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 الفصل الخامس

  تنظيم اإلنجاب

سكان والصحة األسرية                     ددا من المؤشرات من مسح ال ة،       2007يشمل هذا الفصل ع ق بالمعرف  التي تتعل
ستقبلية                .  ، واستعمال وسائل تنظيم األسرة    التوجهات ة الم ضا معلومات عن الرغب ذا الفصل أي ويعرض ه

وتم تفحص االتجاهات عبر    .  الستعمال موانع الحمل والتعرض لرسائل وسائل اإلعالم حول تنظيم األسرة         
  .2002 و1997 و1990الزمن بمقارنة نتائج هذا المسح مع نتائج مسوح السكان والصحة األسرية 

  
   المعرفة بوسائل تنظيم األسرة1.5

، حيث  2007والصحة األسرية    يشكل تحديد مستوى المعرفة بوسائل منع الحمل هدفًا رئيسيًا لمسح السكان          
تعمالها  سبقًا الس رطًا م ة ش ائل معين ة بوس ر المعرف سيدات  .  تعتب ة ال ة بمعرف ات المتعلق ع المعلوم م جم وت

ا                  بوسائل منع الحمل من خالل سؤال الم        ع الحمل التي سمعن عنه ائل من ا عن وس .  ستجيبات سؤاًال مفتوح
م                    يلة ث وفي حالة عدم ذآر المستجيبة ألي وسيلة من الوسائل المسجلة في القائمة، آانت الباحثة تصف الوس

د التقصي   ولجميع الوسائل التي ذآرتها المستجيبة .  تسأل السيدة عما إذا سمعت عنها  م  بشكل تلقائي أو بع ت
  .  بأن السيدة على معرفة بهالها آإجابات تسجي

ة أل    ول المعرف ات ح ت المعلوم يوجمع يلة  ثن شرة وس ي  ع ة ه اإلبر،    : حديث ن ب ب، الحق وب، اللول الحب
ة   ائل المهبلي ات، الوس اطي، (الغرس شاء المط وة، الغ ييالجأو الرغ اع  )ل يلة انقط ة، وس ائل الطارئ ، الوس

يلتين          )الكندم(الواقي الذآري   ،  الطمث االرضاعي  ذآري، ووس يم ال وي، التعق ، الواقي األنثوي، التعقيم األنث
باإلضافة إلى ذلك ترك المجال مفتوحا أمام المستجيبة        و.  القذف الخارجي والمتناع الدوري    ا :ما ه تينتقليدي

  .لتذآر أية وسائل أخرى دون أي إيحاء من قبل الباحثة

سكان والصحة األسرية في األردن وفي          وتجدر اإلشارة إلى أن المعرفة بوسائل تنظيم األسر        ة في مسح ال
جميع المسوح الديموغرافية والصحية حددت ببساطة بالسماع بالوسيلة، ولم تسأل أية أسئلة لتقييم درجة أو           

  .عمق المعرفة بالوسيلة،  آالسؤال عن آيفية استعمال الوسيلة

سكان والصحة األسرية             ائج مسح ال ع ال   2007وتشير نت ى أن جمي زواج في       إل سيدات الالتي سبق لهن ال
ل         ى األق ع الحمل          األردن يعرفن وسيلة واحدة عل ائل من ين الوسائل      ).  1.5الجدول    أنظر (من وس ومن ب

يلة انقطاع الطمث أإلرضاعي            %)99(الحديثة األآثر انتشارًا الحبوب واللوالب        م وس ا   %)91(، ث ، يتبعه
يم األن         ن والتعق ذآري والحق وي المعرفة بالواقي ال سبتها من         .  ث د تراوحت ن ى   % 89فق يم    % 85إل م التعق ث

وي ه      وآانت المعرفة     %.  80األنثوي بنسبة مقدارها     ل حيث آانت       بالوسائل الطارئة والواقي األنث ي األق
سبة         .  على التوالي % 19و% 20النسبة   وفي المتوسط،    %.  92أما القذف الخارجي فهو معروف أيضا بن

  .الزواج تعرف حوالي تسع وسائل من وسائل تنظيم األسرةفإن السيدة التي سبق لها 

ـال               سيـدات، ف ين ال ائع ب ة أمر ش يلة حديث وحيث أن المعرفة بأي وسيلة من وسائل تنظيم األسرة أو أي وس
يلة                    يلة أو أي وس ة أي وس توجـد تباينـات تقريبًا بين السيدات حسب الخصائص األساسية، فيما يتعلق بمعرف

  ).، البيانات غير معروضة%100و % 98ين تتراوح ب(حديثة 
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  نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج والسيدات المتزوجات حاليا الالتي 1.5جدول 
 سنة ويعرفن أي وسيلة معينة من وسائل منع الحمل حسب نوع الوسيلة، 49-15أعمارهن 

  2007األردن 

  السيدات الالتي سبق  نوع الوسيلة
   لهن الزواج 

لمتزوجات السيدات ا
  حاليا

  99.8  99.7  أية وسيلة

  99.8  99.7  أية وسيلة حديثة

  79.8  79.7  التعقيم األنثوي

  25.7  25.3  التعقيم الذآري

  98.9  98.7  الحبوب

  99.5  99.4  اللولب

  85.8  85.4  الحقن باإلبر

  56.3  55.8  الغرسات

  90.0  89.3  الواقي الذآري

  19.6  19.4  الواقي األنثوي

  LAM( 91.1  91.5(انقطاع الطمث اإلرضاعي 

  20.5  20.4  الوسائل الطارئة

  96.1  95.7  أي وسيلة تقليدية

  88.0  87.4  االمتناع الدوري

  92.9  92.3  القذف الخارجي

  4.8  4.7  وسيلة شعبية

 8.5 8.5  متوسط عدد الوسائل المعروفة للسيدات 

 10354 10876  عدد السيدات

 
   سبق استعمال وسائل منع الحمل2.5

 2007تم سؤال جميع السيدات الالتي سبق لهن الزواج وتمت مقابلتهن في مسح السكان والصحة األسرية      
تعمالها     ممن   ا إذا سبق لهن اس ويظهر الجدول   .  ذآرن أنهن سمعن بوسيلة ما من وسائل تنظيم األسرة فيم
وقد بلغت .  اج استعملن وسيلة من وسائل منع الحمل في وقت ما      نساء سبق لهن الزو    10 من آل    8 أن   2.5

سيدات الالتي            % 81نسبة الالتي سبق لهن االستعمال       من المتزوجات حاليا، وهي نفس النسبة تقريبا بين ال
زواج   ن ال بق له ين أن %).  80(س ائل   % 73وتب تعملن الوس بق أن اس ًا س ات حالي سيدات المتزوج ن ال م

وب      %)47(لولب أآثر الوسائل شيوعا      وآان ال .  الحديثة اله الحب سبة الالتي سبق      %).  38(، ت اوت ن وتتف
ن       رى، م ة األخ ائل الحديث تعمال الوس ن اس ى   % 4له وي إل يم األنث ث   % 21للتعق اع الطم يلة انقط لوس

اعي  واقي % 23واإلرض ذآريلل ا أن .  ال وي،       % 1آم واقي األنث ا ال تعملن إم سيدات اس ن ال ل م أو أق
  .التعقيم الذآري أو والوسائل الطارئةالغرسات، 

ر                          ذف الخارجي هو أآث سبيا في األردن، فالق ع ن ة مرتف ويالحظ أن مستوى سبق استعمال الوسائل التقليدي
ل      ن قب تعمل م ث اس ة، حي ة المتبع ائل التقليدي سيدات % 33الوس ن ال اع    م ه االمتن ا، يلي ات حالي المتزوج

  %).18(الدوري 
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 الالتي سبق لهن استعمال أية وسيلة من 49-15لسيدات الالتي سبق لهن الزواج والسيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن  نسبة جميع ا2.5جدول 
  2007وسائل منع الحمل حسب نوع الوسيلة والعمر، األردن 

 الوسائل التقليدية الوسائل الحديثة
 العمر

أية 
وسيلة

أية 
وسيلة 
 حديثة

التعقيم 
األنثو
  ي

التعقيم 
الحقن   اللولب الحبوبالذآري

الواقي الغرسات  باإلبر
 الذآري

الواقي 
 األنثوي

انقطاع 
الطمث 
االرضاعي

)LAM(

وسائل 
  طارئة

أية 
وسيلة 
تقليدية

االمتناع 
 الدوري

القذف 
الخارجي

وسيلة 
 شعبية

عدد 
السيدات

 السيدات الالتي سبق لهن الزواج 
15-19 31.4 21.9 0.0  0.0  9.8  6.1  0.4  0.0  8.9  0.0  4.9  0.0  17.6 1.0  16.5  0.0  236  

24-2065.4 53.1 0.0  0.0  22.7  19.8  2.0  0.0  21.1  0.0  17.3  0.1  28.7 8.0  24.6  0.7 1,276  
29-2577.9 66.9 0.0  0.4  33.5  34.5  2.6  0.2  21.2  0.0  18.8  0.8  39.4 14.8  32.3  0.5 1,977  
34-3083.9 76.0 0.9  0.0  41.8  48.1  5.5  0.1  26.8  0.0  22.4  1.8  42.3 19.9  34.1  1.3 2,213  
39-3584.5 79.9 3.5  0.0  42.4  56.6  7.1  0.5  26.1  0.2  23.5  0.8  47.2 24.1  38.9  1.8 2,052  
44-4084.3 78.2 7.5  0.2  41.3  59.2  4.8  0.5  20.4  0.4  22.1  1.2  43.0 21.0  34.5  2.8 1,884  
49-4581.9 77.9 12.8 0.0  42.1  57.2  3.5  0.9  18.2  1.0  19.3  1.3  33.0 17.5  24.3  2.6 1,239  

                                 
 10,876 1.5  32.1  17.9 39.6  1.0  20.5  0.2  22.5  0.4  4.4  46.0  37.4  0.1  3.6 71.8 79.5المجموع

  السيدات المتزوجات حاليا
 19-15 31.822.1 0.0  0.0  9.9  6.2  0.4  0.0  9.0  0.0  5.0  0.0  17.8  1.0  16.7  0.0  233  
 24-2066.854.2 0.0  0.0  23.1  20.5  2.1  0.0  21.5  0.0  17.3  0.1  29.3  8.3  25.1  0.4  1,233  
 29-2578.867.5 0.0  0.4  34.0  34.5  2.6  0.2  21.4  0.0  19.2  0.8  40.0  14.9  32.7  0.5  1,932  
 34-3085.777.6 1.0  0.0  42.5  49.5  5.7  0.1  27.6  0.0  22.9  1.9  43.5  20.6  34.9  1.3  2,127  
 39-3586.081.2 3.6  0.0  43.2  57.5  6.7  0.5  26.3  0.2  23.7  0.9  48.0  24.8  39.4  1.9  1,968  
 44-4087.080.7 8.0  0.2  43.1  61.8  5.0  0.5  21.2  0.4  22.5  1.1  45.0  22.0  36.0  2.9  1,746  
 49-4585.581.9 13.6 0.0  44.2  61.2  3.8  1.0  19.7  1.1  20.5  1.3  34.6  18.0  25.3  2.7  1,115  

                                   
 10,354  1.5  32.9  18.4  40.7  1.0  21.0  0.2  23.1  0.4  4.4  47.1  38.3  0.1  3.7 81.273.4المجموع

  
   االستعمال الحالي لوسائل منع الحمل3.5

س   ا ت ا م ي غالب ن المؤشرات الت ل م ع الحم ائل من الي لوس تعمال الح ستوى االس ر م اح يعتب يم نج تعمل لتقي
ائج مسح     .  أنشطة تنظيم األسرة، وهو شائع االستعمال أيضًا آمقياس في تحليل محددات اإلنجاب            وتشير نت

رية  صحة األس سكان وال دول  (2007ال ى أن ) 4.5الج ستعملن  % 57إل ا ي ات حالي سيدات المتزوج ن ال م
ة و      % 42 من بينهن    وسائل منع الحمل،   ستعملن الوسائل الحديث ة     % 15ي ستعملن الوسائل التقليدي ان    .ي وآ

تعماًال           ة اس ر الوسائل الحديث اله  %)22(اللولب أآث وب    ، ت ذآري     ،  %)8( الحب واقي ال يم   %)5(وال ، والتعق
وي  ث االرضاعي  %) 4(األنث اع الطم ن    .%)1(وانقط ل م د أق ائل  % 1ويعتم ى الوس سيدات عل ن ال م

رى  ة األخ ر .  الحديث ارجي  ويعتب ذف الخ دوري  االو%) 11(الق اع ال ة   %) 4(متن ائل التقليدي ر الوس أآث
  .  استعماًال

دين            الل العق وس خ شكل ملم ل ب ع الحم ائل من تعمال وس الي الس ستوى الح ع الم د ارتف ام، فق شكل ع وب
سكان والصحة األسرية % 40رين، من ياآلخ ي مسح ال ى 1990ف سكان والصحة % 53، إل ي مسح ال ف

ام     % 57 ثم إلى    2002ن والصحة األسرية    في مسح السكا  % 56، وإلى   1997األسرية    2007في مسح ع
سنوات ال           ).  1.5الشكل  ( سابقة لمسح   خمس  ولذا فان الزيادة النسبية في استعمال الوسائل خالل ال  2007ال

  .  للوسائل الحديثة% 2لجميع الوسائل، و% 2هي 
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ائل ت                       ر ملحوظ في استعمال وس د طرأ تغي ه ق ين أن ة، يتب ين          وبمقارنة وسائل معين رة ب ة في الفت نظيم معين
سبة من                   .  2007 و 1990عامي   ب، حيث ارتفعت الن د استعمال اللول وحظ هو تزاي % 15وآان أآثر ما ل

ذلك استعمال       2007عام  % 22 إلى   1990عام   ل من               ، وارتفع آ رة من أق ذآري خالل نفس الفت واقي ال ال
  % .5إلى % 1

 2007ن الزواج والسيدات المتزوجات حاليا حسب وسيلة منع الحمل المستعملة حاليًا والعمر، األردن   التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق له3.5جدول 
   الوسائل التقليدية  الوسائل الحديثة 

  أية العمر
 وسيلة

  أية 
  وسيلة
  حديثة

  التعقيم
الحقن   اللولب  الحبوب  األنثوي

  باإلبر
الواقي 
  الذآري

 انقطاع 
الطمث 
االرضاعي

)LAM( 

أية 
  وسيلة
حديثة 
   أخرى

أية 
  وسيلة
  تقليدية

االمتناع
الدوري

  القذف
 الخارجي

  وسيلة
  شعبية

ال 
 تستعمل
 حاليًا 

  عددالمجموع
 السيدات

 السيدات الالتي سبق لهن الزواج 
19-15 24.1  14.9  0.0  7.0  1.9  0.1  3.3  2.6  0.0   9.1  0.1  9.1  0.0  75.9  100.0   236  

24-20 42.7  31.7  0.0  7.7  12.7  0.2  7.8  3.2  0.0   11.0  2.1  8.9  0.0  57.3  100.0  1276  

29-25 49.0  35.1  0.0  9.7  18.4  0.5  5.0  1.4  0.0   13.9  2.2  11.6  0.1  51.0  100.0  1977  

34-30 60.2  45.0  0.9  10.8  23.9  0.9  6.6  1.8  0.0   15.2  3.8  11.3  0.2  39.8  100.0  2213  

39-35 61.3  45.8  3.5  9.1  25.5  1.2  5.3  1.0  0.2   15.6  4.9  10.5  0.2  38.7  100.0  2052  

44-40 61.8  44.1  7.5  5.8  26.4  0.6  3.3  0.4  0.2   17.7  5.9  11.0  0.9  38.2  100.0  1884  

49-45 48.4  36.6  12.8  2.7  18.2  0.4  1.6  0.0  0.7   11.8  4.9  6.7  0.2  51.6  100.0  1239  
                                   

  10876  100.0  45.5  0.3  10.3  3.9  14.5   0.1  1.3  5.0  0.7  21.2  8.0  3.6  40.0  54.5 المجموع
  السيدات المتزوجات حاليا

19-15 24.4  15.1  0.0  7.1  1.9  0.1  3.3  2.7  0.0   9.3  0.1  9.2  0.0  75.6  100.0  233  

24-20 44.2  32.9  0.0  8.0  13.2  0.3  8.1  3.4  0.0   11.4  2.2  9.2  0.0  55.8  100.0  1233  

29-25  50.1  35.9  0.0  9.9  18.9  0.6  5.1  1.4  0.0   14.2  2.3  11.9  0.1  49.9  100.0  1932  

34-30 62.5  46.8  1.0  11.3  24.9  0.9  6.9  1.9  0.0   15.7  3.8  11.7  0.2  37.5  100.0  2127  

39-35 63.9  47.7  3.6  9.5  26.6  1.2  5.6  1.1  0.2   16.2  5.1  10.9  0.2  36.1  100.0  1968  

44-40 66.6  47.5  8.0  6.2  28.5  0.6  3.5  0.4  0.2   19.1  6.3  11.8  1.0  33.4  100.0  1746  

49-45 53.1  40.0  13.6  3.1  20.3  0.4  1.8  0.0  0.8   13.1  5.5  7.4  0.2  46.9  100.0  1115  
                                   

  10354  100.0  42.9  0.3  10.8  4.1  15.2   0.1  1.4  5.3  0.7  22.3  8.4  3.7  41.9  57.1 المجموع
   السيدة أآثر من وسيلة تم اعتماد الوسيلة األآثر فعالية في التبويب تعلمتإذا اس: مالحظة

ع الحمل حسب العمر ائل من تعمال وس اين اس ان ). 3.5الجدول (ويتب ين  حيث آ تعمال ب ستوى لالس ى م أدن
سيدات في عمر     ، ويصل إلى القمة بين ا     %)24( سنة   19-15النساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية        -40ل

نه 44 ر    %)67( س ي العم سيدات ف ين ال دة ب ك بح د ذل نخفض بع م ي ة  %).  53 (49-45، ث ستعمل غالبي وت
شكل أساسي                          د، حيث يعتمدن ب ين الموالي السيدات في األفواج العمرية الصغيرة الوسائل من أجل المباعدة ب

ذآري   على الحبوب ثم على       واقي ال سيدات األآب     .  ال ستعمل ال ا ت ة    بينم ر ديموم نًا وسائل أآث ع   .  ر س ا ارتف آم
ذه        35التعقيم األنثوي بشكل خاص وشاع استعماله بين السيدات الالتي أعمارهن             سنة فأآثر، حيث ارتفعت ه

ة     % 4النسبة من    ة العمري ة     % 8 سنة إلى      39-35للفئ ة العمري سيدات    % 14 سنة، وإلى      44 -40للفئ ين ال ب
ر                .   سنة 49–45المتزوجات حاليًا والالتي أعمارهن      سيدات األآب ين ال دًا ب آما آان استعمال اللولب شائعًا ج

  .سنًا
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 2007-1990 نسبة السيدات المتزوجات حاليًا حسب وسيلة منع الحمل المستعملة حاليًا 1.5الشكل 
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النسبة

وسيلة حديثة وسيلة تقليدية
 

ع الحمل حسب                  ائل من سيدة     وهناك أيضا تفاوت في مستوى االستعمال الحالي لوس الخصائص األساسية لل
دول ( ـ    ) 4.5الج ى ب و أعل ل ه ع الحم ائل من تعمال وس ث أن اس ي  % 13حي ن ف ي يقم سيدات الالت ين ال ب

ضرية   اطق الح ة     %) 58(المن اطق الريفي ي المن ن ف ي يقم سيدات الالت ن ال سبة  %).  52(م إن ن ذلك ف آ
ة ويقمن في المناطـق الح              سبـة      السيدات الالتي يستعملن الوسائل الحديث ـى بن من الالتي    % 19ضريـة أعل

  ).  على التوالي% 36و% 43(يقمن في المناطـق الـريفية 

يم          يم الوسط     .  ويوجد تفاوت في االستعمال الحالي لوسائل تنظيم األسرة حسب اإلقل د سجل إقل ذي يضم   (فق ال
أمـا أدنى مستوى   ).  %55(، يليه إقليم الشمال     %)58(أعلى مستوى في استعمال أية وسائل       ) العاصمة عمان 

يم الجنوب         ة مشابهة الستعمال أي                %).  53(فهو في إقل ات في استعمال الوسائل الحديث ا آانت االختالف آم
راوح                  .  وسيلة من الوسائل   ع الحمل حسب المحافظات ويت آما يوجد تفاوت في االستعمال الحالي لوسائل من

اء، و        % 59والمعدل ما بين نصف النساء في محافظتي المفرق ومعان           % 60في محافظتي العاصمة والزرق
ة                   سيدات في البادي ر لل شكل آبي اوت وب ل     % 46(في محافظة الطفيلة، آما يالحظ التف ة مقاب ر  % 58للبادي لغي

  ).البادية

تحقن بالمدرسة                      ًا الالتي ال سيدات المتزوجات حالي ين ال ويتفاوت االستعمال الحالي لوسائل تنظيم األسرة ب
ي سيدات الالت اتوال ر متعلم ل أو غي يم قلي ديهن تعل نمط .   ل ذا ال ق ه ضًا وينطب الي أي تعمال الح ى االس عل

اع المستوى التعليمي، ففي حين                     .للوسائل الحديثة  ات مع ارتف   وترتفع نسبة االستعمال الحالي للوسائل بثب
سبة إ                % 44تستعمل   ذه الن ع ه ى   من السيدات األميات وسيلة ما من وسائل تنظيم األسرة، ترتف ين  % 58ل ب

د مع               . السيدات الالتي مستواهن التعليمي ثانوي فأعلى      سبة استعمال اللولب تتزاي  وتجدر اإلشارة إلى أن ن
د  .  ارتفاع المستوى التعليمي، في حين أن العالقة عكسية بين التعقيم األنثوي ومستوى التحصيل العلمي            وق

ال                 تعود هذه العالقات جزئيًا إلى أن السيدات غير المتعلم         ر من األطف ددا أآب رًا وأنجبن ع ر عم ات هن أآب
ويزداد استعمال  .  من السيدات المتعلمات، ولذا فإنهن أآثر ميال للتوقف النهائي عن اإلنجاب من المتعلمات            

  .الوسائل التقليدية أيضا مع ارتفاع المستوى التعليمي
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 حسب وسيلة منع الحمل المستعملة حاليا والخصائص األساسية، األردن 49-15ارهن  التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا الالتي أعم4.5جدول 
2007 

   الوسائل التقليدية الوسائل الحديثة 

الخصائص 
 األساسية

  أية
وسيلة

أية 
وسيلة 
  حديثة

  التعقيم
الحقن اللولب الحبوب األنثوي

باإلبر
الواقي 
 الذآري

انقطاع 
الطمث 
عي االرضا

)LAM( 

 أية وسيلة
 حديثة
 أخرى

أية 
 وسيلة
 تقليدية

االمتناع 
 الدوري

 القذف
الخارجي

 وسيلة
 شعبية

 عملال تست
عدد المجموع حاليًا

 السيدات

                مكان اإلقامة

  8803 100.0 41.9 0.3  10.6 4.2  15.1  0.1 1.3 5.5 0.6 23.0  8.7  3.7 43.0 58.1 الحضر
  1551 100.0 48.4 0.4  11.8 3.5  15.6  0.0 1.9 4.0 1.2 18.2  7.1  3.6 36.0 51.6 الريف

                          المحافظة
  4242 100.0 41.0 0.3  9.9 4.3  14.6  0.4 1.8 5.0 0.5 23.3  9.4  4.1 44.4 59.0 العاصمة
  620 100.0 45.4 0.2  8.8 6.5  15.5  0.0 2.1 4.6 1.0 19.2  7.1  5.1 39.1 54.6البلقاء
  1548 100.0 40.8 0.2  11.2 2.2  13.6  0.0 0.6 6.6 0.8 25.6  9.7  2.3 45.6 59.2الزرقاء
  248 100.0 47.0 0.3  8.9 4.7  14.0  0.0 1.4 4.1 1.0 20.4  9.0  3.3 39.1 53.0مادبا
  1892 100.0 43.8 0.2  13.1 4.7  17.9  0.0 0.7 5.8 0.3 21.5  6.4  3.5 38.2 56.2 اربد

  441 100.0 50.5 0.4  13.0 2.4  15.7  0.1 1.5 3.9 1.6 17.2  7.4  2.0 33.7 49.5المفرق
  278 100.0 44.3 0.0  14.0 1.9  15.8  0.0 1.4 4.6 1.7 19.7  7.3  5.1 39.9 55.7جرش
  218 100.0 41.6 0.2  13.7 2.9  16.8  0.0 0.7 3.9 0.4 28.5  4.1  4.0 41.5 58.4عجلون
  363 100.0 48.9 0.3  6.3 4.3  10.9  0.2 1.5 6.4 1.3 16.6  9.7  4.6 40.2 51.1الكرك
  139 100.0 40.0 0.0  13.6 4.9  18.5  0.0 1.7 4.4 1.0 19.3  8.5  6.4 41.5 60.0 الطفيلة
  154 100.0 50.0 0.3  10.1 5.2  15.7  0.0 1.8 4.4 1.6 13.2  6.8  6.5 34.4 50.0 معان
  212 100.0 46.3 0.5  8.5 6.3  15.3  0.0 1.1 3.6 1.1 22.0  8.4  2.2 38.4 53.7 العقبة
                اإلقليم
  6658 100.0 41.6 0.3  10.0 4.1  14.4  0.3 1.6 5.3 0.6 23.3  9.3  3.7 44.0 58.4 الوسط
  2830 100.0 44.8 0.2  13.2 3.9  17.3  0.0 0.9 5.3 0.7 21.2  6.4  3.4 37.9 55.2 الشمال
  867 100.0 47.0 0.3  8.7 5.1  14.0  0.1 1.5 5.0 1.3 17.7  8.7  4.6 38.9 53.0 الجنوب

               منطقة البادية
  783 100.0 54.4 0.4  8.5 3.2  12.1  0.0 2.4 3.6 1.5 16.0  7.6  2.3 33.4 45.6 البادية

  9,571 100.0 42.0 0.3  11.0 4.2  15.4  0.1 1.3 5.4 0.6 22.8  8.5  3.8 42.6 58.0  غير البادية
            المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق

  365 100.0 56.1 0.4  6.3 1.2  7.8  0.1 0.7 1.9 2.9 12.1  8.2 10.1 36.1 43.9  غير متعلمة
  734 100.0 48.1 0.0  10.8 1.6  12.5  0.0 1.2 3.2 1.4 20.6  6.2  6.8 39.5 51.9 ابتدائي
  1581 100.0 42.9 0.1  9.0 2.7  11.9  0.4 2.1 2.6 0.8 23.2  9.0  7.0 45.3 57.1 إعدادي
  4586 100.0 41.9 0.3  12.7 3.4  16.4  0.1 1.2 5.2 0.7 22.1  9.8  2.7 41.8 58.1 ثانوي

  3089 100.0 41.7 0.4  9.5 6.7  16.5  0.1 1.3 7.5 0.3 23.7  6.8  2.0 41.8 58.3أعلى من

               عدد األطفال األحياء        
  00.9  0.6   0.0  0.6  0.0  0.0 0.1 0.0 0.0  0.3  0.0 0.2  0.0 99.1 100.0 903  

1-247.1 31.0 0.2  8.3  13.0 0.2 7.1 2.2 0.0  16.2  3.7 12.3  0.2 52.9 100.0 2627  
3-467.1 50.1 2.2  10.2  29.0 0.8 6.0 1.4 0.4  17.0  4.5 12.2  0.3 32.9 100.0 3351  
5+69.6 53.1 8.8  8.9  28.6 1.2 4.5 1.1 0.1   16.5  5.1 11.1  0.4 30.4 100.0 3474  

               شرائح الرفاه
  2083 100.0 51.9 0.1  10.8 2.6  13.4  0.0 2.1 3.7 1.3 16.0  9.0  2.5 34.7 48.1 األدنى
  2184 100.0 47.3 0.1  10.5 3.7  14.3  0.0 2.0 5.5 1.1 19.6  6.6  3.5 38.3 52.7 الثاني
  2104 100.0 40.0 0.4  14.6 4.0  18.9  0.2 1.2 6.0 0.5 22.9  7.9  2.4 41.0 60.0 الوسط
  2018 100.0 36.3 0.3  9.2 4.8  14.3  0.0 1.1 5.4 0.3 27.9  10.2  4.6 49.4 63.7 الرابع
  1966 100.0 38.3 0.5  8.8 5.6  14.9  0.7 0.4 5.7 0.2 25.5  8.6  5.7 46.8 61.7 األعلى

 10354 100.0 42.9 0.3 10.8 4.1 15.2 0.1 1.4 0.75.3 22.3 8.4 3.7 57.141.9 المجموع
   السيدة أآثر من وسيلة تم اعتماد الوسيلة األآثر فعالية في التبويب عملتإذا است: مالحظة

ـن         اء م ـواليد أحي ـدد الم اع ع ا     % 1ويزداد استعمال وسائل منع الحمل بارتف سيدات المتزوجات حالي ين ال ب
ديهن       % 70 إلى   الالتي ليس لديهن أطفال    ـالتي ل ر    5بيـن السيدات ال ال أو أآث زداد   ).  4.5جدول   (أطف وي

ة                   .  أيضًا استعمال وسائل منع الحمل  بارتفاع مستوى الرفاه لألسرة سواء لجميع الوسائل أو للوسائل الحديث
ذآري  واقي ال وي وال يم األنث ب، والتعق تعمال اللول سبة اس اع ن ى أن ارتف ا إل ارة هن ع وتجدر اإلش د م  تتزاي

ذف                 ستعملن الق سيدات الالتي ي ك لل ى عكس ذل ة عل اه لألسرة،  في حين آانت العالق ارتفاع مستوى الرف
  .الخارجي
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   عدد األطفال وقت استعمال موانع الحمل ألول مرة4.5

سيدات الالتي سبق لهن            5.5يبين الجدول    رة لل ع الحمل ألول م اء وقت استعمال موان  عدد األطفال األحي
ائل   وبشكل عام، فإن    .  ج حسب العمر  الزوا النتائج تشير إلى أن غالبية النساء يفضلن البدء في استعمال وس

اني                ل الث ل األول أو الطف د والدة الطف والي   % 22و% 33(منع الحمل بع ى الت إن      ).  عل ارة أخرى، ف وبعب
ل الثالث                   % 57 ل والدة الطف ا قب يلة م دأن في استعمال وس سيدات ب اد   .  من ال نظم       ومع زي ائل ت ي وس ة تبن

ع الحمل                      تعمالها موان د اس سيدة عن ة لل دل اإلنجابي إن مع نًا، ف سيدات األصغر س األسرة بشكل خاص بين ال
اء األسرة  .  للمرة األولى تتناقص   د  .  وتبّكر السيدات إلى حد ما بتبني وسائل تنظيم األسرة أثناء عملية بن فق

ود األول من            ارتفعت نسبة السيدات الالتي بدأن االستعمال م       أخير المول زواج لت سيدات  % 2باشرة بعد ال لل
وعلى العموم، تبين النتائج .   سنه24-20 للسيدات الالتي أعمارهن     %4 سنه إلى    49-35الالتي أعمارهن   

د                            نسبة   أن ل واحد ق د إنجاب طف ع الحمل بع ائل من دأن باستعمال وس زواج وب السيدات الالتي سبق لهن ال
ارهن         49-45سيدات الالتي أعمارهن    بين ال % 17ازدادت من     سنة إلى حوالي نصف السيدات الالتي أعم

  . سنة20-24
 سنة حسب عدد األطفال األحياء وقت استعمال وسائل 49-15 التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 5.5جدول 

 2007منع الحمل ألول مرة والعمر الحالي، األردن 
 العمر الحالي  عدد األطفال األحياء وقت استعمال وسائل منع الحمل ألول مرة

 يسبق لها لم
  +4 3  2 1 0 االستعمال

 المجموع
  عدد

 السيدات

19-15  68.6 0.5 24.4 6.5  0.0  0.0  100.0  236 
24-20 34.6 3.6 47.9 11.0  1.9  0.9  100.0  1276 
29-25 22.1 2.5 46.6 21.7  4.6  2.6  100.0 1977 
34-30 16.1 2.3 37.9 25.6  11.5  6.7  100.0 2213 
39-35 15.5 1.7 26.4 28.8  13.6  14.1  100.0 2052  
44-40 15.7 1.1 22.5 22.9  13.5  24.4  100.0 1884  
49-45 18.1 1.5 16.7 19.6  13.9  30.2  100.0 1239  

 10876   100.0 12.3  9.9  22.2  33.1 2.0 20.5  المجموع

    المعرفة بفترة اإلخصاب5.5

ى    توفر المعرفة األساسية بفسيولوجية اإلنجاب خلفية مفيدة من أجل الممارسة الناجحة للوسائل المعتمدة عل
سي  صال الجن اجزة  (االت ائل الح ذآري أو الوس واقي ال ارجي وال ذف الخ ة  )آالق ل ممارس ن أج ى م ، وحت

يلة              من % 18وآما أشير سابقا، فان     .  االمتناع الدوري  ا سبق وأن استعملن وس سيدات المتزوجات حالي  ال
ا أن    االمتناع الدوري    ا، آم ستعملنها          % 4في وقت م ابلتهن مؤخرا في المسح ي م مق سيدات الالتي ت من ال

ا ت       .  حالي ا إذا آان ة م م معرف ن المه ع، فم ة مرتف رة اآلمن يلة الفت تعمال وس ي اس شل ف دل الف ا أن مع وبم
رة اإلخصاب          السيدات الالتي يستعملن ه    ديهن  لتحاشي     ) دورة اإلباضة  (ذه الوسيلة يعرفن وقت وقوع فت ل

  .المعاشرة الزوجية

رة      6.5وبين الجدول     توزيع السيدات الالتي سبق لهن الزواج ويستعملن حاليًا االمتناع الدوري، حسب الفت
رة اإلخصاب ا  (التي يعتقدن بأن المرأة تكون مخصبة خاللها ومعرضة لخطر الحمل    ة فت م   ).  لمتوقع د ت وق

رأة                     ا الم شهرية التي تكون فيه دورة ال رة خالل ال ستجيبات عن الفت سؤال الم الحصول على هذه البيانات ب
سيدات الالتي سبق لهن           .  أآثر عرضة للحمل   دى ال دا ل ة جي رة اإلخصاب معروف وتشير النتائج إلى أن فت

ويستطيع ثالثة أخماس السيدات الالتي سبق لهن   .  الزواج، والسيدات الالتي استعملن أسلوب الفترة اآلمنة  
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دوري أجابت          .  الزواج تحديد الفترة اآلمنة بدقة     اع ال ة  % 78 ومن بين السيدات الالتي يستعملن االمتن إجاب
  ".مباشرة بعد نهاية الدورة" منهن % 18، في حين أجابت ةصحيح

ه يجب           وعلى الرغم من النسبة الكبيرة بين السيدات الالتي يستطعن التح          رة اإلخصاب، إال أن ديد الدقيق لفت
ين    رة اإلخصاب أو أعط رفن فت أنهن ال يع دن ب زواج أف ن ال بق له ي س سيدات الالت سي ال ة أن خم مالحظ

املين                          .  الجواب الخاطئ  إن الع سيدات، ف ه من ال أس ب ل عدد ال ب ستعمل من قب دوري ي وبما أن االمتناع ال
ز               علي تنظيم األسرة يحتاجون إلى توفير الم       سيولوجية اإلنجاب، مع الترآي ة بف زيد من المعلومات المتعلق

  .على دورة اإلخصاب
 سنة حسب 49-15 التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج والالتي أعمارهن 6.5جدول 

معرفتهن بفترة اإلخصاب خالل الدورة الشهرية واالستعمال الحالي لوسيلة االمتناع الدوري،  األردن 
2007  

يستعملن وسيلة    فترة اإلخصاب المتوقعة
  االمتناع  الدوري

ال يستعملن وسيلة 
   السيداتجميع  االمتناع الدوري

  2.5  2.6  0.1  مباشرة قبل بداية الدورة 
  0.3  0.3  0.0  خالل الدورة 

  24.9  25.2  18.2 مباشرة بعد نهاية الدورة 
  61.3  60.7  77.7  في منتصف ما بين الدورتين

  0.1  0.1  0.0  أخرى
  4.2  4.2  3.8  ال يوجد وقت محدد

  6.5  6.8  0.2  ال تعرف
 100.0 100.0 100.0  المجموع

 10876 10450  426  عدد السيدات

    توقيت التعقيم األنثوي6.5

امي    ين ع ع ب د ارتف وي ق يم األنث الي للتعق تعمال الح ع أن االس ن  (2007 و2002م ى % 3م ى % 4إل عل
ة                %9يمثل   ، إال أنه ال يزال    )ليالتوا ستعمالت للوسائل الحديث سيدات الم ل ال من الوسائل المستعملة من قب

سرة ألولي تنظيم ا  ؤ، ولذا فإن العمر الذي تتم فيه عملية التعقيم ذو أهمية خاصة لمس            2007لمنع الحمل عام    
آانت قبل بلوغهن سن الثالثين     من السيدات الالتي أجريت لهن عملية التعقيم        % 8حيث أن   ). 7.5الجدول  (

ارهن      % 27عامًا، و  ارهن     % 45 سنة، و   34-30عندما آانت أعم آانت  % 20 سنة، و   39-35آانت أعم
ين                        .   سنة 49-40أعمارهن   يم  ب ة التعق رأة في األردن وقت إجراء عملي ر عمر الم م يتغي وعلى العموم، ل

ين    للسيدات دون سن    2002الوسيط عام   ، حيث بلغ    2007 و 2002عامي   ة مع     سنة  35.4 األربع بالمقارن
  .2007 سنة عام 35.5

 سنة حسب العمر وقت التعقيم ووسيط العمر وقت التعقيم وعدد السنوات منذ 49-15 التوزيع النسبي للسيدات المعقمات وأعمارهن 7.5جدول 
  2007إجراء عملية التعقيم، األردن 

  عدد السنوات منذ  تعقيمالعمر وقت ال
 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 <25  إجراء عملية التعقيم

  وسيطعدد السيدات  المجموع
  )1( العمر

2> 0.0  0.0  13.6  61.1  22.5  2.9  100.0  78  37.8  
2-3  0.0) (  )0.5 ( )13.6 ( )29.5 ( )47.7 ( )8.8 ( 100.0  42  36.4  
4-5 (0.0)  (6.0)  (31.4)  (39.9)  (18.1)  (4.6)  100.0  47  (35.1)  
6-7 0.0  0.0  22.5  54.2  23.3  0.0  100.0  59  36.6  
8-9 0.8  12.3  30.4  42.1  14.3  0.0  100.0  63  35.0  

10+ 0.2  19.3  41.1  39.4  0.0  0.0  100.0  104  a  

 35.5  393   100.0 2.1 17.5  45.4  27.0  7.9  0.2   المجموع
   حالة غير موزونة49– 25قواس تعتمد على عدد حاالت ما بين األرقام بين األ:  مالحظة

  ).البتر( سنة وذلك لتجنب مشكالت االقتصار 40تم حساب العمر الوسيط وقت التعقيم فقط للسيدات الالتي تقل أعمارهن عن ): 1      (
        a : البتر(لم تحسب بسبب مشكلة االقتصار .( 
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   ثة لتنظيم األسرة  مصادر تزويد الوسائل الحدي7.5

يم    رامج تنظ ي ب املون ف اج الع ل، يحت ع الحم ائل من تعمال وس ستوى اس ول م ات ح ى المعلوم باإلضافة إل
سكان والصحة    .  األسرة لمعرفة المصدر الذي تحصل منه المستعمالت على هذه الوسائل   وآما في مسح ال

ي األردن  رية ف رية  2002األس صحة األس سكان وال سح ال تمل م ي  2007، اش سيدات الالت ؤال لل ى س  عل
ستعملة       يلة الم ى الوس وتخدم المصادر الخاصة    .  يستعملن حاليا الوسائل الحديثة حول مصدر الحصول عل

اس    ة أخم والي ثالث ع    %) 58(ح ة م اليين مقارن ستعملين الح ام   % 66الم سح ع ي م شكل .  2002ف وت
ة ل   الصيدليات وعيادات    ة   تنظيم   الجمعية األردني اء الخاصون        األسرة وا  وحماي شفيات الخاصة واألطب لمست

ع الحمل            شكل  8.5الجدول  (المصادر الخاصة الرئيسية للتزويد بالوسائل الحديثة لمن ين أن  .  )2.5 وال ويتب
ام             % 42 ا من مصدر حكومي ع ة  2007من السيدات الالتي يستعملن وسيلة حديثة حصلن عليه   بالمقارن
    .2002في مسح % 34مع 

صادر ال ف الم صدر     وتختل ي الم صيدليات ه ستعملة، فال يلة الم سب الوس ستعمالت ح ا الم د عليه ي تعتم ت
وب             شمل الحب د، وت ذآري     %) 43(الرئيسي للوسائل التي تتطلب إعادة تزوي واقي ال وشكلت  %).  39(وال

سي للولب       ام،     %).  23(عيادات الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة المصدر الرئي ا في القطاع الع أم
 تلتها المستشفيات   ،%)48(لت المستشفيات الحكومية المصدر الرئيسي لمعظم عمليات التعقيم األنثوي          فشك

ة  ة   %) 31(الخاص ة الملكي دمات الطبي صدر     . %)16(والخ ة الم صحية الحكومي ز ال كلت المراآ ا ش آم
  %).18(، تلتها مراآز األمومة والطفولة الحكومية %)45(الرئيسي للحقن باإلبر 

  2007 األردنحسب المصدر، حاليًا وسائل منع الحمل الحديثة سيدات الالتي يستعملن  التوزيع النسبي لل2.5الشكل 

1.6%

12.0%

41.8%7.8%

8.2%

15.0%

13.6%

قطاع عام مستشفى خاص عيادة الجمعية األردنية اتنظيم وحماية األسرة
صيدلية طبيب خاص مرآز صحي وآالة الغوث
اخرى
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     االختيار الواعي للوسيلة8.5

سنوات            تعملنها خالل ال ة واس ع الحمل الحديث ائل من تم سؤال السيدات الالتي يستعملن حاليًا وسيلة  من وس
يهن أن                 الخمس   اذا عل ستعملنها، وم ة للوسائل التي ي ار الجانبي السابقة للمسح فيما إذا تم إعالمهن حول اآلث

م إعالمهن حول الوسائل األخرى التي يمكن أن                             ا إذا ت ة، أو فيم ار جانبي يفعلن في حالة تعرضهن ألية آث
يم ذآري،         وتم االستفسار من السيدات الالتي قمن بعملية تعقيم أنثوي، أ         .  يستعملنها ة تعق و قام الزوج بعملي

ى                         ادرًا عل ن يكون ق زوج ل ة، أو أن ال سبب العملي ال ب ستطيع إنجاب أطف فيما إذا تم إعالم السيدة بأنها لن ت
  .إنجاب أي من األطفال بسبب العملية أيضًا

ستعملنه     % 72 أن   9.5ويبين الجدول    ة للوسائل التي ي ا  من السيدات تم إعالمهن حول اآلثار الجانبي ا، بينم
سيدات   % 70آما تم إعالم .  حول ما يجب أن يفعلنه في حالة تعرضهن آلثار جانبية        % 64تم إعالم    من ال

ة       ائل بديل م                     .  أيضًا حول وس د، إذ ت شكل جي اإلبر ب ن ب ستعملن الحق سيدات الالتي ي ة ال ذلك أُعلمت غالبي آ
اذا ي      % 61منهن حول اآلثار الجانبية لها، و     % 77إعالم   رفن م ة، في            آن يع ار جانبي ن حين حدوث آث فعل

م  ين أعل ة % 83ح ائل األخرى المتاح ول الوس ستعملن  .  ح ي ي سيدات الالت سبة لل ال بالن ان الح ذلك آ وآ
ة               ار الجانبي سبة للولب و    % 75(اللولب والحبوب حيث تم إعالمهن بشكل جيد حول اآلث سبة  % 70بالن بالن

ة حول الوسائل            ).  للحبوب ستعملنها          وتم إعالمهن بنسب مختلف وب  % 80(األخرى التي يمكن أن ي للحب
ن                  ) للولب% 73مقابل   اذا يفعل يًال إلعالمهن م ر م إال أنه بالنسبة للسيدات الالتي يستعملن اللولب آن األآث

ى    %).  59(من نظيراتهن الالتي يستعملن الحبوب      %) 68(في حالة حدوث آثار جانبية       وتجدر اإلشارة إل

 ويستعملن وسائل منع الحمل الحديثة حسب أحدث مصدر 49-15 التوزيع النسبي للسيدات الالتي أعمارهن 8.5جدول 
  2007سيلة، األردن للحصول على الوسيلة ونوع الو

  التعقيم  المصدر
الواقي  الحقن باإلبر  اللولب  الحبوب  األنثوي

  المجموع  الذآري

  41.8  45.4  74.4  36.8  38.1  67.8  عامقطاع 
  6.9  1.5  3.7  3.1  1.1  48.2  مستشفى حكومي

  18.2  27.9  44.6  16.6  22.4  0.0  مرآز صحي حكومي
  12.8  15.1  18.0  13.9  14.1  0.0  مرآز أمومة وطفولة

  0.6  0.0  0.9  0.5  0.1  3.4  عيادة/ مستشفى الجامعة
  3.1  0.9  7.2  2.2  0.4  16.2  الخدمات الطبية الملكية   

  0.3  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  حكومية أخرى
  57.6  53.1  25.0  62.7  61.3  32.2  قطاع خاص

  12.0  0.9  0.7  15.8  1.1  30.8  عيادة/مستشفى خاص 
  8.2  0.1  7.0  14.3  1.1  0.0  طبيب خاص

  15.0  39.0  5.4  1.7  43.2  0.0  صيدلية
  13.6  3.7  2.4  22.8  3.0  0.0  الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة

  7.8  9.4  9.4  6.8  12.3  0.0  مرآز صحي وآالة الغوث
  0.3  0.0  0.0  0.3  0.5  0.0 منظمات غير حكوميةأخرى 
  0.7  0.1  0.0  1.0  0.0  1.4    أخرىخاصة
  0.6  1.5  0.7  0.5  0.6  0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   المجموع

  4209 544 73 2,308 875 393  عدد السيدات
.  الهالم / استعملن الغشاء المطاطي وسيدة واحدة استعملت الرغوة سيدات 4 سيدة استعملن الغرسات و14المجموع يشمل  :مالحظة

  ) LAM(وتم استثناء الالتي استعملن وسيلة انقطاع الطمث اإلرضاعي 
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ا يجب     % 47التي تم تعقيمهن أعلمن باآلثار الجانبية، وتم إعالم  فقط من السيدات ال   % 49أن   فقط حول م
  .حول الوسائل األخرى% 40أن يفعلنه إن تعرضن آلثار جانبية، وتم إعالم 

شكل أفضل من                      يلة ب ى المعلومات حول الوس وتحصل مستعمالت الوسائل التي مصدرها القطاع العام عل
ن الق  ا م ي يحصلن عليه سيدات الالت اع الخاص ال والي% 69و% 76(ط ى الت ي ).  عل سيدات الالت ا ال أم

يًال                             ر م د آن األآث ة فق ة الملكي ة ومن الخدمات الطبي يلة من المراآز الصحية الحكومي يحصلن على الوس
ك     %)81مقابل % 82(لتلقي معلومات حول اآلثار الجانبية       ال ذل ن حي اذا يفعل ل  % 71(، وم ، %)77مقاب

ر                    تلى ذلك السيدات الالت    د آن أآث ة وتنظيم األسرة فق ة لحماي ة األردني يلة من الجمعي ي يحصلن على الوس
  %). 69(وماذا يفعلن حيال ذلك %) 76(ميًال لتلقي معلومات حول اآلثار الجانبية 

 49- 15رهن   من بين السيدات المستعمالت حاليًا لوسائل منع الحمل الحديثة خالل السنوات الخمس السابقة للمسح وأعما9.5جدول 
نسبة السيدات الالتي تم أعالمهن حول اآلثار الجانبية أو المشاآل المحتملة للوسائل المستعملة ونسبة الالتي تم إعالمهن : سنة

ماذا يفعلن في حالة تعرضهن لآلثار الجانبية ونسبة  الالتي تم إعالمهن حول الوسائل األخرى التي يمكن أن يستعملنها ونسبة 
 2007مات وتم إعالمهن بأن وسيلة التعقيم دائمة حسب نوع الوسيلة المستعملة ومصدر الحصول عليها، األردن الالتي آن معق

السيدات الالتي سبق لهن استعمال وسيلة منع حمل حديثة آلخر مرة خالل الخمسة 
 السيدات المعقمات سنوات السابقة للمسح

تم إعالمهن عن اآلثار الوسيلة والمصدر 
  ة أو المشاآلالجانبي

  للوسيلة المستعملة

تم إعالمهن ماذا 
يفعلن في حالة 
  تعرضهن

  لآلثار الجانبية

تم إعالمهن من قبل عامل 
صحي أو العاملين على تنظيم 
األسرة عن الوسائل األخرى 
  التي يمكن أن يستعملنها

عدد 
 السيدات

تم إعالمهن بأن 
  )1(التعقيم دائم

عدد 
  السيدات

       الوسيلة
  142  95.9  142  39.9  47.4  48.7  قيم األنثويالتع

  na  0  768  79.8  59.2  69.6  الحبوب
  na  0  1707  73.2  68.0  74.6  اللولب  

  na  0   69  83.0  61.4  77.4  الحقن باإلبر
  na  0  14  *  *  *  الغرسات
  na  na  2.5  146  na  0 أخرى 

          )2( مصدر الحصول على الوسيلة 
  95  96.3  1103  74.9  65.0  75.6 قطاع عام 

  71  96.6  143  51.0  41.5  54.7  مستشفى حكومي
  na  0  515  81.2  70.8  81.7  مرآز صحي حكومي
  na  0  376  75.9  64.2  75.2  مرآز أمومة وطفولة

  8  *  10  *  *  *  مستشفى جامعي
  16  *  55  73.2  77.1  80.7 الخدمات الطبية الملكية

  na  0  4  *  *  *  حكومي آخر
  47  (95.1)  1629  70.8  63.3  69.3  قطاع خاص

  46  (95.0)  309  62.7  62.8  69.5  عيادة/ مستشفى خاص
  na  0  266  62.5  61.6  63.7  طبيب خاص

  na  0  323  72.8  56.0  60.4  صيدلية
  na  0  453  74.8  69.1  76.4  تنظيم وحماية األسرةالجمعية األردنية ل

  na  0  246  81.5  67.0  72.2  مرآز صحي لوآالة الغوث
  na  0  10  *  *  *  منظمات غير حكومية أخرى

  1  *  22  *  *  *  خاص آخر
  na  0  33  (2.5)  (64.0)  (64.0)  أخرى

              
 142 95.9 2846 69.8 64.1 71.9  المجموع
  .الجدول ال يشمل السيدات المستعمالت الالتي حصلن على الوسيلة من األصدقاء أو األقارب - مالحظة

  . حالة غير موزونه49 – 25  األرقام بين األقواس تعتمد على عدد حاالت ما بين -
  .ا حالة غير موزونة وعليه فقد تم إهماله25 األرقام تعتمد على عدد حاالت أقل من  *

na :ال ينطبق  
  السيدات المعقمات في الخمس سنوات السابقة للمسح): 1(
 .تشمل المصدر وقت بدء استخدام الوسيلة الحالية في آخر فترة): 2(
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    التوقف عن استعمال وسائل منع الحمل9.5

، واألسباب إن الهم الرئيسي للعاملين في مجال تنظيم األسرة هو مدى توقف السيدات عن استعمال الوسائل  
ى المعلومات التي جمعت في                     10.5يعرض الجدول   .  وراء ذلك  ة عل اة معدالت التوقف المبني  جدول حي
دء   من وتم حساب معدالت التوقف لكل وسيلة بناء على االستعمال خالل أول اثني عشر شهرا        .  التقويم  الب

ى               . باستعمال الوسيلة  سية هي     ثالث   وقد تمت دراسة أسباب االنقطاع، وصنفت إل شل  : مجموعات رئي ف
ساء        (، الرغبة في الحمل، وأسباب أخرى       )يصبحن حوامل أثناء استعمال الوسيلة    ( الوسيلة   ك الن ا في ذل بم

يلة أخرى،  ى وس ي يتحولن إل شاآل المرتبطة بالالت ة، الم يلة معين تعمال وس زوج، أمعارضة اس باب ال س
شير الجدول   ).  ألسرة وعدم الحاجة الستعمال وسائل تنظيم ا صحية، التكاليف،    ى أن  10.5وي من  % 7 إل

شل                           سبب ف ى ب سنة األول ام ال ل إتم وقفن عن االستعمال قب ائل تنظيم األسرة ت السيدات الالتي استعملن وس
ألسباب  % 11بسبب التحول إلى وسيلة أخرى و     % 13أنهن توقفن رغبة في الحمل، و     % 9الوسيلة، وأفاد   

  .2002آانت عليه في مسح السكان والصحة األسرية عام ولم تختلف هذه المعدالت عما .  1أخرى

وذلك ألن هذه الوسيلة حسب   (آان لوسيلة انقطاع الطمث االرضاعي %) 94(ولوحظ أن أعلى معدل توقف  
والدة      ذآري   %) 47(، يلي ذلك الحبوب    )التعريف يمكن أن تستعمل لستة أشهر آحد أقصى بعد ال واقي ال وال

سبة      )األآثر استعماالًً (دنى معدل توقف فقد آان لوسيلة اللولب        أما أ %).  41(والحقن  %) 44( ، حيث بلغت ن
وقد يكون جزء من السبب في       .  خالل السنة األولى من االستعمال    % 12السيدات الالتي توقفن عن استعماله      

أن معدالت التوقف عن استعمال اللولب هي األقل أن السيدة يجب أن تطلب المساعدة من متخصص صحي       
  .ن إزالة اللولب، وال تستطيع التوقف عن استعمال الوسيلة بمحض اختيارهاحي

 شهرًا بعد 12خالل ال   نسبة السيدات المستعمالت لوسائل منع الحمل الالتي توقفن عن استعمال الوسائل10.5جدول 
  2007البدء باستعمالها حسب سبب التوقف ونوع الوسيلة، األردن 
   التي تمالوسيلة  أسباب التوقف

  فشل   هاالتوقف عن
  الوسيلة

  الرغبة
   في الحمل

انتقلت إلى 
 )1(وسيلة أخرى

  أسباب 
   المجموع  أخرى

  46.5 17.4  12.9  10.3  5.9   الحبوب
  11.8 2.9  4.9  3.3  0.8  اللولب

  41.2 12.7  17.5  9.6  1.4  الحقن باإلبر
  43.6 6.2  15.6  12.3  9.4  الواقي الذآري

  94.1 37.8  38.8  12.1  5.4 )الالم(لطمث االرضاعي انقطاع ا
  38.9 1.6  5.3  11.4  20.5  االمتناع الدوري
  34.5 2.6  8.4  11.0  12.6  القذف الخارجي
  39.7 10.8  12.9  8.9  7.1 جميع الوسائل 

 3,770 1,040 1,241 831 658  عدد المستعمالت
  . شهرًا السابقة للمسح59-3ستعمال وسائل منع الحمل التي بدء باستعمالها خالل افترات يستند الجدول على  :   مالحظة

استعملت وسيلة مختلفة في الشهر الالحق لشهر التوقف أو أفادت بأنها تريد وسيلة أآثر فعالية وبدأت باستعمال وسيلة ): 1(
  .أخرى خالل شهرين من التوقف

                                                 
 تحسب المعدالت من خالل المعلومات التي تم جمعها في القسم الخاص بالتقويم ضمن استمارة المسح، وقد تم تسجيل آافة المّرات التي استعملن 1

ولذلك فإن معدالت التوقف الواردة في هذا الجدول تشير فقط . ابلة ولغاية تاريخ المق2002فيها وسائل منع الحمل خالل الفترة من شهر آانون ثاني 
وبشكل .  إلى مرحلة استعمال الوسيلة التي بدأت خالل فترة من الزمن حسبما ورد في التقويم، وليس لكافة المراحل التي حدثت خالل هذه الفترة

 قبل المسح في حين انه قد تم تجاهل شهر المقابلة والشهرين السابقين  شهرًا59-5 تشير إلى الفترة 10.5خاص، فإن المعدالت الواردة في جدول 
 .لتجنب حدوث تحيز في األحمال غير المعروفة
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دالت التو ى أن مع ائج إل ارت النت ت   وأش يلة آان شل الوس سبب ف تعمال ب ن االس ى م سنة األول قف خالل ال
ذف الخارجي     %) 21(األعلى لالمتناع الدوري     سيدات ممن      % 11وأن  ،  )3.5شكل   (%) 13(والق من ال

واقي  من الالتي استعملن     % 12ومن الالتي استعملن القذف الخارجي      % 11واستعملن االمتناع الدوري     ال
ممن استعملن الحبوب توقفن عن   % 10تعملن انقطاع الطمث االرضاعي و    من الالتي اس  % 12الذآري، و 

  .  استعمال الوسيلة لرغبتهن في الحمل

  2007 ، األردننوع الوسيلةالسبب وحسب منع الحمل عن استعمال وسائل التوقف  معدالت 3.5الشكل 
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اسباب اخرى فشل الوسيلة
الرغبة في الحمل حولت إلى وسيلة أخرى

  

  

دول  وفر الج باب ال11.5وي ول األس ات ح ع    معلوم ائل من تعمال وس ن اس ف ع سيدات للتوق ا ال ي ذآرته ت
سنوات الخمس التي سبقت           .  الحمل  ع حاالت التوقف عن االستعمال خالل ال ى جمي شتمل الجدول عل وي

  . المسح،  بغض النظر عما إذا آانت قد حدثت خالل أالثني عشر شهرا األولى من بدء االستعمال أو بعدها

م للتوقف عن االستعمال           في  الرغبة  وأشارت النتائج إلى أن      ا  %)38(الحمل آانت السبب األه شل  ، تاله ف
د آانت                 %).  12 (وأسباب صحية %)  17(الوسيلة   سيدات للتوقف فق ا ال أما األسباب األخرى التي ذآرته

ة      ر فاعلي يلة أآث تعمال وس ي اس ة ف ار%) 11(الرغب ة واآلث تعمال  %) 12( الجانبي ة لالس دم المالءم وع
زوج لتنظيم األسرة هو              % 2 حوالي   آما أن %).  2( أن معارضة ال دن ب ًا أف من السيدات المتزوجات حالي

ة                 .  السبب في التوقف عن استعمال الوسيلة      دا للوسائل التقليدي ًا ج يلة مرتفع شل الوس سبب ف وآان التوقف ب
ش       %).  35(والقذف الخارجي   %) 44(وهي االمتناع الدوري     يلة   أما بين الوسائل الحديثة فقد آان ف ل الوس

ذآري                 واقي ال ل ال ة مث سي للتوقف عن استعمال الوسائل المهبلي سبب الرئي ار   %).  24(هو ال وآانت اآلث
وب  %) 19(الجانبية هي السبب األآثر تنويها للتوقف لدى السيدات الالتي اعتمدن على الحقن باإلبر    والحب

  %).12(واللولب %) 13(
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حسب السبب الرئيسي  قف عن استعمال وسائل منع الحمل في الخمس سنوات السابقة للمسح التوزيع النسبي  لحاالت التو11.5جدول 
  2007للتوقف ونوع الوسيلة، األردن 

الحقن   اللولب  الحبوب  السبب
  باإلبر

الواقي 
  الذآري

انقطاع 
الطمث 
  االرضاعي

االمتناع 
  الدوري

  القذف
  الخارجي

  جميع 
 )1( الوسائل

  17.4  35.1  43.6  7.3  23.5  6.2  6.3  12.2  حملت أثناء االستعمال
  38.4  43.7  41.6  13.2  38.8  28.1  49.3  38.3  ترغب في الحمل 

  1.8  3.1  1.3  0.2  8.5  0.1  0.6  0.8  عدم موافقة الزوج
  6.7  1.0  0.1  0.3  0.9  19.0  12.2  12.5  آثار جانبية

  11.9  1.5  0.9  1.2  7.9  34.5  23.8  17.5  أعراض صحية
صول يلة أو الح وافر الوس دم ت ع

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  عليها 
  10.5  10.9  8.6  38.5  10.4  5.8  0.9  3.6  تريد وسيلة أآثر فاعلية
  1.7  0.3  0.8  2.6  3.4  3.3  1.7  1.7  عدم مالءمة الوسيلة

  3.6  1.8  1.8  1.0  2.2  0.4  1.2  10.7  لزوج بعيدا/ معاشرة متقطعة
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  ارتفاع التكلفة 
  0.1  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  القضاء والقدر
  0.6  0.5  0.3  0.1  1.0  0.5  1.1  0.5  سن اليأس/ صعوبة الحمل
  0.6  1.1  0.0  0.0  0.7  0.3  0.8  0.7  االنفصال/ تفكك الزواج
  3.9  0.5  0.2  21.0  1.2  0.6  1.5  0.7  شهر رمضان

  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 نهاية فترة الدورة
  2.2  0.0  0.0  14.0  0.0  0.1  0.3  0.2  الزوج مريض

  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.2  أخرى
  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3  0.9  0.2  0.2  ال اعرف
  0.3  0.2  0.0  0.4  1.1  0.0  0.2  0.0  غير مبين

                 
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

 8602 1605 616 1271 757 186 2113 2003  عدد حاالت التوقف 
   سيدة يستعملن وسائل أخرى49 سيدات يستعملن الغرسات و 4تشمل ): 1(

   أسباب عدم االستعمال واالستعمال المستقبلي لتنظيم األسرة10.5

سيدات المتزوجات                    ع ال م سؤال جمي للحصول على معلومات عن الطلب المحتمل لخدمات تنظيم األسرة، ت
ع الحمل وقت المسح حو                ائل من ستعملن وس ائل تنظيم األسرة في               حاليا وال ي تهن في استعمال وس ل رغب

  .وللراغبات في االستعمال سئلن عن الوسيلة التي يفضلن استعمالها.  المستقبل

ة               12.5ويبين الجدول    ع الحمل حسب الني ائل من ستعمالت لوس ر الم ا غي سيدات المتزوجات حالي  توزيع ال
ا      % 58ن أن   وتبي.  األحياء لالستعمال في المستقبل حسب عدد األطفال      ستعمالت حالي ر الم من السيدات غي

ستقبل           ر من الثلث        وأن أ  ،يرغبن باستعمال وسائل تنظيم األسرة في الم ستعمالت      %) 37(آث ر الم من غي
سيدات     ،  2002وفي مسح السكان والصحة األسرية      .  حاليا ال يرغبن باستعمالها في المستقبل      سبة ال آانت ن

  %. 60يرغبن باستعمالها في المستقبل ل حاليًا والالتي ال يستعملن وسائل منع الحم
  

 سنة وال يستعملن وسائل منع الحمل حسب نية 49-15  التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا الالتي أعمارهن 12.5جدول 
 2007االستعمال مستقبًال وعدد األطفال األحياء، األردن 
  النيـــة  )1(عدد األطفال األحياء 

0  1 2 3 4+ 
  المجموع

  58.2  52.9  68.1  66.5  66.9  42.9 تنوي االستعمال   
  5.0  2.9  2.5  5.4  5.0  13.0  غير متأآدة

  36.9  44.2  29.4  28.1  28.0  44.1 ال تنوي االستعمال   

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

  4442  1750  675  675  729  614  عدد السيدات
  يشمل الحمل الحالي) 1(
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ال               ة مع عدد األطف ة قوي ة طردي ا عالق يس له ستقبل ل وقد تبين أن النية الستعمال وسائل منع الحمل في الم
وين استعمال    ثالثة أطفال أفدن بأنهن      من السيدات الالتي لديهن      %68وعلى وجه التحديد، فإن     .  األحياء ين

ال و         % 43 إحدى وسائل تنظيم األسرة، مقارنة مع      ديهن أطف يس ل سيدات    % 53من السيدات الالتي ل من ال
  .الالتي لديهن أربعة أطفال أو أآثر

ة            رامج     إن األسباب التي تجعل السيدات ال يستعملن وسائل تنظيم األسرة هي في غاية األهمي املين في ب للع
رة يم األس دول .  تنظ ين الج ائل  13.5ويب ستعملن وس ي ال ي سيدات الالت ع ال ل   توزي ع الحم وين من وال ين

تعمالها  تعمال     اس ة لالس دم الني بب ع تعمال وس دم االس بب ع سب س دم   .  ح سي لع سبب الرئي ين أن ال وتب
ال  االستعمال آان   م   %) 20(الرغبة في إنجاب المزيد من األطف م العق ، %)16(وأسباب صحية   %) 17(ث

ة         أما أسباب عدم النية في االستعمال     .  %)11(بلوغ سن اليأس    تالها   ار الجانبي  فكان أهمها الخوف من اآلث
  .الزوج أو المستجيبة لوسائل منع الحملمعارضة بسبب % 5، و%)9(، والمعاشرة المتقطعة %)6(

  
وال  49-15 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا الالتي أعمارهن 13.5جدول 

سب السبب الرئيسي لعدم يستعملن وسائل منع الحمل وال ينوين استعمالها في المستقبل ح
  2007النية في االستعمال، األردن 

 النسبة السبب
   أسباب متعلقة باإلنجاب 

  8.8 المعاشرة متقطعة 
  10.9 استئصال الرحم /سن اليأس

  16.5  شبة عقيم/عقيم 
  19.6  ترغب في إنجاب المزيد من األطفال

   2.2 مرض الزوج
  8.2  صعوبة  الحمل 

  ستعمال المعارضة لال
  3.1  معارضة المستجيبة
  2.1  معارضة الزوج

  0.4  أسباب دينية
   أسباب تتعلق بالمعرفة

  0.3  ال تعرف أي طريقة 

   أسباب متعلقة بالوسيلة
  16.3  أعراض صحية

  6.0  الخوف من اآلثار الجانبية
  0.5  ارتفاع التكاليف 

  0.8  عدم المالءمة لالستعمال
  0.3 ف الجسم تؤثر على وظائ

  3.3  أخرى

  0.7  ال تعرف

  100.0  المجموع
 1637   عدد السيدات

وتم سؤال السيدات الالتي ال يستعملن موانع الحمل وقت المسح ويرغبن باستعمالها مستقبًال عن الوسيلة التي                  
تعمالها  وين اس دول   .  ين ي الج ائج ف ر النت سيدات  14.5وتظه ة ال أنهن %) 79( أن غالبي دن ب ي  أف رغبن ف  ي

ل،  ع الحم ة لمن ائل حديث ة% 11واستعمال وس ائل تقليدي تعمال وس رغبن في اس ين أن .  ي نصف حوالي وتب
   %).21(الحبوب ه ، تلي%)48 (السيدات الالتي ينوين استعمال الوسائل أفدن برغبتهن باستعمال اللولب
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دول    ي الج ات ف ن البيان ة م ات البرامجي تنتاج بعض االنعكاس ن اس تعمال  .  14.5 ويمك يوع اس سبب ش وب
ين       ذها بع ي يجب أخ سائل الت اك بعض الم إن هن وي، ف يم األنث ذآري والتعق واقي ال وب وال ب والحب اللول

ك الوسائل                 ستقبلية الستعمال تل اتهن الم سيدات رغب ذت ال ة       :  أوال.  االعتبار فيما إذا نف يجب أن تكون آمي
بالنسبة للسيدات الالتي :  في استعمال تلك الوسيلة، ثانيا الحبوب آافية لتلبية حاجات السيدات الالتي يرغبن        

ديم الخدمات الضرورية              يرغبن في استعمال اللولب أو التعقيم األنثوي، فينبغي توفير العاملين المدربين لتق
  . بأسعار منخفضةهلذلك وللسيدات الالتي يرغب أزواجهن باستخدام الواقي الذآري توفير

49-15 ي للسيدات المتزوجات حاليا الالتي أعمارهن التوزيع النسب14.5جدول 
وال يستعملن وسائل منع الحمل وينوين االستعمال في المستقبل حسب الوسيلة 

 2007المفضلة، األردن 
 النسبة الوسيلة

  2.4 التعقيم األنثوي
  0.1 التعقيم الذآري

  20.6 الحبوب
  48.3 اللولب 

  1.8 الحقن باإلبر
  0.6 الغرسات

  4.2 الواقي الذآري
  0.0 الواقي األنثوي

  0.5  انقطاع الطمث االرضاعي
  3.5 االمتناع الدوري
  6.4 القذف الخارجي

  1.2 أخرى
  10.4 غير متأآدة

  100.0  المجموع
 2585    عدد السيدات

    التعرض لرسائل تنظيم األسرة11.5
ائل اإلعالم          يعتبر المذياع والتلفاز المصادر الرئيسية  لل        باإلضافة   معلومات المتعلقة بتنظيم األسرة في وس

ة المطبوعة واألخرى          ات        (إلى الوسائل اإلعالمي شرات، والكتيب صقات، والن آالصحف، والمجالت، والمل
م سؤال                         .  )والمحاضرات د ت شر المعلومات عن تنظيم األسرة، فق ولتقييم فاعلية هذه الوسائل في مجال ن

رسائل حول تنظيم األسرة من    شاهدن أو قرأن ي سبق لهن الزواج إذا آن قد سمعن أو  جميع السيدات الالت  
از أ ذياع والتلف ذآورة أعاله الم سحو المصادر األخرى الم بقت الم ي س ة الت شير .  خالل األشهر القليل وت

از  من السيدات الالتي سبق لهن الزواج تعرضن لرسائل تنظيم األسرة من ال      % 24% 67النتائج إلى أن     تلف
  ).  16.5جدول  ( على التواليوالمذياع

إن   ا، ف اوت واضح في نسب ت   وعموم اك تف ائل تنظيم األسرة حسب العمر و    هن ي رس الحضر والريف  لق
ة للنظر         ات ملفت واإلقليم والمحافظات والبادية، وبخاصة تلك التي تتطلب قدرًا من التعليم حيث آانت التباين

ائج  وقد أظهر .  يتعليم ال مستوىالحسب   ى معلومات عن تنظيم               % 44أن   ت النت سيدات  تعرضن إل من ال
الل    ن خ رة م صقات    األس ا المل ات، يليه شرات والكتيب الت  %) 42(الن صحف والمج ا  %).  31(وال أم

ائج   %).  11(المحاضرات فقد آانت اقل المصادر شيوعًا للتعرض إلى رسائل تنظيم األسرة             وأظهرت النت
ذه        من المستجيبات   % 18آذلك أن     ذآرن بأنهن لم يتعرضن إلى معلومات عن تنظيم األسرة من أي من ه

نًا        .  الوسائل اإلعالمية الست   نًا     )  سنة  19 –15(وقد آانت النساء األصغر س ر س ، ) سنة  49 – 40(واألآب
دائي،  يمهن ابت ي تعل ر المتعلمات والالت سيدات غي ة، وال ة وفي البادي ا والعقب افظتي مأدب ي مح سيدات ف وال
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ائل عن              والس ائل اإلعالم من         تنظيم األسرة   يدات في شرائح الرفاه األدنى أقل ميًال للتعرض لرس ر وس  عب
  .غيرهن من السيدات األخريات

 وسبق لهن أن سمعن أو شاهدن أو قرأن الرسائل اإلعالمية حول تنظيم األسرة حسب مصدر49-15 نسبة السيدات الالتي أعمارهن 15.5جدول 
  2007األساسية، األردن الرسائل والخصائص 

/ الصحف  التلفاز  المذياع  الخصائص األساسية
  /النشرات  الملصقات  المجالت

لم يتعرضن ألي من   المحاضرات  الكتيبات
  عدد السيدات  هذه الوسائل الست

           العمر
19-15 20.7  59.0  25.4  36.3  38.6  7.6  21.2 236  
24-20 18.1  65.6  28.4  43.6  43.9  8.1  17.6 1276  
29-25 23.2  67.6  28.2  42.6  48.8  9.2  17.3 1977  
34-30 24.6  67.4  30.7  45.4  49.3  11.5  15.8 2213  
39-35 26.0  68.9  32.1  42.8  46.5  11.4  16.6 2052  
44-40 26.2  67.5  34.3  39.9  41.5  11.5  21.0 1884  
49-45 26.5  63.4  29.6  32.6  30.8  12.2  24.0 1239  

          مكان اإلقامة 
  9249 18.4  10.7  44.9  41.8  31.8  66.1  24.6  الحضر
  1627 17.9  10.6  41.3  40.4  24.1  71.5  22.5  الريف

         المحافظات
  4442 19.1  12.0  45.6  41.0  36.8  64.3  28.6  العاصمة
  645 19.1  11.3  47.0  47.4  33.6  72.3  23.1 البلقاء
  1645 16.9  10.0  42.3  39.2  21.5  66.9  29.2 الزرقاء
  262 20.9  20.4  45.1  38.6  29.8  68.1  19.1 مادبا
  1993 18.1  6.4  44.8  42.5  26.4  66.3  14.2  اربد

  460 17.9  5.2  32.8  38.2  23.2  73.1  17.2 المفرق
  293 17.0  13.1  41.9  45.8  21.8  69.8  20.0 جرش
  228 15.4  9.9  48.1  50.5  24.8  69.4  18.9 عجلون
  378 17.3  14.8  50.5  45.3  31.9  73.8  24.1 الكرك
  146 16.3  16.2  45.7  44.2  33.2  74.3  25.8  الطفيلة
  164 18.4  12.1  38.3  37.1  31.0  72.0  29.1  معان
  221 20.7  11.9  38.8  36.1  34.6  68.6  22.1  العقبة

          اإلقليم 
  6993 18.7  11.8  44.9  41.1  32.6  65.8  27.9  الوسط
  2975 17.8  7.1  42.9  42.8  25.3  67.9  15.6  الشمال
  908 18.2  13.8  44.7  41.4  32.6  72.3  24.8  الجنوب

          منطقة البادية
  823 19.9  13.5  36.8  31.8  20.8  71.5  21.7  البادية

  10053 18.3  10.4  45.0  42.4  31.4  66.5  24.5  غير البادية
        التعليمي الذي تم االلتحاق بهالمستوى

  416 37.7  6.4  8.1  11.5  5.3  58.9  19.8  غير متعلمة
  813 26.9  8.1  21.4  23.5  14.2  59.9  20.2  ابتدائي
  1681 20.3  8.6  38.6  37.0  23.9  65.4  20.6  إعدادي
  4788 16.0  9.7  46.7  43.3  30.6  68.4  24.3  ثانوي

  3179 16.2  14.4  54.5  49.9  41.8  68.4  27.8  أعلى من الثانوي
           الرفاهشرائح
  2211 21.3  7.6  34.9  33.7  17.0  65.6  17.4  األدنى
  2296 17.8  9.5  42.9  40.1  25.3  68.1  21.5  الثاني
  2206 15.4  11.3  49.2  45.6  30.6  71.3  24.6  الوسط
  2135 18.2  11.8  46.2  43.2  34.6  67.5  26.4  الرابع
  2028 19.2  13.5  49.2  45.8  47.3  61.5  32.2  األعلى

 10876 18.4 10.7 44.4 41.6 30.6 66.9 24.3  المجموع 
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   غير المستعمالت لوسائل تنظيم األسرة  بمقدمي الخدمات  اتصال12.5

زواج وقمن              2007تم في مسح السكان والصحة األسرية         جمع معلومات حول السيدات الالتي سبق لهن ال
سابقة للمسح   12خالل أل   ) لطلب الرعاية ألنفسهن أو ألطفالهن    (بزيارة المرفق الصحي     ويمكن  .   شهرًا ال
وعليه، فقد تم سؤال السيدات الالتي   .  صة لهن لتلقي معلومات تتعلق بتنظيم األسرة      أن توفر هذه الزيارة فر    

 شهرًا السابقة للمسح فيما إذا تحدث إليهن أي شخص في المرفق             12قمن بزيارة المرفق الصحي خالل الـ       
سيدات الالتي                  . الصحي حول وسائل تنظيم األسرة     م جمع معلومات حول ال د ت سبق  باإلضافة إلى ذلك، فق

لهن الزواج عما إذا قام أي مختص من المرفق الصحي بزيارتهن والتحدث إليهن حول تنظيم األسرة خالل     
  . شهرًا السابقة للمسح12الـ 

سيدات          16.5ويظهر الجدول    اع ال ة أرب ارة مرفق صحي خالل أالثني        %) 77( أن أآثر من ثالث د قمن بزي ق
ضًا  .   ع وسائل تنظيم األسرة أثناء الزيارةفقط موضو% 17عشر شهرًا السابقة للمسح، ناقش   وتشير النتائج أي
 سنة والسيدات المقيمات في الحضر وفي إقليم الشمال وفي محافظات           39-20إلى أن السيدات الالتي أعمارهن      

يًال   ر م ة هن أآث اه الثاني ا وفي شريحة الرف ر تعليم ة واألآث ر البادي اطق غي د، وفي من اء وإرب ون والزرق عجل
  .  قشة وسائل تنظيم األسرة أثناء زيارتهن للمرفق الصحي من غيرهن من السيدات األخرياتلمنا

دول  ات الج ر بيان ر  16.5وتظه ي العم سيدات ف ل ال ى مي ضًا إل ي  44-25 أي ات ف سيدات المقيم نة، وال  س
سي                     ة وال ر البادي اطق غي شمال، وفي من يم ال ون، وفي إقل دات الحضر، وفي محافظات الزرقاء واربد وعجل

ارة العامل                    األآثر تعليمًا، والسيدات في شرائح الرفاه الثالث األولى لمناقشة وسائل تنظيم األسرة خالل زي
  .الصحي بشكل اآبر من غيرهن من السيدات األخريات



  

ِ      71

  

م زيارتهن من قبل عامل  سنة وال يستعملن وسائل منع الحمل الالتي ت49-15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 16.5جدول 
 شهرًا السابقة للمسح وناقشن موضوع تنظيم األسرة، ونسبة السيدات الالتي قمن بزيارة المرفق الصحي وناقشن أو لم 12صحي خالل ال

ئص يناقشن موضوع تنظيم األسرة، ونسبة السيدات الالتي لم يناقشن تنظيم األسرة مع العامل الصحي أو في المرفق الصحي حسب الخصا
 2007األساسية، األردن 

 12نسبة السيدات الالتي زرن مرفق صحي خالل ال
  الخصائص األساسية :شهرًا السابقة للمسح و

نسبة السيدات الالتي تم 
زيارتهن من قبل عامل 
صحي وناقشن موضوع 

  تنظيم األسرة
ناقشن موضوع تنظيم  

  األسرة 
  لم يناقشن موضوع 

  تنظيم األسرة  

نسبة السيدات الالتي لم 
يناقشن موضوع تنظيم 

األسرة مع عامل صحي أو 
 الصحيفي المرفق 

 عدد السيدات

        العمر
19-15 13.9  14.9  59.1  77.5  179   
24-20 19.5  18.2  63.7  71.5  731  
29-25 22.7  23.9  58.8  63.5  1009  
34-30 23.8  21.8  59.9  63.9  881  
39-35 21.4  17.5  59.9  68.7  793  
44-40 21.8  10.6  59.1  73.3  719  
49-45 14.8  7.9  57.3  80.0  640  

  مكان اإلقامة 
     

  4128  68.7  59.3  17.7  22.0  الحضر
  824  74.4  62.4  15.3  14.5  الريف

      المحافظات
  1939  72.6  56.2  16.6  17.6  العاصمة
  304  76.6  66.7  11.0  17.0 البلقاء
  725  60.5  64.5  19.1  32.4 الزرقاء
  129  79.1  48.1  13.2  12.2 مادبا
  931  62.4  59.2  20.2  29.3  اربد

  242  74.3  66.0  14.6  14.8 المفرق
  138  74.1  68.1  19.1  10.7 جرش
  100  58.7  59.8  25.1  23.6 عجلون
  190  74.2  57.5  18.5  12.1 الكرك
  62  77.7  65.1  15.5  8.4  الطفيلة
  86  84.7  62.8  12.1  5.0  معان
  107  80.4  66.5  16.6  5.6  العقبة

       اإلقليم 
  3097  70.4  58.8  16.5  20.8  الوسط
  1411  65.4  61.2  19.5  24.6  الشمال
  445  78.2  61.7  16.4  8.6  الجنوب
       لباديةمنطقة ا
  465  74.2  63.4  13.0  16.6  البادية

  4488  69.2  59.4  17.8  21.2  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  253  81.9  51.4  6.5  12.3  غير متعلمة
  429  76.3  61.9  14.8  17.1  ابتدائي
  776  69.3  59.5  17.3  22.0  إعدادي
  2116  67.1  60.2  18.5  23.2  ثانوي

  1378  69.4  60.1  18.4  19.0  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه

  1206  72.2  61.0  16.5  18.2  األدنى
  1143  62.1  58.0  22.5  26.0  الثاني
  941  68.5  62.4  15.7  23.3  الوسط
  848  73.1  57.2  14.5  18.1  الرابع
  815  74.3  60.1  16.2  16.9  األعلى

  4952  69.7 59.8 17.3 20.8 المجموع
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