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مفهوم الرجولة

الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة 
بين الجنسين – األردن

األردن، نوفمبر 2022

IMAGES Jordan هو بحث لهيئة األمم المتحدة للمرأة تم إجراؤه بالشراكة مع مركز الجامعة األردنية 
للدراسات االستراتيجية )CSS( ومركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين )IRCKHF( و 

.Equimundo

 .IRCKHF ودراسة نوعية قام بها CSS من مكون كمي تم إجراؤه بواسطة IMAGES Jordan يتكون
 Equimundo قدمت .IRCKHF و CSS تمت كتابة تقرير البحث النهائي الموحد باالشتراك بين

المساعدة التقنية لكل من شركاء البحث وكتبت أيًضا الملخص التنفيذي.

تم تطوير IMAGES Jordan في إطار البرنامج اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة “الرجال والنساء 
من أجل المساواة بين الجنسين” ، بتمويل من السويد ، بتمويل إضافي من حكومة المملكة المتحدة.

الموجز التنفيذي



هئيــة األمــم المتحــدة للمــرٔاة، هــي منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرٔاة. والهئيــة هــي النصيــر 

العالمــي الرٔييســي لقضايــا المــرٔاة والفتــاة، حيــث نشــٔات بغــرض التعجيــل بٕاحــراز تقــدم فيمــا يتصــل بتلبيــة احتياجاتهــن علــى الصعيــد 

العالمــي.

تدعــم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي وضــع معاييــر عالميــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، 

وتعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــي لتصميــم القوانيــن والسياســات والبرامــج والخدمــات الالزمــة لضمــان تنفيــذ تلــك المعاييــر 

بشــكل فعــال لتعــود بالفائــدة بحــق علــى النســاء والفتيــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم. تعمــل المنظمــة علــى الصعيــد العالمــي لجعــل 

رؤيــة أهــداف التنميــة المســتدامة  حقيقــة واقعــة بالنســبة للنســاء والفتيــات، وتقــف وراء مشــاركة المــرأة علــى قــدم المســاواة فــي 

جميــع جوانــب الحيــاة، مــع التركيــز علــى أربــع أولويــات اســتراتيجية:

قيام النساء بقيادة أنظمة الحوكمة، والمشاركة فيها، واالستفادة منها على قدم المساواة؛ 	

تمّتع النساء بتأمين الدخل، والعمل الالئق، واالستقالل االقتصادي؛ 	

ع كل النساء والفتيات بحياًة خالية من جميع أشكال العنف؛ 	 تمتُّ

إســهام النســاء والفتيــات، وتأثيرهــن بشــكل أكبــر، فــي بنــاء الســالم والصمــود الُمســتدامين، واالســتفادة علــى قــدم المســاواة مــن  	

الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة والصراعــات ومــن العمــل اإلنســاني.

كمــا تقــوم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بتنســيق عمــل منظومــة األمــم المتحــدة وجميــع المــداوالت واالتفاقيــات المرتبطــة بخطــة 

عــام 2030 فــي مجــال النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين وتعزيزهــم. وتعمــل الهيئــة علــى جعــل المســاواة بيــن الجنســين جــزء ال يتجــزأ 

https://arabstates.unwomen.org/ar :مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وخطــوة نحوعالــٍم أكثــر شــمواًل. لمزيــد المعلومــات
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شكر وتقدير

فريق التنسيق لهيئة األمم المتحدة للمرأة:

نيكوالس بورنيات، الممثل القطري لهيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن

رودريغو مونتيرو كانو، مدير البرنامج اإلقليمي، المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول 
العربية

 هزار عصفورة، منسقة مشروع وطني، هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن

:)CSS( فريق مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية

د. زيد عيادات، مدير المشروع

د. مريم  أبو سمرة، خبيرة في النوع االجتماعي

د. وليد الخطيب، مدير العمل الميداني

نهى معنينو، منسقة مشروع

براءه صالح الحياصات، مساعد باحث

نور داود عليش، باحث مساعد

عائشة صالح عبد الرزاق برهوم، متدربة

د. سارة عبابنة، سماح إبراهيم الغريدة، مراجعان مكتبيان 

أحمد سعد الدين وإسالم بشايرة، باحثان ميدانيان

 بنيامين توماس مورغان، منقح
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:)IRCKHF( فريق مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين

د. عايدة السعيد، المديرة السابقة لمركز المعلومات والبحوث

هال أبو طالب، رئيسة قسم البحوث

دعاء العجارمة، رئيسة قسم البحوث السابقة

جود سجدي، رئيسة قسم البحوث السابقة

فريق البحث الميداني: ميسرة الدماغ، وفاء ابداح، نبال عوض، روان ربيحات، ماجد أبو عزام، هال أبو 
طالب

:Equimundo فريق

بريان هيلمان، باحث أول

جيوفانا الورو، نائب رئيس البرامج واألبحاث

تافيشي جوبتا، مدير البحث والتقييم والتعلم

ديبولينا راكشيت، مسؤولة بيانات وبحوث

 غاري باركر، الرئيس والمدير التنفيذي

:IMAGES Jordan ساهم أيًضا األشخاص التالية أسماؤهم في تطوير

إيزادورا دي مورا )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، ولمونيا فوكيدو )هيئة األمم المتحدة للمرأة( وشيرين 
الفقي )باحثة أولى سابقة في بروموندو ، تسمى اآلن إيكيموندو(.
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

ما دواعي إجراء دراسة عن الرجولة 
والمساواة بين الجنسين في األردن؟ 

تهــدف المملكــة األردنيــة رســميًا، بوصفهــا إحــدى البلــدان الموقعــة علــى عــدة اتفاقيــات دوليــة أساســية 
ــوع  ــع، بغــض النظــر عــن ن ــه المســاواة فــي الحقــوق للجمي ــدًا ُتكفــل في ــى أن تكــون بل لحقــوق المــرأة، إل
الجنــس. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كان التقــدم نحــو تحقيــق هــذا الهــدف ليــس كالمأمــول. مــن المؤكــد أن 
األردن قــد اتخــذ فــي الســنوات األخيــرة خطــوات تشــريعية لضمــان حقــوق المــرأة. ولكــن التغييــرات علــى 
مســتوى السياســات لــن تحــدث أبــدًا تغييــرًا تحويليــًا بمفردهــا. باألحــرى، يجــب علــى المجتمعــات المحليــة 
والمجتمــع المدنــي والمؤسســات األكاديميــة والدينيــة والقطــاع الخــاص ووســائل اإلعــالم والمؤسســات 
الحكوميــة والقوانيــن والسياســات واإلســتراتيجيات أن تعــزز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة علــى 

جميــع المســتويات مــن أجــل تحقيــق مســتقبل متكافــئ تمامــًا بيــن الجنســين فــي األردن. 

ومــن الخطــوات األولــى البالغــة فــي األهميــة إلجــراء هــذه التغييــرات المتعــددة األوجــه تحســين فهــم 
المعتقــدات والممارســات الحاليــة المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين لــدى األردنييــن مــن الرجــال والنســاء 
)وكذلــك الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين، مــن الذكــور واإلنــاث، الذيــن يعيشــون فــي األردن( بطريقــة 
ــن  ــة بشــأن الرجــال والمســاواة بي دقيقــة. وهــذا هــو الهــدف الرئيســي مــن الدراســة االســتقصائية الدولي
ــز  ــك حســين ومرك ــز المعلومــات والبحــوث بمؤسســة المل ــرًا مرك ــي أجراهــا مؤخ الجنســين فــي األردن الت
الدراســات االســتراتيجية التابــع للجامعــة األردنيــة بدعــم مــن إكويمونــدو )بروموندو-الواليــات المتحــدة 
ســابقًا( وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. وكمــا يشــير اســم الدراســة، ينبثــق البحــث مــن رؤى ثاقبــة مفادهــا أن 
الرجــال لهــم دور مهــم فــي الكفــاح مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن. فالرجــال، بــكل تنوعهــم، 
ــى وإن كان عليهــم أيضــًا أن  ــق المســاواة، حت ــاء فــي الســعي لتحقي ــوا حلفــاء وشــركاء أقوي يمكــن أن يكون
يتحملــوا المســؤولية عــن دورهــم فــي دعــم التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس واالســتفادة مــن عالــم أبــوي. 
ــد  ــى الصعي ــي عل ــق وتمثيل ــى مســتوى دقي ــال لدراســة اســتقصائية عل ــا يخضــع الرج ــادرًا م ــك، ن ومــع ذل
الوطنــي لفهــم مواقفهــم وممارســاتهم الحاليــة المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين. وتســعى الدراســة، من 
خــالل إجــراء مثــل هــذا االســتقصاء مــع الرجــال إلــى جانــب النســاء، إلــى جانــب إجــراء العديــد مــن المناقشــات 
الجماعيــة المركــزة والمقابــالت المتعمقــة أيضــًا، إلــى تحديــد نقطــة انطــالق إلجــراء حــوارات متجــددة بشــأن 
ــق  ــرة التقــدم نحــو تحقي ــة الضــارة، وتســريع وتي ــب الرجول السياســات والبرامــج واألنشــطة لمعالجــة جوان

المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن. 
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ــى مشــروع الدراســة  ــي تســتند إل ــة األمــم المتحــدة للمــرأة الت وتعــد هــذه الدراســة إحــدى مطبوعــات هيئ
االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين العالمــي، الــذي يهــدف إلــى بنــاء فهــم 
أفضــل لممارســات الرجــال والنســاء المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع أنحــاء العالــم وفــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. كمــا تعتبــر هــذه الدراســة، التــي أعدهــا فــي األصــل إيكويمونــدو 
) بروموندو-الواليــات المتحــدة ســابقا، باالشــتراك مــع معهــد بروموندو(والمركــز الدولــي للبحــوث المتعلقــة 
بالمــرأة، واحــدة مــن أكثــر الدراســات شــمواًل علــى اإلطــالق فــي البحــث فــي الممارســات والمواقــف 
المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين للرجــال والنســاء. وباســتخدام مجموعــة متنوعــة وواســعة النطــاق مــن 
ــة  القياســات، تتحــرى اســتبيانات هــذه الدراســة االســتقصائية العنــف ضــد النســاء، والممارســات الصحي
ــاء،  ــة وأداء دورهــم كآب ــزل، ومشــاركة الرجــال فــي الرعاي والمتعلقــة بالصحــة، وتقســيم العمــل داخــل المن
ومواقــف الرجــال والنســاء تجــاه النــوع االجتماعــي والسياســات المتصلــة بالنــوع االجتماعــي، وبالغــات 

ــاة.   ــة الحي الرجــال عــن الســلوك اإلجرامــي ونوعي
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

من ُأدرج في هذا البحث وكيف تم اجراءه؟ 

باســتخدام التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي األردن لعــام 2015 إطــارًا ألخــذ العينــات، تــم اختيــار 
2400 أســرة للمشــاركة فــي اســتقصاء األســر، باســتخدام المعاينــة الطبقيــة العنقوديــة للمشــاركين مــن 
المواطنيــن األردنييــن فقــط. واختيــرت أيضــًا 512 أســرة إضافيــة من الالجئين الســوريين. واســتخدم تصميم 
المعاينــة أســاليب االحتمــال المتناســب مــع الحجــم )PPS( لتوفيــر تقديــرات اســتقصائية ســليمة وموثوقــة 
علــى مســتوى جميــع أنحــاء األردن. وشــمل ذلــك المناطــق الريفيــة والحضريــة، وجميــع المحافظــات االثنتــي 
عشــرة ومجتمعــات األقليــات المتركــزة فــي مناطــق جغرافيــة محــددة. وصممــت العينــة أيضــًا لضمــان 
وجــود تقديــرات موثوقــة علــى المســتويات اإلقليميــة )الشــمال والوســط والجنــوب(. وُجّمعــت المحافظــات 
فــي ثــالث مناطــق: الشــمال )الــذي يغطــي إربــد وجــرش وعجلــون(، والوســط )يغطــي عمــان والبلقــاء ومأدبــا 
والزرقــاء(، والجنــوب )يغطــي العقبــة والكــرك ومعــان والطفيلــة(. وأســفر هــذا النهــج عــن عينــة وطنيــة مــن 
1200 رجــل أردنــي، و 1200 امــرأة أردنيــة، و 256 رجــاًل ســوريًا، و 256 امــرأة ســورية تتــراوح أعمارهــم مــن 
18 إلــى 59 عامــًا. وتعــد األعمــار ومســتوى التعليــم والوضــع الوظيفــي والموقــع الحضري/الريفــي بيــن هــذه 

العينــات تقريبــًا وثيقــًا لنفــس الخصائــص علــى المســتوى الوطنــي. 

وجــرت عمليــة جمــع البيانــات النوعيــة قبــل العمــل الميدانــي الكمــي وبعــده، ممــا أتــاح لمجموعــات النقــاش 
ــر المشــاركون فــي  ــج االســتقصاءات الناشــئة. واختي ــادة التعمــق فــي نتائ ــالت الالحقــة زي ــز والمقاب المرك
مجموعــات دقيقــة للغايــة، اســتنادًا إلــى الســن والجنــس والهويــة الوطنيــة واإلعاقــة، للخــروج بعينــة نهائيــة 

قوامهــا 110 مشــاركًا موزعيــن علــى 12 مناقشــة جماعيــة مركــزة 17 مقابلــة متعمقــة. 

وتأكــد فريــق البحــث مــن اتبــاع جميــع االعتبــارات األخالقيــة التــي تسترشــد بهــا عمليــة جمــع البيانــات 
وتحليلهــا ونشــرها إلــى أعلــى درجــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة قبــل البــدء فــي أي 
جمــع للبيانــات، وضمــان تســجيل جميــع البيانــات وتخزينهــا بشــكل ســري وعــدم إمكانيــة ربــط أي نتائــج 
بالمشــاركين، وقدمــت الجامعــة األردنيــة موافقــة أخالقيــة مــن مجلــس المراجعــات المؤسســية بهــا. ولمــا 
كانــت الدراســة االســتقصائية بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين )IMAGES( فــي األردن قــد أجريــت 
أثنــاء جائحــة كورونــا، فقــد أصــدر فريــق مركــز الدراســات االســتراتيجية تعليمــات إلــى المســتقصين بشــأن 
بروتوكــوالت جائحــة كورونــا والتدابيــر الصحيــة فيمــا يتعلــق بعمليــة جمــع البيانــات. ومراعــاة للطبيعــة 
ــات تعــداد  ــح الدراســات، أجــرت مندوب الحساســة ألســئلة الدراســة االســتقصائية، ووفقــًا إلجــراءات ولوائ

ــو تعــداد ذكــور مــع المشــاركين مــن الذكــور. ــات، ومندوب ــاث المجيب المقابــالت مــع اإلن
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ما النتائج الرئيسية؟ 

أواًل. المواقف تجاه النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين والرجولة
ال تــزال المعتقــدات النمطيــة قائمــة داخــل المجتمــع األردنــي، ال ســيما فيمــا يتعلق باألدوار والمســؤوليات 
والحريــات األساســية الخاصــة بالجنســين. ولهــذه المعتقــدات آثــار واقعيــة تتعلــق بالتعليــم والعمــل والحيــاة 
المســتقلة والعديــد مــن مجــاالت الحيــاة األخــرى. ويعتنــق الرجــال إلــى حد كبيــر آراء غير منصفة بين الجنســين 
بشــأن أدوار األســرة، وتؤكــد الغالبيــة العظمــى ) 87  % مــن الرجــال مقابــل %52 مــن النســاء( أن أهــم وظيفــة 
للمــرأة هــي رعايــة المنــزل وطهــي الطعــام لألســرة. وهنــاك نســبة %73 أخــرى مــن الرجــال )مقارنــة بنســبة 
%40 فقــط مــن النســاء( يتفقــون علــى أن الرجــل ينبغــي أن يكــون لــه القــول النهائــي فــي القــرارات األســرية. 
وفــي حيــن تشــاطر النســاء الرجــال نفــس المواقــف بوجــه عــام فيمــا يتعلــق بــأدوار الجنســين، تحمــل النســاء 
األكثــر تعليمــًا أفــكارًا أكثــر تقدمــًا حــول معظــم القضايــا. ويتفــق %44 مــن المجيبيــن الذكــور علــى أنــه »إذا 
ــك، فــإن نصــف  ــات«. وفضــاًل عــن ذل ــر مــن البن ــاء أكث ــم األبن ــت المــوارد شــحيحة، فمــن المهــم تعلي كان
المجيبيــن الذكــور فقــط يقبلــون بــأن تتمتــع المــرأة المتزوجــة بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا زوجهــا فــي 

العمــل خــارج المنــزل. ويشــير كل هــذا إلــى واقــع تعــد اآلراء الشــائعة فيــه بعيــدة عــن المســاواة الحقيقيــة.  

وفــي الوقــت نفســه، هنــاك اتفــاق واضــح بيــن الرجــال والنســاء علــى أن المســاواة بين الجنســين لــم تتحقق 
بعــد فــي األردن وأن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل لتعزيزهــا. وتظهــر البيانــات اإلحصائيــة للمجتمــع 
الســوري فــي األردن توافقــًا أكبــر مــع هــذه الفكــرة، الســيما بيــن النســاء. وعلــى الرغــم مــن الموافقــة علــى 
أن المســاواة لــم تتحقــق بعــد، يعتقــد أكثــر مــن ثلــث المجيبيــن، فــي رأي متناقــض، أن ضمــان المزيــد 
ــرًا مــن المجتمــع األردنــي يــرى  مــن الحقــوق للمــرأة يعنــي خســارة الرجــال. ويشــير هــذا إلــى أن قطاعــًا كبي
أن حقــوق المــرأة تشــكل تهديــدًا لحقــوق الرجــل. وبالمثــل، يعتقــد مــا يقــرب مــن نصــف إجمالــي العينــة أن 
المســاواة بيــن الجنســين ليســت جــزءًا مــن الثقافــة األردنيــة. وليــس مــن المســتغرب مــن أن أكثــر المتفقيــن 
مــع هاتيــن العبارتيــن هــم المجيبــون مــن الرجــال. ومــع ذلــك، وممــا يعطــي بصيصــًا مــن األمــل، دعــم عــدد 
كبيــر )%71( مــن العينــة الســماح للرجــال والنســاء بالوصــول علــى قــدم المســاواة إلــى جميــع أنــواع العمــل. 
ــاب العمــل  ــة أرب وباإلضافــة إلــى ذلــك، يؤكــد %86 مــن الرجــال و %95 مــن النســاء علــى ضــرورة مطالب
بتقديــم مزايــا تأمينيــة متســاوية للرجــال والنســاء. ويتفــق نحــو %87 مــن الرجــال و %71 مــن النســاء علــى 
ــا الضمــان االجتماعــي والمعاشــات التقاعديــة لزوجاتهــم  أنــه ينبغــي الســماح للرجــال بالحصــول علــى مزاي

المتوفيــات. 

يظهــر البحــث النوعــي أن أدوار الجنســين تملــي أن يتحمــل الذكــور المســؤولية الماليــة الوحيــدة في األســرة. 
وتكشــف المناقشــات الجماعيــة المركــزة أن فكــرة »األم ربــة المنــزل« مقبولــة تمامــًا، فــي حيــن أن فكــرة 
»األب رب المنــزل« ال تــزال غيــر معتــادة. ويقــر المشــاركون بــأن الكثيــر مــن الرجــال فقــدوا وظائفهــم بســبب 
جائحــة كورونــا، لكــن بالنســبة لهــم يجــب أن يجــد الرجــل دائمــًا وســائل للعــودة إلــى العمــل. وال ينبغــي للزوجــة 

أن تكــون العائــل الوحيــد، وإذا كانــت تجنــي المــال فهــو مالهــا، فــي حيــن أن مــال الــزوج لألســرة.
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

 “أنا متأكد من أن الوالدين في مجتمعنا األردني لن يشعرا بالرضا إذا بقي 
ابنهما في المنزل بينما تعمل زوجته. سيعدونه فاشاًل. هكذا ينظر الناس إلى 
الوضع، وال يفهم الناس أنني ال أستطيع العثور على وظيفة وأن الوظيفة 

مؤقتة”. 

– رجل أردني في إحدى المناقشات الجماعية المركزة للرجال في الفئة 
العمرية 36–65

الجدول 1. النسبة المئوية للمجيبين الذين يتفقون مع عبارات مختارة عن أدوار الجنسين واتخاذ القرارات 
والعنف وتصورات الرجولة واألنوثة، 2022

نساء رجال

المواقف تجاه أدوار الجنسين واتخاذ القرارات

%52%87يتمثل أهم دور للمرأة في االعتناء بالمنزل وطهي الطعام لألسرة.

%40%73 يجب أن يكون للرجل الكلمة األخيرة عن القرارات في المنزل.

%56%65يجب أن يكون تغيير الحفاضات، وتحميم األطفال، وإطعام األطفال مسؤولية األم.

ينبغي أن تتمتع المرأة المتزوجة بنفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها في العمل 
%84%50خارج المنزل.

المواقف تجاه العنف

%19%26هناك أوقات تستحق فيها المرأة أن تتعرض للضرب.

%28%28ينبغي للمرأة أن تتسامح مع العنف للحفاظ على تماسك األسرة.

%54%82الفتاة أو المرأة عادة ما تستحق العقوبة من أسرتها لحماية شرفهما.

التصورات بشأن الرجولة واألنوثة

%11%15لكي تكون رجال يجب أن تكون خشنًا.

%21%44إذا كانت الموارد شحيحة، فمن األهم تعليم الفتيان عن الفتيات.

%53%74من واجب الرجل ممارسة الوالية على قريباته اإلناث.
3

   تكملة      
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نساء رجال

المواقف تجاه أدوار الجنسين واتخاذ القرارات

%67%87الصبية مسؤولون عن سلوك أخواتهم، حتى وإن كانوا أصغر سنًا منهن.

ينبغي أن يكون للنساء غير المتزوجات نفس الحق في العيش بمفردهن مثل الرجال 
%34%16غير المتزوجين.

المواقف تجاه العالقات واإلنجاب

لتفادي الحمل، ينبغي للنساء استخدام وسائل منع الحمل بداًل من استخدام الرجال 
%59%48الواقي الذكري.

%66%77 إذا كان الرجل ال يريد ممارسة الجنس، فهذا أمر طبيعي وال يقلل من رجولته.

تبــدو المواقــف التقييديــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي األردن، كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر، مقاومة 
للتغييــر، مــع عــدم وجــود تبايــن كبيــر فــي المواقــف بيــن الفئــات العمريــة. وخالفــًا ألي توقــع بــأن يكــون 
لــدى الجيــل األصغــر ســنًا بالضــرورة آراء أكثــر مرونــة أو أقــل تقليديــة بشــأن أدوار الجنســين، تظهــر بيانــات 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات العمري ــن الفئ ــي بي ــرق إحصائ ــد ف ــه ال يوج ــى أن ــع إل الدراســة االســتقصائية فــي الواق
ــواردة فــي الجــدول أعــاله. وهــذا ينطبــق علــى الرجــال والنســاء علــى  ــارة ال باالتفــاق أو االختــالف مــع العب
حــد ســواء. وتظهــر نتيجــة كهــذه أنــه حتــى فــي خضــم المكاســب التــي حققتهــا الحركــة النســائية والتغيــرات 
االجتماعيــة الكبــرى، يبــدو أن هنــاك رد فعــل قويــًا بمــا فيــه الكفايــة ضــد المســاواة بيــن الجنســين، حيــث ال 

يــزال العديــد مــن الشــباب يعتنقــون أفــكارًا تقييديــة بشــأن أدوار الجنســين. 

3
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ثانيًا. الدور القيادي للمرأة
ال يــزال تمثيــل المــرأة األردنيــة علــى المســتوى الوطنــي وفــي المجالــس المحليــة والمؤسســات األخــرى 
ــث  ــي تشــكل هــذا الواقــع. حي ــة مهمــة حــول المواقــف الت ــج هــذه الدراســة رؤى ثاقب محــدودًا. تقــدم نتائ
يتفــق مــا ال يقــل عــن %67 مــن الرجــال و %52 مــن النســاء علــى أن “المــرأة ليســت قويــة بمــا فيــه الكفايــة 
لخــوض السياســة” – وهــو موقــف تقييــدي تمييــزي. لكــن فــي الوقــت نفســه، يبــدو الكثيــرون علــى وعــي 
بالعوائــق السياســية واالجتماعيــة والمعاييــر المزدوجــة التــي تواجههــا النســاء فــي الســاحة السياســية: حيــث 
ــر مــن  يتفــق %77 مــن النســاء و %62 مــن الرجــال علــى أنــه “يتعيــن علــى النســاء أن يفعلــن مــا هــو أكث
الرجــال إلثبــات أنفســهن”. وعندمــا ســئل المجيبــون سلســلة مــن األســئلة عــن الخصائــص المهمــة للقــادة 
السياســيين األردنييــن، كانــوا متردديــن إلــى حــد مــا فــي طــرح فــروق تمييزيــة صارخــة بيــن الرجــال والنســاء، 
وزعمــوا فــي كثيــر مــن األحيــان أن كال الجنســين يمكــن أن يظهــرا هــذه المجموعــة مــن الخصائــص. ومــع 
ذلــك، ظهــرت اختالفــات هامــة، منهــا أن %70 مــن الرجــال يعتقــدون أن الرجــال أفضــل فــي اتخــاذ القــرارات 

الصعبــة مــن النســاء. 

رغــم ذلــك، يبــدو أن العديــد مــن األردنييــن معارضــون النتخــاب امــرأة لشــغل مناصــب عليــا ويتفقــون علــى 
ضــرورة أن تقــوم النســاء بالمزيــد إلثبــات أنفســهن فــي الحيــاة السياســية. ويتفــق نحــو ثلثــي الرجــال مــع 
فكــرة أن النســاء غيــر مهتمــات بشــغل مناصــب أعلــى، ولســن قويــات بمــا يكفــي لشــغل مناصــب تتعلــق 
بالسياســات أو اتخــاذ القــرارات، أو ليــس لديهــن الخبــرة المطلوبــة أو االرتباطــات السياســية الالزمــة للترشــح 
ــي تواجههــا المــرأة فــي  ــات الت ــًا مــن الرجــال بالتحدي ــر وعي ــات أكث لمناصــب رفيعــة. وكانــت النســاء المجيب
الحيــاة السياســية. وترتفــع مســتويات الوعــي لــكل مــن الرجــال والنســاء بهــذه التحديــات مــع العمــر والخبــرة 

الحياتيــة. 

تؤكــد اإلجابــات النوعيــة علــى الســقف الزجاجــي الــذي يحــد مــن النهــوض بالمــرأة فــي مجــال القيــادة. تبــرز 
النتائــج أيضــًا أن المجتمــع والثقافــة يؤديــان دورًا رئيســيًا فــي تقويــة االختالفــات بيــن الرجــال والنســاء، حيــث 
تــؤدي القيــم التــي تدرســها األســرة، وفــي المدرســة، أو/ووســائل اإلعــالم والشــبكات االجتماعيــة إلــى إدامــة 
ــى أن النســاء  ــا إل ــل اإلشــارة ضمن ــم بســيطة – مث ــدأ بمفاهي ــي تب ــة. والت المعتقــدات الســلبية أو التمييزي
ال يصلحــن للقيــادة أو الســفر بمفردهــن – وتتصاعــد إلــى معتقــدات أكبــر تتعلــق بــأدوار الجنســين وكيفيــة 

تأثيرهــا علــى مناصــب المــرأة وتحديدهــا لهــا فــي الحياتيــن العامــة والخاصــة. 

“بالنسبة للنساء، إنه قمع. يرغبن في أن يكن مستقالت لكنهن يشعرن أنه ال 
يسمح لهن بعمل أي شيء”. 

– امرأة أردنية تبلغ من العمر 25 عامًا، مشاركة في إحدى المقابالت 
المتعمقة  
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ثالثًا. المساواة بين الجنسين والقانون
ــن الجنســين فــي  ــز المســتمر بي ــًا مــن مجــاالت التميي ــااًل مهم ــال مج ــى األطف ــة عل ــة القانوني ــد الوالي تع
القانــون، ولكــن أغلبيــة الرجــال األردنييــن ) %87( والنســاء ) %94( أعربــوا فــي الدراســة عــن تأييدهــم 
ــاء )أو مــن فوقهــم،  ــاء. فــي الوقــت الحاضــر، يمكــن منــح اآلب لحقــوق الواليــة المتســاوية لألمهــات واآلب
األجــداد( الحــق الحصــري فــي »الواليــة«1 ومعهــا ســلطة اتخــاذ القــرارات الكاملــة علــى تعليــم الطفــل، 
وإمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، والحــق فــي الســفر إلــى الخــارج والــزواج. وال يحظــى هــذا القانــون 
بشــعبية بيــن المجيبيــن. فضــاًل عــن ذلــك، يؤيــد %89 آخــرون مــن األردنييــن و%79 مــن الســوريين فكــرة 
وضــع قانــون »يحاســب األوليــاء الذيــن يتســرب أطفالهــم مــن المــدارس قبــل ســن السادســة عشــرة«. ومــن 
شــأن هــذا القانــون أن يحقــق نتائــج هامــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين، ألنــه ســيحمي األطفــال، وال 
ســيما الفتيــات، مــن التســرب مــن المــدارس فــي وقــت مبكــر مــن أجــل الــزواج. وتظهــر النتائــج أن هنــاك 
أيضــًا العديــد مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى التســرب المبكــر مــن التعليــم، مثــل 
ارتفــاع تكلفــة التعليــم أو عــدم اهتمــام اآلبــاء بتعليــم أطفالهــم ألنهــم يفضلــون أن يعملــوا ويكســبوا لقمــة 

العيــش، الســيما للفتيــان، أو تزويــج الفتيــات ولــو فــي ســن مبكــرة.  

“لقد تسربت من المدرسة عندما كنت في الصف السابع ألنني لم أستطع 
فهم كل شيء وبسبب الوضع االقتصادي السيئ ألسرتي. كنا أسرة كبيرة. 

لذلك طلب مني والدي الحصول على وظيفة لمساعدة أسرتنا.” 

– رجل عراقي يبلغ من العمر 46 عامًا يعيش في األردن، مشارك في   
مقابلة متعمقة 

1 تنص المادة 223 من قانون األحوال الشخصية على أن الولي هو والد الطفل. وال يمكن نزع الوالية – السلطة القانونية على الطفل – الممنوحة تلقائيًا لوالد 

الطفل حتى إذا تصرف األب بطريقة تنطوي على انتهاك لمصالح الطفل الفضلى.
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الشكل 1. النسبة المئوية للرجال والنساء الموافقين أو الموافقين بشدة على عبارات مختارة عن 
تشريعات المرأة العاملة، 2022

 

هنــاك قانــون أردنــي آخــر ال يحظــى بشــعبية يمنــح اآلبــاء األردنييــن الحــق فــي نقــل جنســيتهم إلــى أفــراد 
األســرة. غيــر أنــه ال يســمح للمــرأة األردنيــة التــي يكــون أطفالهــا مــن آبــاء غيــر أردنييــن بنقــل جنســيتها إلــى 
أطفالهــا. ومــع ذلــك، يــرى %85 مــن الرجــال و %93 مــن النســاء فــي الدراســة أنــه ينبغــي الســماح للمــرأة 

بنقــل الجنســية إلــى أطفالهــا. 

رابعًا. الطفولة والمراهقة
يشــهد التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس بيــن األطفــال – حتــى منــذ الــوالدة – تغيــرًا فــي األردن. فعلــى 
الرغــم مــن أن الدراســات الســابقة أبــرزت أن الفهــم التمييــزي القائــم علــى نــوع الجنــس يهيمــن علــى مواقــف 
الوالديــن تجــاه أطفالهــم، يبــدو أن هنــاك تغيــرًا إيجابيــًا فــي الطــرق التــي ينظــر بهــا إلــى نــوع الجنــس وحقــوق 
األبنــاء والبنــات. وال يوافــق مــا ال يقــل عــن %86 مــن الرجــال و %80 مــن النســاء المجيبــات علــى فكــرة أن 
إنجــاب األبنــاء أكثــر أهميــة مــن إنجــاب الفتيــات. وال توافــق األغلبيــة أيضــًا علــى عبــارة “إذا كانــت المــوارد 
ــًا، ألن %84 مــن النســاء ال  ــات«، وإن كان الفــارق صارخ ــان عــن الفتي ــم الفتي شــحيحة، فمــن األهــم تعلي
يوافقــن علــى هــذه الفكــرة فــي مقابــل %55 فقــط مــن الرجــال. ويعكــس المجيبــون الســوريون االتجاهــات 
العامــة لنظرائهــم األردنييــن، حيــث يؤيــد %62 مــن الرجــال الســوريين و %70 مــن النســاء الســوريات اتبــاع 
نهــج أقــل تمييــزًا فــي تعليــم األطفــال. غيــر أن العمــل الميدانــي النوعــي يظهــر واقعــًا مغايــرًا فــي مختلــف 
مناطــق المملكــة. فمــن واقــع المناقشــات الجماعيــة المركــزة، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة واألكثــر 
كثافــة ســكانية علــى مســتوى البــالد، يظهــر أن إنجــاب الذكــور ال يــزال هوســًا مســتحوذًا علــى العديــد مــن 
األســر، ويشــكل ســببًا إلنهــاء الــزواج. وال تــزال الثقافــة المجتمعيــة الســائدة التــي تفضــل إنجــاب الفتيــان 
علــى الفتيــات قائمــة ويبررهــا العديــد مــن المجيبيــن، حيــث يذكــرون أنــه ال يــزال العديــد مــن الرجــال يفضلــون 
إنجــاب الفتيــان، ويســتمرون فــي الســعي فــي أن تحمــل زوجاتهــم إلــى أن يرزقــوا بالصبــي. وربمــا هجــر الرجــال 

أســرهم إذا لــم ينجبــوا ذكــرًا.
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ــن  ــن والالجئي ــال األردنيي ــاة معظــم األطف ــرة مــن حي ــة مبك ــن الجنســين فــي مرحل ــدم المســاواة بي ــدأ ع يب
بمجــرد وصولهــم إلــى الدنيــا. ويقــول المشــاركون مــن الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء إنهــم خــالل نشــأتهم 
كانــت ُتولــى لهــم توقعــات مختلفــة تبعــًا لنــوع جنســهم. فعلــى ســبيل المثــال، يتوقــع مــن اإلنــاث أن يرتديــن 
مالبــس »مالئمــة« وأن يســاعدن فــي األعمــال المنزليــة أو رعايــة األطفــال، فــي حيــن يتوقــع مــن الذكــور أن 

يتصرفــوا »كمــا ينبغــي« وأن يكســبوا المــال فــي مرحلــة مــا. 

ــر  ــن الجنســين أن التقســيم غي ــة بشــأن الرجــال والمســاواة بي ــات الدراســة االســتقصائية الدولي ــر بيان تظه
المتــوازن للمهــام والمســؤوليات المنزليــة ينتقــل مــن جيــل إلــى آخــر. وال يتذكــر غالبيــة المجيبيــن مشــاركة 
آبائهــم فــي األعمــال المنزليــة أو غيرهــا مــن أنــواع األعمــال المنزليــة التــي تعتبــر تقليديــًا جــزءًا مــن واجبــات 
المــرأة )مثــل إعــداد الطعــام وتنظيــف المنــزل وغســل المالبــس(. فاألعمــال المنزليــة خــارج نطــاق األســرة، 
مثــل شــراء الطعــام، عــادة مــا يعتنــي بهــا الرجــال ويدركــون عمومــًا أنهــا جــزء من واجباتهــم. والنســاء المجيبات 
ــادرة جــدًا،  ــة أو ســاعدوا بصــورة ن ــم يســاعدوا قــط فــي األعمــال المنزلي ــد أن آبائهــم ل ــى تأكي ــاًل إل ــر مي أكث
وأن %73 منهــن ذكــرن عــدم رؤيتهــن قــط لوالدهــم أو أي رجــل آخــر ينظــف المنــزل، فــي مقابــل %54 مــن 
عينــة الذكــور. وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة المشــاركين مــن الذكــور واإلنــاث ال يتذكــرون مشــاركة آبائهــم فــي 
األعمــال المنزليــة، فإنهــم يتذكــرون رعايــة اآلبــاء ومودتهــم لألطفــال، ويفيــد معظمهــم بــأن والدهــم لعــب 
معهــم وقضــى وقتــًا معهــم حتــى وإن لــم يســاعدهم فــي العمــل المدرســي. ويشــير هــذا إلــى أن آبــاء الجيــل 
الســابق كانــوا يعتبــرون اللعــب واالهتمــام البدنــي مــن الجوانــب المهمــة لألبــوة. ومــع ذلــك، فــإن مجــاالت 

– مثــل العمــل المنزلــي، والرعايــة الروتينيــة، والتعليــم، وغيرهــا – تبــدو جميعــًا مســؤولية األم. 

يؤكــد التحليــل النوعــي أنــه عندمــا يقــوم اآلبــاء باألعمــال المنزليــة، يتكــرر هــذا النمــط أيضــًا مــن قبــل 
ــاث يقمــن بأعمــال  األبناء. يقــول معظــم المشــاركين إنهــم يتذكــرون أن أمهاتهــم وأفــراد األســرة مــن اإلن
ــاء نــادرًا مــا يشــاركون. وحتــى وإن لــم يعــوا األمــر فــي هــذا الوقــت المبكــر، فقــد أثــر هــذا  منزليــة وأن اآلب
علــى وجهــات نظرهــم وممارســاتهم وأصبحــت نمطــًا متبعــًا. ويتأثــر بعــض األبنــاء عــن طريــق ربــط أعمــال 
منزليــة معينــة بالنســاء أو الرجــال فقــط، ولكــن بعــد ذلــك يغيــرون عاداتهــم لــدى كبرهــم واكتســابهم المزيــد 

ــرات والتعــرض.  مــن الخب

“كان كل شيء ملقى على عاتق أمي، كل شيء. كل الطهي وغسل الصحون 
والتنظيف. وكان والدي يطبخ فقط إذا كانت أمي متعبة أو مريضة وعندما 

يفعل، فيللروعة، كم هو عظيم منه أن يفعل ذلك. فهو لم يفعل ذلك لكونه 
جزءًا منه؛ بل فعله فقط ألنها كانت مريضة. استغرق غسل الصحون وقتا 
طوياًل معي ألنه مرتبط في ذهني بأنه وظيفة المرأة. وظللت أرفض غسل 
الصحون ولم يحل ذلك األمر إال عندما عشت بمفردي وأخبرتني زميلتي »أنا 

لست أمك، اغسل صحونك بنفسك«. 

– رجل أردني يبلغ من العمر 34 عامًا، مشارك في إحدى المقابالت   
المتعمقة
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

مــن المحــزن أن العنــف بمختلــف أشــكاله فــي مرحلــة الطفولــة ال يــزال يمثــل مشــكلة فــي األردن. حيــث أفاد 
%9 مــن المجيبيــن الذكــور بأنهــم تعرضــوا لعنــف بدنــي، مثــل تعرضهــم للضــرب علــى يــد والديهــم، مقارنــة 
بنســبة %3 مــن المجيبــات. وهنــاك نســبة أكبــر، تبلــغ %26 مــن الرجــال و%4 مــن النســاء، يقولــون إنهــم 
تعرضــوا للضــرب أو العقوبــة البدنيــة فــي المدرســة علــى يــد معلــم. غيــر أن التحليــل النوعــي يشــير إلــى أن 
العنــف فــي المنــزل وتنمــر األقــران فــي المــدارس يتعــرض لــه األطفــال الذيــن يعيشــون فــي األردن بصــورة 
أكثــر ممــا تظهــره البيانــات اإلحصائيــة. ويشــير عــدد أكبــر المجيبيــن الذكــور إلــى العنــف البدنــي ضدهــم فــي 
المنــزل، مقارنــة باإلنــاث، فــي حيــن تتحــدث اإلنــاث أكثــر عــن العنــف أو التحكــم األخالقــي. ويقــول معظمهم 
إنهــا طريقــة لتربيــة األطفــال، وأن بعــض اآلبــاء واألمهــات يفتقــرون إلــى األدوات الالزمــة للتربيــة الســليمة، 
ولهــذا الســبب يلجــؤون إلــى العنــف. وفــي الوقــت نفســه، يقــول مجيبــون آخــرون إن معــدالت العنــف زادت 
فــي اآلونــة األخيــرة بســبب زيــادة الضغــوط الماليــة واالجتماعيــة علــى اآلبــاء واألمهــات. ويقــول الكثيــرون 
إن جائحــة كورونــا أدت إلــى تفاقــم العنــف، نظــرًا للشــدائد االقتصاديــة والقيــود الماديــة التــي يــرزح تحتهــا 

الناس. 

“لقد تعرضت في مرة من المرات للعنف من قبل أخي. بدأ يكبر ويعتقد بأنه 
أصبح رجال، لكنني أوقفته. وتعرضت أيضا للعنف النفسي من قبل والدي؛ 
كان يتحكم في قرارات حياتي. وعندما بدأت في اتخاذ قراراتي الخاصة أرادني 
أن أخرج من المنزل. لذا، تركت بيتنا، وتوقفنا عن التحدث لبعضنا البعض. 

وإلى اآلن، أكتشف صدمات جديدة سببها لي عندما كنت طفلة.” 

—امرأة أردنية تبلغ من العمر 26 عامًا، مشــاركة في إحدى المقابالت   
المتعمقة
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خامسًا. ديناميكيات المساواة بين الجنسين في األسر
تعكــس البيــوت التــي يقيــم فيهــا البالغــون حاليــًا مــن المجيبيــن التقســيم القائــم علــى نــوع الجنــس 
للمســؤوليات األســرية التــي أفــادوا بأنهــم شــاهدوها فــي بيــوت طفولتهــم. وتقتصــر المهــام التــي تعتبــر 
عــادة أنثويــة، مثــل التنظيــف وغســل المالبــس وإعــداد الطعــام، علــى النســاء بشــكل حصــري تقريبــًا. ولــم 
يشــارك مــن الذكــور فــي أي مــن هــذه المهــام ســوى نســبة ضئيلــة. وترتفــع مشــاركة الرجــال الذيــن ســبق 
لهــم الــزواج فــي الشــؤون المنزليــة فــي األدوار الذكوريــة التقليديــة مثــل دفــع الفواتيــر وإجــراء اإلصالحــات 
المنزليــة. وتــكاد تكــون المشــاركة متطابقــة فــي شــراء الطعــام ووضــع الميزانيــات األســبوعية بيــن الرجــال 

والنســاء الذيــن ســبق لهــم الــزواج. 

لــم يكــن للتغييــرات فــي وقــت ومــكان العمــل بســبب جائحــة كورونــا تأثيــر كبيــر علــى تحمــل النســاء ألعبــاء 
الرعايــة واألعمــال المنزليــة. فعنــد الســؤال حــول مــدى تأثــر تقســيم العمــل المنزلــي بجائحــة كورونــا، أكــد 
أكثــر مــن ثلثــي الرجــال أن تقســيم األعمــال المنزليــة ظــل كمــا هــو. ووافــق %54 مــن النســاء علــى عــدم 
ــدن فعــال أنهــن  ــات يؤك ــر أن %40 مــن المجيب ــة. غي ــم األعمــال المنزلي ــرة فــي تنظي ــرات كبي حــدوث تغيي
اضطلعــن بمزيــد مــن المهــام المنزليــة، مقارنــة بنســبة %14 فقــط مــن نظرائهــن الذكــور الذيــن ذكــروا نفــس 
الشــيء. ويقــول %24 مــن الرجــال الســوريين إنهــم تحملــوا مزيــدا مــن المســؤوليات األســرية خــالل الجائحــة. 

وذكــر %41 مــن النســاء الســوريات أن أعبــاء العمــل المنزليــة زادت عليهــن أيضــًا.

حتــى مــع قيــام النســاء بغالبيــة األعمــال المنزليــة، يحتفــظ الرجــال بــدور مهيمــن فــي القــرارات األســرية، 
وهــذا نمــط ثابــت عبــر األجيــال. يذكــر %73 مــن الرجــال أيضــًا أن كلمتهــم هــي الكلمــة النهائيــة فــي القــرارات 
فــي األســرة، مقارنــة بنســبة %40 فقــط مــن النســاء الالتــي يدعيــن ذلــك. غيــر أنــه ال غرابــة فــي أن يشــعر 
الرجــال أكثــر مــن النســاء بــأن هــذا هــو التقســيم المناســب للســلطة األســرية. فوفقــًا للدراســة االســتقصائية 
الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي األردن، فــإن %73 مــن الذكــور المجيبيــن مقابــل 40% 
ــرارات فــي األســرة.  ــاذ الق ــوا بســلطة اتخ ــال يجــب أن يتمتع ــى أن الرج ــات يتفقــون عل مــن النســاء المجيب
ــد تقســيمها حســب الســن  ــور فــي هــذا الموضــوع عن ــي ردود الذك ــر ف ــالف كبي ــج أي اخت ــر النتائ وال تظه
أو مســتوى التعليــم، ممــا يشــير إلــى أن الســلطة غيــر المتســاوية فكــرة عامــة رائجــة بيــن الرجــال. والنســاء 
الحاصــالت علــى تعليــم عــال أقــل ميــاًل إلــى اعتقــاد أن الرجــال ينبغــي أن تكــون لهــم الكلمــة األخيــرة فــي 
القــرارات األســرية، فــي حيــن أن النســاء األكبــر ســنًا أكثــر ميــاًل لقبــول الــدور المركــزي للرجــل فــي صنــع القرار.

ال يــزال العديــد مــن الرجــال مؤمنيــن بــأن دورهــم يكمــن فــي المجــال العــام وأنــه مــن المفتــرض أن يكونــوا 
العائــل الرئيســي لألســرة، فــي حيــن تقتصــر واجبــات المــرأة علــى المنــزل وتقديــم الرعايــة. ومــع أن 84% 
مــن المجيبــات يعتقــدن أن المــرأة ينبغــي أن يكــون لهــا نفــس الحــق الــذي يتمتــع بــه الرجــل فــي العمــل خــارج 
المنــزل، فــإن %50 فقــط مــن المجيبيــن الذكــور يؤيــدون نفــس الحــق. ويرفــض النصــف اآلخــر مــن الذكــور 
الذيــن شــملهم االســتقصاء فكــرة عمــل النســاء خــارج المنــزل علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال. والنســبة 
المئويــة للمجيبيــن الســوريين الذيــن وافقــوا علــى العبــارة أقــل قليــاًل مــن نســبة األردنييــن، حيــث يؤيــد 72% 

مــن النســاء الســوريات و %43 مــن الرجــال الســوريين حــق المــرأة فــي العمــل خــارج المنــزل.
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

يشــهد التصــور بشــأن دور األبــوة فــي تربيــة األطفــال تغيــرًا إيجابيــًا، ويجــري تطبيــع مشــاركة الرجــال فــي 
رعايــة األطفــال فــي المجتمــع األردنــي. فــي حيــن ال تــزال المــرأة تعتبــر المســؤولة فــي المقــام األول عــن 
رعايــة األطفــال، فــإن مفهــوم مســاهمة الرجــل فــي هــذه الرعايــة آخــذ فــي التغيــر. ويتفــق %97 مــن الرجــال 
والنســاء األردنييــن علــى أنــه “مــن الطبيعــي والمقبــول للرجــال احتضــان األطفــال الصغــار أو حملهــم واللعب 
معهــم”. ويؤكــد %63 مــن المجيبيــن مــن الرجــال أيضــًا أنهــم يقضــون وقتــًا قليــاًل جــدًا مــع أبنائهــم. وأفــاد 
مــا ال يقــل عــن %75 مــن الرجــال والنســاء بأنهــم يؤيــدون قانونــًا يمنــح اآلبــاء إجــازة أبــوة أطــول، ويفضــل 

معظمهــم الحصــول علــى إجــازة تصــل إلــى أســبوعين.  

الشكل 2. النسبة المئوية للرجال الذين سبق لهم الزواج الذين يقولون إنهم قاموا بمهام رعاية األطفال 
تجاه أصغر أبنائهم )دون سن 18 عامًا( بينما كان ذلك الطفل يعيش في المنزل، 2022

تكشــف البحــوث النوعيــة أنــه علــى الرغــم مــن الزيــادة فــي عــدد حــاالت الطــالق فــي األردن، فإنــه ال يــزال 
يعتبــر علــى نطــاق واســع مــن المحظــورات ويجــب منعــه بــأي ثمــن. وأشــار العديــد مــن المجيبــات إلــى أن 
النســاء يضطــررن إلــى تحمــل العنــف ضــد النســاء لمنــع وقــوع الطــالق. ويذكــرن أنــه حتــى وإن كانــت العالقــة 
ضــارة، فــإن الطــالق أســوأ ضــررًا. وتعانــي النســاء مــن الضغــوط االجتماعيــة والعنــف، ويمكــن أن يتعرضــن 
ــار لألســرة بســبب طالقهــن. وفــي  ــب الع ــع جل ــي لمن ــف المنزل ــل والديهــن لتحمــل العن للضغــط مــن قب

الوقــت نفســه، تخشــى النســاء فقــدان حضانــة أطفالهــن مــن جــراء ذلــك.  
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“قطعت أسرة جارتي عالقاتها معها ألنها تطلقت. وكانت قد تطلقت ألن 
زوجها ضربها وعذبها وكان وجهها مغطًا بالدم. وفي النهاية، قطعت أسرتها 
عالقاتها معها ألنهم يرفضون السماح لبناتهم بالطالق. ما الذي ينتظرونه؟ 

هل ينتظرون موتها؟ ال أحد يرغب في تدمير أسرته، لكن سوء المعاملة 
يجبرك على ذلك.« 

— امرأة فلسطينية تعيش في شرق عمان  

النســاء فــي األردن أكثــر عرضــة مــن الرجــال للتشــكيك فــي حــق تعــدد الزوجــات، لكنهــن مــع ذلــك ال يؤيــدن 
بأغلبيــة ســاحقة إجــراء تغييــر تشــريعي لحظــر هــذه الممارســة. وتقــول %85 علــى األقــل مــن النســاء 
األردنيــات إنهــن يرفضــن الســماح لبناتهــن بالــزواج مــن رجــل لديــه أكثــر مــن زوجــة، مقارنــة بنســب أقــل بكثيــر 
بيــن الرجــال. حيــث يعــارض %53 مــن الرجــال فــي الفئــة العمريــة 50 عامــًا فأكثــر زواج أبنائهــم مــن زوجــات 
إضافيــات، فــي حيــن أن %32 فقــط مــن الرجــال فــي العشــرينيات يرفضــون مثــل ذلــك الفعــل. وتشــير هــذه 
النتيجــة إلــى أن األجيــال الشــابة مــن الرجــال قــد تدعــم علــى وجــه الخصــوص الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن.

سادسًا. العنف ضد النساء
ــى الرغــم مــن  ــى النســاء لتشــمل التحكــم فــي تحركاتهــن وحرياتهــن األخــرى. وعل ــد ســلطة الرجــال عل تمت
وجــود ميــل بيــن المشــاركين فــي االســتقصاء إلــى اإلفــادة عــن المشــاركة المتســاوية فــي القــرارات المهمــة 
فــي المنــزل، فــإن بيانــات الدراســة االســتقصائية تشــير إلــى أن قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بحركتهــا والوقــت المقضــي خــارج المنــزل ال تــزال محــدودة. وأفــاد أكثــر مــن ثلــث المشــاركين مــن الذكــور 
واإلنــاث بــأن القــرارات بشــأن مــا إذا كانــت الزوجــة )والــزوج( تقضــي وقتــًا مــع األســرة أو األصدقــاء أو تذهــب 
إلــى خــارج المنــزل تتخــذ بصــورة مشــتركة. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة الــزوج علــى تقريــر كيفيــة قضــاء زوجتــه 
وقتهــا أعلــى بكثيــر مــن تأثيــر الزوجــة علــى قــرارات زوجهــا لزيــارة األقــارب أو األصدقــاء. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــن بوســائل التواصــل  ــة اتصاله ــي إمكاني ــن يتحكمــون ف ــدن أن أزواجه ــات يؤك ــث المجيب ــر مــن ثل ــإن أكث ف
االجتماعــي. ويؤكــد نصــف عينــة اإلنــاث أن لــألزواج ســلطة اتخــاذ القــرار علــى حياتهــن االجتماعيــة وعلــى مــا 
يرتدينــه. بــل إنــه مــن المرجــح أن يؤكــد المجيبــون الذكــور ســيطرة الرجــال علــى مختلــف جوانــب حيــاة الزوجــة. 

مــن المظاهــر األشــد للســلطة والتحكــم غيــر المنصفيــن، معانــاة النســاء مــن العنــف والتحكــم المتكرريــن 
مــن جانــب أزواجهــن وأفــراد األســرة الذكــور. ووفقــا للبيانــات الكميــة، تؤكــد %20 مــن النســاء معاناتهــن 
ــد %13 مــن الرجــال بارتكابهــم أعمــال  ــى مــدى حياتهــن، ويفي ــي عل ــف البدن ــواع مختلفــة مــن العن مــن أن
عنــف جســدي ضــد زوجاتهــم. ويظهــر التحليــل الكمــي أيضــًا أن أغلبيــة مجمــوع المجيبيــن ) %74 مــن الرجــال 
و %81 مــن النســاء( ال يتفقــون مــع الفكــرة القائلــة بــأن “هنــاك أوقاتــا تســتحق فيهــا المــرأة أن تتعــرض 
للضــرب”. وكذلــك ال يتفــق %72 مــن الرجــال والنســاء مــع الفكــرة القائلــة بأنــه “ينبغــي للمــرأة أن تتســامح 
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الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

مــع العنــف للحفــاظ علــى تماســك األســرة”. ومــع ذلــك، يظهــر التحليــل النوعــي جانبــًا أكثــر تعقيــدًا. ففــي 
ــف  ــأن العن ــى حــد ســواء ب ــزة، يشــعر المشــاركون عل ــة المرك ــالت المتعمقــة والمناقشــات الجماعي المقاب
ضــد النســاء أكثــر تواتــرًا علــى األرجــح )وبالتالــي غيــر مبلــغ عنــه بشــكل كاف فــي االســتقصاء(. وتتفــق 
جميــع المجيبــات علــى أن هنــاك “خطــأ عميقــًا” لــدى الرجــل الــذي يلجــأ إلــى ممارســة العنــف ضــد الشــريك 
الحميــم، وأن “الفقــر” أو “البطالــة” أو “المخــدرات” أو “البعــد عــن الديــن )عــدم التديــن(” يمكــن أن يكــون 
الســبب الرئيســي. وفــي الوقــت نفســه، يتفقــون جميعــًا علــى أنــه »ال يوجــد عــذر لمثــل هــذا الســلوك«.  

“لقد تعرضت للعنف من قبل زوجي. كان يذلني ويضربني. وكنت تحت 
ضغط كبير ولكني انفجرت في النهاية وتركت المنزل. كنا على وفاق، ولكن 
بمجرد أن يزور عائلته، فيتحدثون بالسوء عني أمامه بسبب حالتي الطبية 

... وعندما يريد أن يضربني، كنت أقول له “أنت زوجي ويمكن أن تضربني، 
ولكن من فضلك قل لي ما الخطأ الذي فعلته؟” كان يضربني طوال الوقت، 

وأحيانا بمجرد أن يعود إلى المنزل”.

– امرأة أردنية تبلغ من العمر 42 عامًا، مشاركة في إحدى المقابالت   
المتعمقة

يقــع أكثــر مــن ثلــث أعمــال العنــف األســري بيــن الزوجيــن أمــام األطفــال، وهــو واقــع يبعــث علــى القلــق 
بالنظــر إلــى النقــل القــوي لهــذه التجــارب بيــن األجيــال. تقــول نســبة تصــل إلــى %38 مــن النســاء الالتــي 
ســبق لهــن الــزواج فــي الدراســة االســتقصائية والالتــي أبلغــن عــن تعرضهــن لنــوع أو أكثــر مــن العنــف 
المنزلــي فــي حياتهــن إن العنــف وقــع أمــام أطفالهــن. وتذكــر %27 أنــه حــدث خــالل فتــرة الحمــل. وتبلــغ 
هــذه األرقــام تقريبــًا ضعفــي األرقــام التــي أبلــغ عنهــا مرتكبــو العنــف الذكــور. وكمــا ذكــر الرجــال والنســاء 
علــى حــد ســواء، فــإن أعمــال العنــف البدنــي هــي أكثــر أشــكال اإلســاءة شــيوعا التــي تحــدث أمــام األطفــال 

أو أثنــاء الحمــل.

ال تــزال المــرأة تعتبــر مســؤولة عــن شــرف األســرة – وقــد تعاقــب بدنيــًا بســببه. ومــع أن األغلبيــة ال توافــق 
علــى ممارســة العنــف البدنــي ضــد النســاء، فــإن أكثــر مــن نصــف المجيبــات و %82 مــن الرجــال يتفقــون 

علــى أن الفتــاة أو المــرأة تســتحق عــادة عقوبــة مــن أســرتها )الذكور/األوليــاء( لحمايــة شــرفها.

يرتكــب التحــرش الجنســي فــي الشــوارع عــادة مــن قبــل رجــال الحضــر وتتعــرض له نســاء المناطــق الحضرية؛ 
مــع إلقــاء اللــوم علــى النســاء فــي كثيــر مــن األحيــان أو اعتبارهــن مســؤوالت عــن »إثــارة« التحــرش. وعلــى 
الرغــم مــن أن غالبيــة الرجــال والنســاء يبلغــون عــن عــدم ممارســة التحــرش الجنســي بأشــكاله المختلفــة أو 
التعــرض لــه، فــإن البيانــات النوعيــة تظهــر أن الواقــع علــى األرض مختلــف وأن التحــرش ممارســة شــائعة. 
وفضــاًل عــن ذلــك، يتفــق %64 مــن الرجــال الذيــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية و %80 مــن النســاء 
الالتــي شــملهن االســتقصاء علــى أن النســاء الالتــي يرتديــن مالبــس اســتفزازية يتحملــون وزر التعــرض 
للمضايقــة، و %53 مــن جميــع المجيبيــن يذكــرون بــأن النســاء يعجبهــن االهتمــام الــذي يبديــه الرجــال 

المتحرشــون بهــن.  
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الشكل 3. النسبة المئوية للمجيبين الموافقين أو الموافقين بشدة على عبارات مختارة عن التحرش 
الجنسي والمضايقات في الشوارع ، األردن 2022

النساء )المتعرضات( الرجال )المرتكبون(  

مدى الحياة  
)%(

آخر 12 شهرًا 
)%(

مدى الحياة 
)%(

آخر 12 شهرًا 
)%(

أنواع التحرش/االعتداء الجنسي 

40254018التحديق  

1283213المغازالت أو التعليقات الجنسية 

83239المطاردة أو المتابعة  

3294المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية الفاحشة 

7395التحرش عبر اإلنترنت 

2131لمس غير مرغوب فيه ألجزاء حميمة من جسمك

21.541الكشف عن أعضائه الخاصة 

10.511اإلجبار على ممارسة الجنس 

أي من أعمال التحرش/االعتداء الجنسي المذكورة 
43274823أعاله 

 

كان المجيبــون الســوريون وغيرهــم مــن الفئــات الســكانية الضعيفــة أكثــر ميــاًل إلــى مناقشــة تجــارب تنمــر 
األقــران والمضايقــات فــي البحــوث النوعيــة. ويشــير العديــد مــن الشــباب الســوريين فــي المناقشــات 
النوعيــة إلــى أنهــم شــهدوا أعمــال عنــف فــي شــكل تنمــر األقــران فــي المــدارس أو األحيــاء التــي يعيشــون 
فيهــا. ويذكــر الرجــال الســوريون واألردنيــون أيضــًا أنــه مــع تفشــي جائحــة كورونــا، أصبــح الجميــع أكثــر توتــرًا، 
وبــدأ اآلبــاء يضربــون أطفالهــم أحيانــًا، ألن الجميــع اضطــروا إلــى البقــاء فــي المنــازل طــوال الوقــت، وكان 

ذلــك صعبــًا للغايــة، الســيما فــي أماكــن المعيشــة الصغيــرة للغايــة. 
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

“لدينا أطفال سوريون يتعرضون للتنمر في المدارس. وسمعنا أن ذلك لم 
يكن إال ألنهم سوريون، وسمعناه بآذاننا، ولكن علينا أن نصمت. ال يمكننا 

التحدث ]...[ على سبيل المثال، جاء ابني إلي، وكان مستاء من صديقه. أعني 
أنهم أطفال. قال له صديقه “سوري، نوري”، وهو ما يعني أنه سوري، لم 

يتلقى تربية صحيحة. قلت له: صغيري، نحن سوريون، لكننا مهذبون وأذكياء. 
هكذا، أعدت إليه بعض الثقة.« 

– امرأة سورية تبلغ من العمر 45 عامًا  

سابعًا. الصحة ونوعية الحياة
غالبــًا مــا تســعى النســاء فــي األردن للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة أكثــر مــن الرجــال. وقــد ســعت غالبيــة 
الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء إلــى الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة. 
ــم يلتمــس ثلثهــم  ــة بمعــدالت أقــل، حيــث ل ــن أفــادوا باســتخدام الخدمــات الصحي ــر أن الرجــال األردنيي غي
المســاعدة الصحيــة قــط أو لــم يحصلــوا علــى هــذه الخدمــات منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات. وأجابــت 9% 

فقــط مــن األردنيــات اإلجابــة نفســها.

ــإن الرجــال ينخرطــون  ــان، ف ــر مــن األحي ــة فــي كثي ــة الصحي ــى الرغــم مــن أن الرجــال يلتمســون الرعاي وعل
فــي ســلوكيات تتعلــق بالصحــة محفوفــة بالمخاطــر، أكثــر مــن النســاء، مــن بينهــا التدخيــن. يقــول 65% 
مــن الرجــال األردنييــن و %54 مــن الرجــال الســوريين إنهــم مدخنــون. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، أفــادت 
ــر 25%  ــن، ذك ــال المدخني ــن الرج ــات. ومــن بي ــن مدخن ــات و %15 مــن الســوريات بأنه %20 مــن األردني
أنهــم تعرضــوا لمشــكالت صحيــة متصلــة بالتدخيــن. وكــون الفئــة المتبقيــة مــن المدخنيــن الذكــور )75%( 
ال تعتقــد أن التدخيــن تســبب لهــم شــخصيًا فــي أيــة مشــكالت صحيــة، فقــد يســهم ذلــك فــي انخفــاض 
معــدالت االســتفادة مــن الرعايــة الطبيــة لــدى المجيبيــن. والســوريون أكثــر حرصــًا مــن المواطنيــن األردنييــن، 
وخاصــة النســاء، علــى اإلقــالع عــن التدخيــن. حيــث يعــرب حوالــي %85 مــن النســاء الســوريات المدخنــات 
و %82 مــن المدخنيــن الســوريين عــن رغبتهــم فــي التوقــف عــن التدخيــن. وتعــد الفئــات العمريــة األصغــر 

ســنًا مــن بيــن الفئــات األكثــر ميــاًل إلــى اإلبــالغ عــن التدخيــن. 

النســاء أشــد التزامــًا باإلرشــادات الخاصــة بمكافحــة جائحــة كورونــا مــن الرجــال. وتؤكــد الغالبيــة العظمــى 
ــا. ويقــول المجيبــون  مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء أن تفاعالتهــم االجتماعيــة تأثــرت بجائحــة كورون
إن ممارســات مثــل المصافحــة، والتقبيــل علــى ســبيل التحيــة، وحضــور التجمعــات الجماهيريــة، وتدخيــن 
الشيشــة فــي الخــارج، تقلصــت جميعهــا، بــل ذهــب البعــض إلــى حــد القــول بأنهــم توقفــوا عــن اســتخدام 
أيديهــم لتنــاول المنســف. ومــع ذلــك، فــإن األنمــاط الصحيــة القائمــة علــى نــوع الجنــس تنطبــق علــى 
الجائحــة أيضــًا، حيــث ذكــرت غالبيــة المجيبــات أنهــن كــن يغطيــن وجوههــن دائمــًا بأقنعــة، ويتبعــن القيــود 

الحكوميــة أثنــاء الجائحــة، مقارنــة بحوالــي ثلــث إلــى نصــف المجيبيــن الذكــور فقــط.
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يفيــد حوالــي %7 مــن الرجــال و %5 مــن النســاء بــأن لديهــم أفــكارًا انتحاريــة. ومــن بيــن المجيبيــن الذيــن 
ــر فــي  ــد مــن الرجــال )%45( والنســاء )%40( بالتفكي ــوا إنهــم فكــروا فــي إنهــاء حياتهــم، يعتــرف العدي قال
هــذا االحتمــال فــي اآلونــة األخيــرة. وكمــا هــو الحــال فــي جميــع البلــدان، فــإن المناقشــات المفتوحــة بشــأن 
ــر  ــذه المســألة أم ــم كامــل له ــى فه ــإن التوصــل إل ــذا ف ــرًا مشــينًا، ول ــد أم ــة يع ــكار االنتحاري ــار واألف االنتح

صعــب المنــال.

المجيبــون الســوريون علــى وجــه الخصــوص مهمومــون بشــأن الحاضــر وقلقــون بشــأن المســتقبل. وتــرى 
الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين الســوريين، ذكــورًا وإناثــًا، أنهــم ال يشــعرون باألمــان بوجــه عــام ) 90 
و%96 علــى التوالــي(. وأفــاد %93 مــن الرجــال الســوريين و %89 مــن النســاء الســوريات بأنهــم يشــعرن 
بالثقــة فــي قدرتهــم علــى حمايــة أســرهن، ولكــن %91 علــى األقــل مــن الرجال و %96 من النســاء يشــعرون 

بقلــق شــديد إزاء مســتقبلهم كذلــك. 
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

ما الذي يمكن عمله؟ 

تظهــر النتائــج التــي خلصــت الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي 
ــن الجنســين، فــإن الســلطة  ــة نحــو تحقيــق المســاواة بي ــى الرغــم مــن اتخــاذ خطــوات بطيئ ــه عل األردن أن
ــى الســواء  ــال والنســاء عل ــإن الرج ــام، ف ــاة العامــة والخاصــة. وبوجــه ع ــة فــي الحي ــزال مهيمن ــة ال ت األبوي
يتخــذون مواقــف غيــر منصفــة بشــأن حقــوق المــرأة ومســؤولياتها. ومــع ذلــك، يبــدو أن كثيــرًا مــن النســاء، 
الديناميكيــات  إدراكًا ألهميــة تغييــر  أكثــر  أعلــى،  وال ســيما الحاصــالت منهــن علــى مســتوى تعليمــي 
االجتماعيــة والتشــريعات والقوانيــن مــن أجــل توســيع نطــاق التمكيــن والمســاواة. ومــن المثيــر لالهتمــام 
ــة  ــى كيفي ــرًا عل ــرًا كبي ــن الذكــور تأثي ــر الســن وال المســتوى التعليمــي للمجيبي ــات تظهــر عــدم تأثي أن البيان
نظرهــم إلــى حقــوق المــرأة، ممــا يشــير إلــى أن هــذه األشــكال مــن التمييــز موجــودة علــى نطــاق واســع. كمــا 
أدت اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كورونــا والقيــود االجتماعيــة التــي صاحبتهــا إلــى إبطــاء التقــدم المحــرز نحــو 

تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.  

غيــر أن الصــورة ليســت قاتمــة تمامــًا، حيــث يوجــد دعــم كبيــر لمشــاركة اآلبــاء فــي رعايــة األطفــال وإجــراء 
بعــض التغييــرات التشــريعية لحمايــة حقــوق المــرأة. وقــد وقفــت الدراســة االســتقصائية فــي األردن علــى 
مواقــف أكثــر إيجابيــة تجــاه الحقــوق القانونيــة للمــرأة، مثــل دعــم نقــل جنســية األم إلــى أبنائهــا. ويبــدو أيضــًا 
أن هنــاك تحــواًل إيجابيــًا فــي الموقــف تجــاه دور المــرأة فــي المجــاالت العامــة والمناصــب القياديــة. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه ال يــزال ينظــر إلــى مســؤولية المــرأة وواجباتهــا علــى أنهمــا قاصــران علــى المجــال الخــاص 
كمقدمــات للرعايــة، يبــدو أن هنــاك دعمــًا أكبــر وأكثــر الضطــالع الرجــال بــأدوار أعمــق كآبــاء ومقدميــن 

للرعايــة أيضــًا.   

ــز السياســات والبرامــج والحمــالت فــي  ــج الدراســة لتعزي ــج وغيرهــا مــن نتائ يمكــن اســتخدام هــذه النتائ
األردن بطــرق عديــدة. ويتمثــل الهــدف الرئيســي للدراســة االســتقصائية فــي بنــاء فهم لممارســات ومواقف 
الرجــال والنســاء بشــأن المســاواة بيــن الجنســين مــن أجــل إثــراء الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز المســاواة بيــن 
الجنســين ودفعهــا ومتابعتهــا، وال ســيما علــى مســتوى صنــع القــرارات العامــة. ومــن خــالل امتــالك نقــاط 
بيانــات جديــدة ثريــة للغايــة، فــإن التحــركات الراميــة إلــى منــع العنــف ضــد النســاء، وتعزيــز اإلعمــال الكامــل 
لحقوقهــا، وتحقيــق المســاواة فــي أعمــال الرعايــة، وإحــداث تحــول فــي األعــراف االجتماعيــة، ســيصير لديهــا 
اآلن أداة جديــدة قويــة لالسترشــاد بهــا فــي جهودهــا. وأي شــخص يرغــب فــي االســتفادة مــن هــذه البيانــات 

لدفــع عجلــة التغييــر الســريع والقــوي فــي المجتمــع األردنــي يجــدر بــه القيــام بمــا يلــي: 

الرجوع إلى النسويات المحليات، وجماعات حقوق المرأة، وحقوق الفئات السكانية . 1
الضعيفة، والحركات واألصوات الداعية إلى منع العنف، لالسترشاد بها في تحديد 

األولويات وكيفيتها
وال تعــد أي مــن القضايــا التــي تناولتهــا هــذه الدراســة جديــدة أو مســتغربة تمامــا علــى جماعــات النشــطاء 
المقدامــة التــي تعمــل بالفعــل لصالــح األجيــال فــي األردن لتحقيــق مجتمــع أكثــر عــداًل ومســاواة. ويجــب 
ــم  ــى مســتوى السياســات أو البرامــج أو الحمــالت أو التعلي ــج عل أن يكــون أي جهــد للنهــوض بهــذه النتائ

متناســقًا مــع أهــداف هــؤالء النشــطاء وجهودهــم المســتمرة. 
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االستفادة من بيانات الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين . 2
الجنسين لتحديد المواقف ذات األولوية القصوى أو األكثر ضررًا أو األكثر شيوعًا 

للتصدي لها 
تتيــح بيانــات الدراســة االســتقصائية ثــراء هائــاًل فــي فهــم مشــهد المواقــف المتعلقــة بنــوع الجنــس 
ــراء فــي جهــود الحمــالت والبرامــج فــي  ــن والســوريين. ويجــب أن يسترشــد بهــذا الث ــن الســكان األردنيي بي
ــون  المســتقبل. وكمــا أظهــر القســم سادســًا مــن هــذا الملخــص التنفيــذي، ال يتفــق المشــاركون األردني
علــى نطــاق واســع مــع تعريفــات تقييديــة معينــة للرجولــة أو الذكــورة مثــل الخشــونة واالكتفــاء الذاتــي. وال 
ــة قصــوى مطلقــة، وفقــًا  ــم تظهــر كأولوي ــل إنهــا ل يعنــي هــذا عــدم وجــود هــذه المواقــف فــي األردن، ب
لــردود الدراســة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن معــدالت قيــام المشــاركين فــي االســتقصاء بمــا يلــي: )أ( 
تبريــر العقوبــة المتعلقــة بالشــرف؛ )ب( الموافقــة علــى القيــود الشــديدة المفروضــة علــى حركــة المــرأة؛ )ج( 
منــح الرجــال ســلطة اتخــاذ القــرار و«الواليــة« بصــورة غيــر متناســبة، تبــرز كلهــا نظــرًا الرتفاعهــا بشــكل خــاص. 
ومــن شــأن إجــراء تحليــل أعمــق لهــذه النتائــج وغيرهــا مــن النتائــج أن يكــون عمليــة مفيــدة لتحديــد األولويــات 

لحــركات المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن. 

االستفادة من المواقف اإليجابية الشائعة إلثبات وجود تأييد عام لجوانب معينة من . 3
المساواة

يعــد االتجــاه العكســي لالســتراتيجية الســابقة صحيحــًا أيضــًا: فحيثمــا يبــدو أن المشــاركين فــي االســتقصاء 
يتخــذون بالفعــل مواقــف إيجابيــة مؤيــدة للمســاواة بيــن الجنســين، يجــدر بالقائميــن علــى الحمــالت تحقيــق 
أقصــى اســتفادة مــن هــذا الوضــع وتوطيــد هــذه األفــكار فــي صــورة أعــراف اجتماعيــة. ومــن األمثلــة علــى 
ذلــك حقيقــة أن الغالبيــة العظمــى مــن الرجــال والنســاء يشــعرون بأنــه »علينا، نحــن األردنيين، القيــام بالمزيد 
مــن العمــل لتعزيــز المســاواة بيــن الرجــال والنســاء«، أو أن الغالبيــة العظمــى مــن المجيبيــن األردنييــن تتفــق 
علــى أنــه ال يوجــد مــا يدعــو إلــى الخــزي مــن مشــاركة الرجــال فــي رعايــة األطفــال أو القيــام بأعمــال منزليــة 

أخــرى. وهنــاك أمثلــة أخــرى كثيــرة. 

االستفادة من المساندة المقدمة لمختلف السياسات الواردة في ردود االستقصاء. 4
بالمثــل، فــإن العديــد مــن المجيبيــن – وفــي بعــض الحــاالت، الغالبيــة العظمــى مــن الرجــال والنســاء – 
ــي  ــر مــن المســاواة ف ــدرًا أكب ــن أن تحقــق ق ــي يمك ــكار التشــريعية الت ــل السياســات أو األف ــدون بالفع يؤي
األردن. ومــن األمثلــة البــارزة بوجــه خــاص الدعــم الواســع النطــاق )أكثــر مــن %75( الــذي أعــرب عنــه الرجــال 
والنســاء علــى حــد ســواء عــن إتاحــة فــرص أطــول إلجــازة األبــوة مدفوعــة األجــر لتشــجيع الرجــال علــى القيــام 
بــدور أكثــر نشــاطًا فــي األبــوة منــذ ســن الطفــل األولــى. وهــذه النتيجــة قويــة للغايــة فــي الســاحة السياســية، 
حيــث يمكنهــا أن تثبــت للمســؤولين المنتخبيــن أن هــذه السياســات وغيرهــا مــن السياســات األكثــر مســاواة 
بيــن الجنســين تحظــى بشــعبية فعليــة. وهنــاك العديــد مــن األمثلــة اإلضافيــة فــي هــذه الدراســة، بمــا فــي 

ذلــك الدعــم الواســع النطــاق لقــدرة األمهــات علــى نقــل جنســيتهن إلــى أبنائهــن، وأكثــر مــن ذلــك. 
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مفهوم الرجولة
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين  – األردن

الموجز التنفيذي

الدعوة إلى اتخاذ تدابير وقائية – ال تركز فقط على ردود األفعال. 5
تكشــف هــذه الدراســة عــن معــدالت ملحوظــة لتجــارب العنــف فــي مرحلــة الطفولــة وكذلــك تجــارب 
تعــرض البالغيــن لعنــف الشــريك الحميــم والتحــرش فــي الشــوارع. ومــن المغــري، لــدى النظــر إلــى هــذه 
النتائــج، الدعــوة إلــى ســن تشــريعات أكثــر وأفضــل لمعاقبــة مرتكبــي أعمــال العنــف هــذه. وهــذا النــوع مــن 
التشــريعات عنصــر مهــم فــي الجهــود الراميــة إلــى إنهــاء العنــف، ولكنــه ينبغــي أال يكــون العنصــر الوحيــد. 
وتظهــر الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي األردن أيضــًا الروابــط 
القويــة بيــن تعــرض األطفــال للعنــف واســتخدام نفــس العنــف فــي مرحلــة البلــوغ؛ وكذلــك، فــإن المواقــف 
المبــررة للعنــف تعــد شــائعة. وفــي ضــوء هــذه الحقائــق، يمكــن القــول بأنــه مــن الضــروري التركيــز علــى منــع 
العنــف قبــل وقوعــه، بــداًل مــن التركيــز فقــط علــى معاقبــة الذيــن يســتخدمون العنــف، بعــد ارتكابــه. ويمكــن 
ــة للتصــدي  ــات المحلي ــى مســتوى المجتمع ــدة، مــن الحمــالت عل ــة أشــكااًل عدي ــر الوقائي ــذ التدابي أن تتخ
لألعــراف االجتماعيــة الداعمــة للعنــف، إلــى المناهــج الدراســية للشــباب التــي تمكنهــم مــن تعلــم إقامــة 
عالقــة أكثــر صحــة وممارســات إدارة الغضــب، إلــى التشــجيع علــى التعبيــر بشــكل أصــح وأفضــل عــن الذكورة 

غيــر العنيفــة فــي وســائل اإلعــالم الشــعبية وخارجهــا. 

استكشاف طرق لمشاركة  الجوانب الدقيقة باإلضافة إلى األرقام المجردة. 6
فتــح المشــاركون فــي البحــوث النوعيــة فــي هــذه الدراســة قلوبهــم بســخاء وشــاركوا العديــد مــن قصصهــم 
الشــخصية للمســاعدة فــي تعميــق فهــم الدراســة لديناميكيــات المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن. ولــن 
يــؤدي االســتخدام الكامــل واألفضــل لنتائــج البحــوث إلــى تهميــش هــذه الشــهادات، بــل ســيعتمد عليهــا 
فــي ســرد قصــص مركبــة ومحــددة عــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن. واإلحصــاءات الكميــة 
الــواردة فــي هــذا التقريــر قويــة جــدًا فــي الواقــع، بجميــع الطــرق المعبــر عنهــا أعــاله. ولكنهــا، بحكــم تعريفهــا، 
ال يمكــن أن تتحــدث إال عــن اتجاهــات عريضــة، وليــس عــن الواقــع المعــاش المحــدد ألي أردنــي أو الجــئ 

ســوري فــي األردن. 
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االحتياجات غير الملّباة

ــة بشــأن  ــات الدراســة االســتقصائية الدولي ــذي يسترشــد ببيان ــام 2021، ال ــم لع ــاء العال ــة آب ــر حال ــاول تقري يتن
الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين ويبرزهــا، تركيــزًا هيكليــًا حصريــًا علــى مســألة المســاواة فــي أعمــال الرعايــة. 
ــة القائمــة فــي  ــد مــن أوجــه عــدم المســاواة الهيكلي ــة بالعدي ــة المنزلي ــر أوجــه عــدم المســاواة فــي الرعاي وتتأث
مجتمعاتنــا، بمــا فــي ذلــك األردن، والمدفوعــة مــن ضعــف االســتجابة الحكوميــة أو عــدم كفايــة برامــج الدعــم. 

وعلــى هــذا النحــو، فــإن أهــداف الدعــوة الــواردة فــي هــذا التقريــر األخيــر يتــردد صداهــا فــي األردن أيضــًا:

إعــداد حمــالت ووضــع سياســات وطنيــة للرعايــة تعتــرف بأعمــال الرعايــة وتقللهــا وتعيــد توزيعهــا بالتســاوي . 1
بيــن الرجــال والنســاء.

منــح إجــازة أبويــة متســاوية ومحميــة فــي الوظائــف ومدفوعــة األجــر بالكامــل لجميــع اآلبــاء كسياســة . 2
وطنيــة.

تصميــم برامــج للحمايــة االجتماعيــة وتوســيع نطاقهــا إلعــادة توزيــع أعمــال الرعايــة بالتســاوي بيــن النســاء . 3
والرجــال، مــع مواصلــة التركيــز علــى احتياجــات وحقــوق النســاء والفتيــات.

إحــداث تحــول فــي مؤسســات القطــاع الصحــي لتعزيــز مشــاركة اآلبــاء ابتــداًء مــن فتــرة مــا قبــل الــوالدة . 4
ــة. ــة ومشــاركة الرجــال كمقدمــي رعاي ــة الطفول وحتــى الــوالدة ومرحل

تعزيــز وترويــج مبــادئ الرعايــة بيــن الذكــور فــي المــدارس ووســائل اإلعــالم والمؤسســات الرئيســية األخــرى . 5
التــي تنشــأ وُترّســخ فيهــا األعــراف االجتماعيــة.

ــك . 6 ــزام بتل ــة – واإلل ــم العمــال للرعاي ــا، وسياســاتها لدعــم تقدي ــن العمــل، وثقافاته اصــالح ظــروف أماك
ــة. ــرات فــي التشــريعات الوطني التغيي

ــق مســاواة . 7 ــى تحقي ــوة إل ــة، مــع الدع ــال عــن دعمهــم لسياســات الرعاي ــادة السياســيين الرج مســاءلة الق
ــادة السياســية. المــرأة مــع الرجــال فــي مــا يخــص القي

ــة الشــرق  ــن الجنســين بمنطق ــال والمســاواة بي ــة بشــأن الرج ــج الدراســة االســتقصائية الدولي ــدم نتائ تق
ــذي  ــر والتقــدم ال ــا فــي األردن رؤى قّيمــة لفهــم المواطــن التــي تســتلزم التغيي األوســط وشــمال أفريقي
يتــم إحــرازه نحــو مجتمــع أكثــر إنصافــًا بيــن الجنســين. ويــرد فــي النســخة الكاملــة للتقريــر عــرض أكثــر 
عمقــًا للنتائــج الــواردة فــي جميــع الموضوعــات الســبعة التــي يتناولهــا. ويشــكركم المؤلفــون بصــدق علــى 
http://www.images- و  http://www.menandgendersurvey.com لزيــارة ويدعونكــم   اهتمامكــم 

mena.org لمعرفــة المزيــد عــن الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين 
ــًا.  ــًا وعالمي ــًا وإقليمي محلي

http://www.imagesmena.org
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