني    .١ ى مستوى محافظة مع ار التحديات    ية عل ين االعتب ع
  . والحد من مشكلة البطالة،ةمَيواجه المرأة خاصة في مجال محو األالتي ت

دريب الم                     إ .٢ ة خاصة في مجال الت ان التنموي ة مع ي والحرفي    عادة النظر في محاور مدين هن
  . من خاللها االلتحاق بسوق العمل تستطعنناث لإلرص تدريب مالئمهليشمل ف

ان   إذعالم المتاحة خاصة       إلعداد برامج توعية من خالل وسائل ا      إ .٣ ى الحد       اعة مع  للعمل عل
  .ومساهمتها االقتصاديةمن المظاهر السلبية التي تؤثر على المرأة 

و  .٤ ي تق اعي الت صادي واالجتم سح االقت ة الم د منهجي ن ضرورة توحي سين ب ة الح ه جامع م ب
ى    ة حت رة االحصاءات العام ا دائ وم به ي تق سوحات الت ي الم ة ف ة المتبع ع المنهجي طالل م

   .تسهل عملية المقارنة
  

  العربية واألجنبية المراجع

 دراسة ميدانية لواقع العائلة : ترآيب العائلة العربية ووظائفها .)١٩٩٠( .محمد، االخرس
  . دمشق. وزارة الثقافة.٢ط .في سورية

 جمعية .واقع مشكلة العنوسة في المجتمع األردني وأبعادها االقتصادية .)٢٠٠٧ (.بدارنة 
  . عمان.العفاف األردنية

 مكانة ودور المرأة في التنمية في األردن .)١٩٩٠ (. ماري، وقعوار. نادية،التكريتي. 
 . عمان. قسم القوى البشرية. مديرية االبحاث والسياسات االقتصادية.وزارة التخطيط

  .األردن

 دائرة .المسح االقتصادي واالجتماعي الثاني للمحافظة .)٢٠٠٣ (.جامعة الحسين بن طالل 
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