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المقدمة -  

 
1. ھدف وموضوع الدراسة    

 ������� ����� ����� ��� (نفذ االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة مشروع
في منطقة عالن والدیره )������ ��� ������� �� ������ �����

وذلك بمشاركة ممثلین من أبناء المجتمع المحلي، حیث تلقوا تدریباً حول منھجیة البحث وأم العمد وجلعد 
أدواتھ نظریاً وعملیاً ، وقد كانت األھداف الرئیسة للبحث كما یلي: السریع بالمشاركة و  

o . إلدارة المصادر المائیةالمجتمعات التمكین من وضع خطوط عریضة الحتیاجات    
o في قراراتھم  ) Water - DROPاعتماد ھذه الدراسة من قبل فریق مشروع ( 

والتخطیط لنشاطات المشروع بناء على أساس الدراسة.   
o االتفاق على معلومة موحدة بین الدوائر الحكومیة والمجتمع المحلي.    
   

منھجیة البحث  .2  
 

في البدایھ تم التعریف بمشروع االتحاد الدولي من خالل الجمعیات الفاعلھ بالمنطقھ      ( 
جمعیة بصمة الخیر الخیریة )وتم عقد ورشة تدریبة على آلیة البحث السریع بالمشاركة وعلى 

التحلیل وتم تشكیل فرق من المتطوعین وكانت الفرق من أھالي المنطقة حیث كان عملیة 
التدریب یركز على :   

- التعریف بأھمیھ العمل التطوعي المبني على المجتمع المحلي   
- التركیز على دور الفرق في جمع المعلومات الصحیحھ لمعرفتھم بالصعوبات والمشاكل التي  

تواجھ االھالي بالمنطقھ  
 - عمل مجموعات عمل حول البحث السریع بالمشاركة    

- عمل خرائط إجتماعیة لكل منطقة على حده وتوزیع المجموعات حسب الخرائط التي تم  
  رسمھا من قبل المتطوعین من المجتمع المحلي 

- التدریب على خطط المتابعھ والمیدان عن طریق تعبئھ قائمة المراجعةالتي أعدت للمشروع   
- دریب على تحلیل المعلومات  العداد تقریر عن المنطقھتم الت   
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ویتمیز البحث السریع بالمشاركة بالخصائص الرئیسة التالیة:   

المرونة: •  
یستخدم البحث السریع  بالمشاركة تشكیلة من األدوات یستطیع أفراد المجتمع المحلي تعلمھا بیسر وال 
تتطلب أدوات ومعدات متطورة وینطوي على أدنى قدر من النفقات ولھذا یطلق على البحث السریع 

ة ھي الدقة المقلوبة بالمشاركة بأنھ (تقنیة بحث ومالئمة) حیث یمیزه (التجاھل األمثل) أي الدقة المنشور
بموجب غرض الدراسة وال تجمع أي معلومات ال یحتاجھا تحقیق الفرص، بحیث یتم باستمرار تكییف 

النشاطات واستخدام األدوات حسب ظروف سیر البحث.   

التدقیق الثالثي:  •  
ویأتي شمول البحث السریع بالمشاركة من ھذه الخاصیة حیث ینطوي البحث على مراجعة البیانات 

وتدقیقھا من ثالثة طرق أولھا تكوین الفریق الذي یضم مزیجاً من الخبرات والمھارات والتوصیات   

یة التنوع في بحیث یضم أفراد من داخل المجتمع وخارجھ ذكوراً وإناثا وذلك یتجنب تحیز األفراد والثان
مصادر جمع المعلومات حیث یتم جمع البیانات من أماكن متعددة من أحداث مختلفة ومن مختلف شرائح 

المجتمع صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثا باإلضافة إلى التنوع في أدوات جمع المعلومات.     

 

المشاركة  •  
لم من ومع أفراد أو بواسطة أبناء وھو أھم جانب من جوانب البحث السریع بالمشاركة حیث یتضمن التع

ً لمعظم من حجم البحث تتم كل أنشطة البحث في المجتمع المحلي باشتراك  المجتمع المحلي وخالفا
أعضاءه، وتبدأ المشاركة منذ تحدید موضوع البحث ومالئمة األدوات المصممة، وحتى التحلیل النھائي 

دد من ممثلي المجتمع من كافة القطاعات والشرائح للبیانات وتبذل الجھود باستمرار لتشجیع مشاركة ع
وخاصة أولئك الذین سیستخدمون النتائج وتعطي أولویة كبیرة لوقت استخدام البیانات وتحلیلھا.    

 
1. فریق البحث    

في المجال  متعددي التخصصات وذوي خبرات عملیة متنوعة كال الجنسیینتم تشكیل فریق یضم 
المتبعة للبحث السریع بالمشاركة فقد شارك ممثلو المجتمع المحلي كأعضاء ، حسب المنھجیة التطوعي 

أساسیین في فریق البحث، فھذه المنھجیة تضمن مشاركة الجمیع ففي تصمیم خطة البحث واستخدام 
.  األدوات وتحلیل النتائج  
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 الجھة التي یعمل بھا االسم

م.سلیم موسى الزعبي /الدیرةمجتمع محلي   

احمد الزغبي م. ایناس /عالنمجتمع محلي   

نجاح موسى الزغبي مجتمع محلي /عالن   

یزن حسین الزعبي مجتمع محلي/عالن   

جازیة سالم الزعبي /عالنمجتمع محلي  	

عفاف صالح الزعبي /الدیرهمجتمع محلي  	

وصال یاسین الزعبي /عالنمجتمع محلي  	

وجدان محمد المناصیر /جلعدمجتمع محلي  	

باسل سالمھ المناصیر  /جلعدمجتمع محلي  	

احترام سالم الدھام /ام العمدمجتمع محلي  	

وسام حسین الزعبي  /جلعدمجتمع محلي  	

حنان علي الزعبي /عالنمجتمع محلي  	

مشرف حسین الزعبي /ام العمدمجتمع محلي  	

عامر علي الزعبي /عالنمجتمع محلي  	

حنان محمد الفواعیر /جلعدمجتمع محلي   

فیصل حمدان الزعبي /عالنمجتمع محلي   

ایمان حسین الزعبي /ام العمدمجتمع محلي   

بثینة موسى الزعبي عالن/مجتمع محلي              
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قصي جمال الزعبي /عالنمجتمع محلي              

م.عامر معادات اإلتحاد الدولي لحمایة الطبیعة   

م.صھیب خمایسھ جمعیة النساء العربیات   

ھلیلم.عماد  جمعیة النساء العربیات   

) یمثل المشاركین في عملیلة جمع المعلومات1جدول رقم (  

 

 

:تم تقسیم الفریق الى مجموعات وتوزیعھم على المناطق على النحو التالي  

 
 عدد العینات عدد المجموعات المنطقة

عــالن  2  100  

الدیرة  1  50  

جــلعد  1  25  

أم العمــد  1  40  
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:اإلجتماعي واإلقتصاديالوضع  - 	

	
السكان والموقع: 	

منطقة عالن :  

یبلغ  كم عن مركز المحافظة12وتبعد  في محافظة البلقاء  زي  ضمن قضاء عالن تقع بلدیة     
أالف نسمھ الدیره  7الف نسمھ ضمن التوزیع التالي ( عالن 12عدد سكان القضاء حوالي 

نسمھ في منطقة عالیة )  700نسمھ ،و 1500نسمھ ،وأم العمد  1000  

منطقة عالن ھي منطقة ذات طبیعة جبلیة وتشتھر في الزراعة التي تعتمد على میاه 
سنویاً  3ملم450ط األمطار في المنطقة حوالي األمطار مثل( الزیتون والعنب) ،معدل تساق  

منطقة الدیره:  

نسمھ  1000تقع منطقة الدیره ضمن بلدیة عالن والتي یقدر عدد سكانھا بحوالي  
وتشتھر ھذه المنطقة یاإلعتماد على زراعة الزیتون والعنب والتین ویقدر معدل تساقط 

ً 3ملم450األمطار فیھا ب  /سنویا  

منطقة أم العمد:  

نسمة وھي  1500منطقة أم العمد ضمن بلدیة عالن والتي یقدر عدد سكانھا بحوالي  تقع
ً 3ملم450تشتھر أیضا بزراعة الزیتون ومعدل تساقط األمطار فیھا حوالي  /سنویا  
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: الوضع االجتماعي واالقتصادي  
 

أن ھناك تدني في الوضع اإلقتصادي لدى األسر التي تسكن  اطقبینت الدراسة التي أجریت في المن
حیث  القوات المسلحة األردنیة حكومي والدخل العلى مصدر سكان المنطقة  أغلب  المنطقة حیث یعتمد

-300لمنطقة من یتراوح دخل األسره في ا دینار شھریاً وجزء بسیط من األسر یعتمدون على  500
% یتقاضون رواتب من الشؤون اإلجتماعیة ،كما أن معظم أھالي 2تھ الزراعة في دخلھم وھناك ما نسب

-5المنطقة مالكین للسكن وأوضحت الدراسة أن معدل أفراد األسره ییتراوح من  أفراد  6  

 

% من سكان المنطقة 2ورغم أن معظمم أھل المنطقة  مالكي لمساكنھم إال أن ھناك نسبة 
دینار وھو مرتفع إذا ما قورن بدخل  150دینار إلى  120مستأجرین ویتراوح إیجار المساكن بین 

األسره فى المنطقة.  

 

 

 

 

 
"نسبة المصروفات الخدماتیة لمتوسط دخل األسره"  

0%	

5%	

10%	

15%	

15%	

10%	

نسبة المصروفات الخدماتية للدخل	

املصروفات	على	الكهرباء	 املصروفات	املائية	
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الرسم البیاني السابق الذي یمثل نسبة المصروفات الخدماتیة ( المیاه والكھرباء لرجوع إلى وبا
من التكلفة العالیة إلستخدام یعانون  أھالي المنطقة  حیث تبین أن)بالنسبة لمتوسط دخل األسر 
% من 10% من الدخل یصرف على على إستخدام الكھرباء و15الكھرباء حیث أن ھناك نسبة 

الدخل على إستخدام المیاه.  

 

 

ً  أما بالنسبة للجمعیات یوجد في المنطقة جمعیة خیریة واحده وجمعیة تعاونیة واحده أیضا  

لخیریة جمعیة بصمة الخیر ا •  

تقدم ھذه الجمعیة عدید من الدورات التوعویة والتدریبیة في عدة مجاالت وتحتوي على روضة 
تخدم أھالي المنطقة ضمن مبلغ رمزي یناسب أھالي المنطقة كما وأن الجمعیة تعمل على مشاریع 

  أنھا تقدم الكثیر من الخدمات اإلجتماعیة في المنطقة رفي مجال البیئة وإدارة المصادر المائیة غی

 

 

جمعیة عالن التعاونیة •  

تحتوي على روضھ یستفید منھا سكان المنطقة وتقدم عدة نشاطات إجتماعیة مثل توزیع المعونات  
للمحتاجین   

 

 

الوضع التعلیمي: -  
% حاصلین على شھادات جامعیة 65مستوى مرتفع یقدر بنسبة  لمستوى التعلیمي للسكان فھووعن ا

ول على دعم أبناءھا ذكوراً وإناثاً في مجال معظم األسر في المنطقة تحوھنا البد من اإلشارة الى أن ،
التعلیم ولكن ھناك عامل أساسي في عملیة التعلیم یشكل عبء على األسره أال وھو الوضع اإلقتصادي 

لباً علو وضع التعلیم لدى الشباب حیث أشار بعض سكان المنطقة إلى صعوبة لألسره مما ینعكس س
تقتصر على كبار السن  متدنیة جداً أظھرت عینة البحث أن نسبة األمیة  ،كما تأمین مصاریف الطالب

فقط  
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): نسب التعلیم في عینة البحث2جدول (  

 

شیر الى أن ھناك وھذا یھي أكثر نسبة  الجامعیةمرحلة الیالحظ من الجدول السابق أن نسبة التعلیم في 
إھتمام كبیر في القطاع التعلیمي في المنطقة   

 

الوضع الصحي : -  
و التحسس خصوصاً مثل الربو واألزمات الصدریة  سر من وجود حاالت مرضیھ تعاني بعض األ

كون المنطقة ذات طبیعة شجریة ، كما یعاني أھالي المنطقة من إنتشار عن  الناتجفي فصل الربیع 
األمراض المزمنة مثل الضغط والسكري   

كما بینت الدراسة وجود أسر ذوي إحتباجات خاصھ وكانت نسبة ھذه األسر من العینات التي تم 
% وعزوا ذلك الى أن ھذه النسبة تعود بسبب زواج األقارب 11دراستھا   

 

 

 

0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
70%	

التعليم	الجامعي	
التعليم	الثانوي	

التعليم	اإلبتدائي	

نسبة	التعليم	في	املنطقة	

نسبة	التعليم	في	املنطقة	
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بالنسبة للخدمات الصحیة المقدمة للسكان على النحو التالي   

- مركز صحي عالن األولي :   
ویخدم سكان عالن والدیره وام العمد وجلعد وأشار  یقع ھذا المركز في منطقة عالن   

شخص یومیاً  25مدیر المركز أن عدد المراجعین یصل الى   
یة ویعاني المركز من نقص في یتكون المركز من عیادة طب عام وعیادة أسنان وصیدل

الكوادر   

 

- مركز صحي زي الشامل :   
كم وھو یخدم جمیع سكان قضاء زي وھو 3عالن حوالي یبعد ھذا المركز عن بلدیة 

یحوي جمیع عیادات اإلختصاص وسیارات الطوارئ مركز متكامل   
 
 

- مستشفى الحسین بن طالل الحكومي:   
ویتم تحویل المرضى من المراكز التي تم ھذا المستشفى یخدم أھالي السلط بشكل عام 

ذكرھا سابقاً الى ھذا المستشفى في الحاالت المستعصیة وبینت الدراسة أن سكان المنطقة 
راضون كل الرضى عن طبیعة الخدمات التي یقدمھا المركز   

التأمین الصحي :  

التوجد أي % من العینات لدیھم تأمین صحي حكومي لذلك 95بینت الدراسة أن نسبة        
مشاكل في تغطیة تكالیف العالج   
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:لمائي ا الوضع -  
م الوضع المائي الى قطاعین وھما تعاني المنطقة من تدھور كبیر في الوضع المائي حیث تم تقسی

میاه الشرب ومیاه الري .  

میاه الشرب : •  

من خالل سلطة المیاه والتي تضخ من بئر عالن باإلضافة الى  یتم تزوید المنطقة في میاه الشرب 
محطة تنقیة زي التي تقوم بدور تكمیلي عند الحاجة   

بینت الدراسة التي تم العمل علیھا أن ھناك تسرب كبیر في بعض شبكات المیاه وعزو أھالي 
المنطقة السبب الى أن ھذه الشبكات تعاني من صدأ وھریان ،كما أشار األھالي الى أن ھناك تلوث 

كبیر ناتج عن صدأ الشبكة   

 

مصادر میاه الشرب ونسب استغاللھا""  

 

ر المائیة المتاحة للشرب ونسبة استغاللھا من قبل األسر وتشیر النسب یمثل الشكل السابق المصاد
الى ان أغلب سكان المنطقة یعتمدون على آبار جمع المیاه وعلى میاه المفلتره وھذا یشكل عبء 

كبیر على دخل األسره للحصول على المیاه المفلتره   

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

مياه	مفلتره	 مياه	آبار	جمع	مياه	

مصادر مياه الشرب المتاحه واعتماد الأسر عليها 
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-50ثة شھور) تقدر من كما أوضحت الدراسة أن معدل فاتورة المیاه كانت كل دوره ( ثال 60 
دینار وھذا یشكل عبء كبیر على أھالي المنطقة بالنسبة للدخل لدى األسره حیث أن كل أسره 

   3م4لدیھا 

وبسبب الطبیعة الجبلیة التي تحویھا المنطقة كان ھناك ضعف في وصول المیاه لدیھا وھذا یشكل 
  3م2دینار لكل 12الذي یكلف تنك الماء عبء مادي كبیر على المواطن ألنھ یعتمد على 

 

 

میاه الري : •  

ھناك مساحات زراعیة كبیره في المنطقة ولكن ھي مساحات زراعیة بعلیة لذلك ھناك نسبة بسیطة 
% 10% مزروعات بعلیة و90جدا تعتمد على میاه الري حیث كانت النسبة على النحو التالي 

محاصیلمیاه الشبكة في ري ھذه ال مزروعات مرویة یتم استخدام  

% یستخدمون المیاه الرمادیة في ري الحدائق المنزلیة 32الى أن ھناك ما نسبتھ  كما بینت الدراسة
منطقة سوى مشروع  واحد تم لوجود مشاریع للمیاه في افقط كما أشار سكان المنطقة الى أنھ ال ی
من خاللة حفر آبار جمع میاه األمطار .  

للمنطقة والمعلومات التي تم الحصول علیھا من أھالي المنطقة بناءا على الزیارات المیدانیة 
في منطقة عالن نبع واحد غیر صالح للشرب بسبب  وبعض الجھات الحكومیة تبین أنھ یوجد

 ً كما ویوجد  التلوث الحاصل جرا الحفر اإلمتصاصیة المنتشره في المنطقة وھذا النبع یجف صیفا
.المنطقة علیھ في عملیة الري  نبع في منطقة الدیره یعتمد بعض أھالي  
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الوضع الزراعي -  
 
 

عالن منطقھ جبلیھ تضم  مساحات شاسعھ و ھي مساحات حرجیھ , وكما بینت  بلدیةتعتبر 
یعتمدون بنسبھ كبیره على زراعة الزیتون و العنب إضافة الى  الدراسة ان أھالي المنطقھ

بینت الدراسھ أیضا ان  الزینھ بنسب متفاوتھ.ین و أشجار الحمضیات و اللوزیات و التوت و الت
% من أھالي المنطقھ یستفیدون من النباتات البریة مثل(النعنع و الزعتر و المیرمیھ 65ما یقارب 

 و البابونج و إكلیل الجبل) المنتشره في المنطقھ. 
 
. 

من الرعي  من خال ل المقابالت مع أھالي المنطقة تبین ان القطاع الحرجي في المنطقھ یعاني
%, و 65% و من إعتدائات على االشجار الحرجیھ من خالل تقطیعھا بنسبة 69الجائر بنسبة 

ھذه اإلعتداءات تكون بسبب عدم و جود مراعي طبیعیة, و بالنسبة لموسم زراعھ الزیتون 
انتشرت أفات جدیده بسبب التغیر المناخي و قلة االمطار و من ھذه األفات ھي ذبابة الزیتون 

تي تعمل على زیادة حموضھ الزیت مما یأثر على كمیة المحصول الزیتي و جودتھال  
 
 

مدیریة الزراعھ في منطقة عالن أن ھذه المدیریھ تخدم  قضاء زي بما فیھا منطقة عالن بینت و 
و أم العمد و الدیره و جلعد , و یتمثل دور المدیریھ في تقدیم الخدمھ و یدالمساعده لدى 

خالل إعطاء ورشات عمل و تدریبیھ و توعویھ و توزیع بعض المبیدات المزارعیین من 
الزراعیھ للمزارعین و أوضح أیضا أن المدیریھ تقوم بعمل معارض و مھرجانات تسویقیھ یتم 
من خاللھ عرض المنتجات الزراعیھ في المنطقھ لتسھیل عملیة تسویقھ مثل مھرجان الزیتون 

 اجھ كوادر المدیریھ انھم یعانون من عدم تقبل المعلومھالسنوي. و من أھم المشاكل التي تو
العلمیھ لدى المزارع. الزراعیھ  

 
 

 بینت الدراسة ان آلیة تسویق المنتجات الزراعیة ھي محلیة و كانت على النحو التالي:

- %.80الزیت و الزیتون بنسبة    

- %.5الخضار و الفواكھ بنسبة    

% من أغنام و أبقار 35و بینت الدراسة أن أھالي المنطقھ یقومون بتربیة الثروة الحیوانیة بنسبة 
%. 15و دواجن, و أیضا یتم تسویق منتجاتھا من حلیب و مشتقاتھ محلیا بنسبة   
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% منعا من 73و من خالل المقابالت مع أھالي المنطقة تبین أنھم یقوموا بإستصالح أراضیھم بنسبة 
%.90% و السالسل الحجریة بنسبة 10التربھ  و یستخدم في ھذا اإلصالح الجدران بنسبة   انجراف  

 

 

الوضع البیئي: -  

 
في المنطقة حیث أن مشكلة ھذا القطاع بالتدھور  هالمھدد حد القطاعاتطاع البیئي في المنطقة ھو االق

موجوده في المنطقة وھنا البد من اإلشاره أثرت تأثیراً سلبیاً على باقي القطاعات فھناك عدة مشاكل بیئیة 
إلیھا وھي على النحو التالي :  

 

 

 

الصرف الصحي : •  

من تدني البنتھ التحتیھ للمنطقھ بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي  أھالي المنطقة جمیعھمیعاني 
مما یشكل ھذا خطر بیئي على المنطقھ و عبىء مادي بحیث أن إعتماد المنطقھ كاملھ على صھاریج 

-50ریج الواحد ما بین (النضح و یتراوح تكلفة الصھ .) دینار70  

 

 

النفایات المنزلیة : •  

وجود حاویات للمخلفات المنزلیة حیث أن عملیة رمي النفایات  قلةإشتكى معظم سكان المنطقة من 
ویوجد نسبة بسیطة من حرق الحاویات تتم بشكل عشوائي في المنطقة   

 

مصنع المعسل والمشروع النووي :مشكلة  •  
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% من األسر تعاني من مخلفات المصنع واألدخنة الناتجھ منھ وأن 16بینت الدراسة الى أن ھناك 
غیر راضون لقرب المشروع النووي من المنطقة بسبب اإلنبعاثات التي تؤثر % 6ھناك نسبة 

على بیئة المنطقة بشكل مباشر وھذا ینعكس على الوضع الصحي لألسر.  

 

 

 

:اإلحتیاجات والتوصیات -  

 

 
"احتیاجات األسر في المنطقة"  

 

 

اإلحتیاجات كالتالي :یبین الشكل السابق احتیاجات األسر التي تسكن المنطقة وكانت ھذه   

- العمل على دعم أھالي المنطقة لحفر آبار جمع میاه  	
- تغطیة المنطقة بالصرف الصحي  	

0%	
20%	
40%	
60%	
80%	

100%	

آبار	جمع	مياه	
الصرف	الصحي	 توعية		

صيانة	شبكات	
املياه	

85%	 90%	

45%	

80%	

احتياجات الأسر 
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- تكثیف دورات التوعیة البیئیة والمائیة والزراعیة والصحیة   	
- العمل على صیانة شبكات المیاه للمنطقة كاملة   	

 


