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  الفصل الثاني عشر
   المنقولة جنسيًاواألمراضاإليدز 

از            إلى) زااليد(يعود سبب مرض نقص المناعة المكتسبة        ذي يضعف جه شرية ال  فيروس نقص المناعة الب
  .المناعة، ويجعل الجسم عرضة لألمراض األخرى وغير قادر على أن يشفى منها

صادرة          ،ومرض اإليدز من األوبئة المتفشية بين الدول        وتشير التقديرات الحالية إلجمالي عدد اإلصابات ال
 اإلصاباتويقدر عدد   .  2007مليون إصابة تقريبًا في عام       33 وجود   إلى لاليدز   المتحدة األممعن برنامج   

ون  2.8 المتحدة لاليدز إلى وفاة األمموتشير تقديرات برنامج  .   مليون إصابة  2 باإليدز بحوالي    الجديدة  ملي
  ).2008 المتحدة لاليدز األممبرنامج ( باإليدز اإلصابةشخص جراء 

ام   .  1986ي عام   تم تسجيل أول إصابة لمرض اإليدز في األردن ف         انون األول ع  2007ومع نهاية شهر آ
ين         185 إصابة، منها ما مجموعه      550بلغ عدد  الحاالت المبلغ عنها        اقي ب  حاله بين السكان األردنيين والب

دولي      (الوافدين   شكل               .  )USAIDالوآالة األمريكية لإلنماء ال ة متطورة ب ة رقاب وفي ظل عدم وجود أنظم
ذا المرض، ف       السيئد الخوف السائد من هذا المرض، واالنطباع        آامل في األردن ووجو    اد اإلن  إ عن ه  عتق

دز   (بأن عدد حاالت اإلصابة بمرض اإليدز في األردن يتجاوز عدد اإلصابات المسجلة رسميًا        امج اإلي برن
س                    ).  2008الوطني   شكل رئي ذا المرض يحدث ب ال ه أن انتق ول ب ي وبناء على البيانات المتوافرة يمكن الق

ر من شريك      49-20بين األشخاص في الفئة العمرية        سنة، وبشكل أآبر من خالل ممارسة الجنس مع أآث
شتقاته        %)60( ن المخدرات          %)17(، ومن خالل الدم أو م ين مستخدمي حق ل       %)3(، وب ، ومن خالل نق

ل    ى الطف ن األم إل رض م ة  %) 2(الم ر معروف باب غي ة  %) (18(وأس ة األمريكي اءالوآال دولي  اللإلنم
USAID.(  

ام  ي ع ات  1986وف ع الهيئ اون م صحة وبالتع ن خالل وزارة ال وطني م دز ال امج اإلي ق األردن برن ، أطل
ي        ذا المرض ف ة ه دف مكافح ك به ة وذل صحة العالمي ة ال دز ومنظم دة لالي م المتح امج األم ة آبرن الدولي

  .األردن

زواج       من 2007 األسرية والصحةوتم جمع معلومات من خالل مسح السكان        سيدات الالتي سبق لهن ال ال
دز،  ى باإلضافةعن مرض االي سيًا  إل ة جن راض المنقول أعراض األم رفتهن ب ات أخرى حول مع  معلوم

ة         .  والتي تعرف بالعوامل المهمة النتشار فيروس مرض االيدز        ويلخص هذا الفصل معلومات حول معرف
  .سب الخصائص األساسيةهن الزواج حل سنة وسبق 49-15وإدراك السيدات ممن أعمارهن 

   المعرفة باإليدز ووسائل تجنبه 1.12

دز حسب الخصائص األساسية                1.12يبين الجدول    زواج وسمعن باإلي سيدات الالتي سبق لهن ال .   نسبة ال
ل      .  قد سمعن بااليدز  %) 99(وتشير البيانات إلى أن آافة السيدات المستجيبات تقريبًا          ى األق % 96وأن عل

ر المتعلمات                    من السيدات حسب     سيدات غي تثناء ال دز باس د سمعن بمرض اإلي آافة الخصائص األساسية ق
)86.(%  

  



  

ِ      170

  
سمعن الالتي  سنة 49- 15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 1.12جدول 

  2007حسب الخصائص األساسية، األردن  بمرض اإليدز
  السيدات عدد  سمعن بمرض اإليدز  الخصائص األساسية

    العمر
15-24 98.7 1,512  

15-19  97.6 236  
20-24  98.9 1,276  

25-29 98.8 1,977  
30-39 99.3 4,265  
40-49 97.7 3,122  

    الحالة الزواجية
  10,354 98.7  متزوجة
  522 96.8  أرملة/ مطلقة

    مكان اإلقامة
  9,249 98.9  الحضر
  1,627 97.2  الريف

    المحافظات
  4,442 99.0  العاصمة
  645 97.3 البلقاء
  1,645 98.4 الزرقاء
  262 97.2 مادبا
  1,993 99.6  اربد

  460 97.4 المفرق
  293 99.3 جرش
  228 98.7 عجلون
  378 97.0 الكرك
  146 98.0  الطفيلة
  164 96.9  معان
  221 96.6  العقبة
    اإلقليم

  6,993 98.6  الوسط
  2,975 99.2  الشمال
  908 97.0  الجنوب

    منطقة البادية
  823 96.6  البادية

  10,053 98.8  غير البادية
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416 86.3  غير متعلمة
  813 96.9  ابتدائي
  1,681 98.8  إعدادي
  4,788 99.3  ثانوي

  3,179 99.6  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه

  2,211 96.3  األدنى
  2,296 98.9  الثاني
  2,206 99.0  الوسط
  2,135 99.3  الرابع
  2,028 100.0  األعلى

 10,876 98.7  المجموع

رد أن              ا يمكن للف ه حول م ستجيبات الالتي سمعن عن م سؤال الم ولتقييم مستوى المعرفة بمرض االيدز، ت
دوى      المستجيبة السيدةأجابت  وإذا  .  يفعله لتجنب اإلصابة بالفيروس الذي يسبب االيدز        بأنه يمكن تجنب الع

أوًال، طرح سؤال مفتوح .   بااليدزاإلصابةقد تم طرح نوعين من األسئلة حول طرق الحماية من ف ،بااليدز
ان         .  يسمح للمستجيبات بذآر أية وسائل يعرفنها دون ذآر الخيارات         ا إذا آ وبعد ذلك سئلن أسئلة محددة عم

ل   أنري، وممارسة الجنس مع شريك واحد أو االمتناع عن ممارسة الجنس يمكن                 استخدام الواقي الذآ    يقل
  . بمرض االيدزاإلصابةفرص 
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دز             2.12ويبين الجدول    .   نسبة السيدات الالتي ذآرن بشكل تلقائي طرق محددة لتجنب اإلصابة بمرض االي
دم                ل ال  واقتصار ممارسة الجنس مع         %)56(وآانت أآثر الوسائل شيوعًا للوقاية من اإليدز هي تجنب نق

ط   د فق ريك واح د %).  38(ش خاص     % 27ويعتق ع أش نس م ة الج ن ممارس اع ع سيدات أن االمتن ن ال م
ساعد في تجنب                دز   اإلصابة يمارسون الجنس مع أآثر من شريك واحد ي ا أن  .   بمرض اإلي من  % 26آم

ذا المرض،                       ة من ه ساعد في الوقاي اإلبر ي ن ب فقط ذآرن   % 1في حين أن   السيدات ذآرن أن تجنب الحق
  .بشكل تلقائي أن استخدام الواقي الذآري هو وسيلة لتجنب االيدز

 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وذآرن بشكل تلقائي طرقاً  لتجنب مرض 2.12جدول 
  2007اإليدز، األردن 

  السيدات نسبة  طرق تجنب اإليدز
  5.5  جنبهلم يسمعن بالمرض وال يعرفن إن آان باإلمكان ت

  5.1  يعتقدن بأنه ال توجد طريقة لتجنب اإليدز 

  5.3 )1(ال يعرفن طريقة محددة 

  6.5  االمتناع عن ممارسة الجنس
  1.2  استعمال الواقي الذآري

  38.3  ممارسة الجنس مع عدد محدود من الشرآاء
  6.8  الزوجة فقط/ ممارسة الجنس مع الزوج فقط

  14.1  تجنب معاشرة المومسات
  27.3 تجنب الجنس مع األشخاص الذين يمارسون الجنس مع أآثر من شريك

  11.3  تجنب ممارسة الجنس مع الشاذين جنسيًا
  9.7  تجنب الجنس مع األشخاص الذين يحقنون أنفسهم بالمخدرات 

  55.9  تجنب نقل الدم
  26.2  باإلبرتجنب الحقن 

  6.6  مشترآة  الحالقة الوأمواستجنب استعمال شفرات 
  1.4  تجنب التقبيل

  0.1  تجنب لسعات البعوض
  3.4  أخرى

 10,876  عدد السيدات
   هناك شيئًا يمكن عمله لتجنب اإليدز ولكن لم تذآر بشكل تلقائي أي طريقة محددة لذلك أن تعتقد السيدة ):1(

ة ل                ة أوجه مهم ى ثالث أخير ممارسة     وترآز برامج مكافحة اإليدز في رسائلها وجهودها عل سلوك، وهي ت ل
شابة     ات ال ين الفئ ثالً (الجنس ب اع م ر من شريك     )آاالمتن ع أآث اإلخالص (، والحد من ممارسة الجنس م

ذآري       )لشريك واحد  واقي ال الة (، واستعمال ال رامج التوعوي            ).   أ،ب،ج رس ذه الب ا إذا آانت ه د فيم  ةوللتأآ
 محدده عّما إذا آان من الممكن تقليل فرص         أسئلةلسيدات   هذه الرسائل، فقد تّم سؤال ا      إليصال بفعاليةتعمل  
ذآري                  ةاإلصاب واقي ال  بمرض اإليدز من خالل فقط ممارسة الجنس مع شريك واحد مخلص، واستعمال ال

ين الجدول     .  عند ممارسة الجنس وعن طريق االمتناع عن ممارسة الجنس إطالقاًً          تيجيات ا استر  3.12ويب
ستند            .   األساسية التجنب الثالث حسب الخصائص    وتجدر اإلشارة إلى أن البيانات الواردة في هذا الجدول ت

واردة   أنإلى األسئلة المستقصاة حول األوجه الثالثة للسلوك للوقاية من مرض االيدز، في حين            ات ال  البيان
  .   تستند إلى اإلجابات التلقائية للمستجيبات2.12في الجدول 
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تي سبق لهن الزواج وأجبن على أسئلة التقصي بأنه باإلمكان تقليل خطر اإلصابة بفيروس مرض  نسبة السيدات الال3.12جدول 
اإليدز باستعمال الواقي الذآري وقت المعاشرة الجنسية أو ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب باإليدز وأن ال يكون لديه 

  2007ية، األردن شرآاء آخرون أو االمتناع عن ممارسة الجنس حسب الخصائص األساس
   :يمكن الوقاية منه بـِ   اإليدز بأنأجابوانسبة الذين 

 استعمال  الخصائص األساسية
الواقي 
  )1(الذآري

اقتصار ممارسة 
الجنس على شريك 
 )2(واحد غير مصاب

الواقي الذآري  استعمال
واقتصار ممارسة الجنس على 

  شريك واحد غير مصاب 

االمتناع عن  
  د السيداتعد ممارسة الجنس 

       العمر 
15-24 51.0  85.0  48.4  36.9  1,512  

15-19  44.5  80.2  42.7  33.5  236  
20-24  52.2  85.8  49.4  37.5  1,276  

25-29 55.2  86.6  52.2  43.8  1,977  
30-39 54.3  86.5  50.7  44.0  4,265  
40-49 51.5  86.0  48.8  45.1  3,122  
       ة الزواجيةالحال

  10,354  43.3  50.6  86.5  53.7  متزوجة
  522  42.6  40.2  79.5  43.3  أرملة/ مطلقة

       مكان اإلقامة
  9,249  43.6  50.9  86.6  53.9  الحضر
  1,627  41.2  45.7  83.5  49.2  الريف

       المحافظات
  4,442  47.3  53.8  89.9  55.9  العاصمة

  645  40.7  49.3  85.8  52.0 اءالبلق
  1,645  40.7  40.7  74.5  44.8 الزرقاء
  262  36.2  39.3  84.1  43.7 مادبا
  1,993  39.6  54.0  90.1  57.6  اربد

  460  40.3  52.1  88.0  54.5 المفرق
  293  37.3  47.2  90.7  48.9 جرش
  228  36.3  54.3  93.8  56.3 عجلون

  378  45.0  43.9  80.0  51.0 ركالك
  146  48.6  41.9  77.0  48.8  الطفيلة
  164  45.7  42.1  76.0  48.3  معان
  221  44.6  42.5  71.6  47.4  العقبة
       اإلقليم

  6,993  44.7  49.7  85.7  52.5  الوسط
  2,975  39.2  53.1  90.1  56.1  الشمال
  908  45.6  42.9  76.8  49.3  الجنوب

       منطقة البادية
  823  39.6  44.4  82.2  47.0  البادية

  10,053  43.6  50.5  86.5  53.7  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416  35.7  26.2  61.5  28.2  غير متعلمة
  813  39.2  40.2  79.1  43.1  ابتدائي
  1,681  42.0  45.9  86.9  47.7  إعدادي
  4,788  44.1  50.2  86.7  53.6  ثانوي

  3,179  44.7  57.8  89.9  61.3  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه

  2,211  37.4  42.0  80.4  44.5  األدنى
  2,296  43.5  47.8  84.6  50.8  الثاني
  2,206  44.0  49.2  84.5  52.8  الوسط
  2,135  42.0  52.0  89.3  56.0  الرابع
  2,028  50.0  60.4  92.6  62.8  األعلى
 10,876 43.3 50.1 86.2 53.2  المجموع

  الذآري عند ممارسة الجنسياستعمال الواق )1(
 . الشريك الذي ليس له شرآاء آخرين )2(

ه باقتصار                 ر معرف زواج األآث ى ش      المعاشرة وقد آانت السيدات الالتي سبق لهن ال سية عل ريك واحد    الجن
ذآري              %).  86(غير مصاب بهذا المرض      واقي ال أن استعمال ال رفن ب سيدات يع آما أن هناك القليل من ال

ل من خطر                 سية يمكن أن يقل دز      اإلصابة أو االمتناع عن المعاشرة الجن ى  % 43و% 53( بمرض اإلي عل
والي ستغرب أن ).  الت ن الم يس م ه ل ا أن ةآم دز المعرف ن اإلي ة م ائل الوقاي سيدات  بوس ين ال ى ب هي األعل

، والسيدات األعلى تعليمًا والسيدات الالتي يعشن في أسر ضمن شرائح            الحضريةالالتي ُيقمن في المناطق     
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اك   .  األعلىالرفاه   ة وهن يم            عالق ين التعل شكل خاص ب ه ب ة  قوي يلة         والمعرف ذآري آوس واقي ال  باستعمال ال
سيدا  % 28وتبين أن   .  للوقاية من مرض االيدز    ذآري          من ال واقي ال ستعملن ال ات ي يلة ت األّمي ة  آوس  للوقاي

  . من السيدات الالتي تعليمهن أعلى من الثانوي% 61من مرض اإليدز مقارنه مع 

سكان والصحة األسرية     ّضمن مسح ال اهيم   2007وت شار المف يم مدى انت ئلة لتقي ة  أس  حول مرض الخاطئ
دز س    او االي ؤال الم م س د ت دز، فق رض االي روس م ال في دز أو   نتق رض اإلي ن م معن ع ي س تجيبات الالت

سيدات                    الفيروس المسبب له عددًا من األسئلة حول معرفتهن بالقضايا المتعلقة بهذا المرض، حيث سئلت ال
دز                  ذلك حول     .  عما إذا آن يعتقدن بأن يكون الشخص ذو المظهر الصحي مصابًا باالي ة وآ  إصابة   إمكاني

سعة البعوض            ق ل شارآة               الشخص بهذا المرض عن طري دز، أو م  أو مصافحة شخص آخر مصاب باإلي
المرض     صاب ب خص م ع ش ام م دول    .  الطع ي الج ائج ف شير النت سيدات    4.12وت ن ال ر م ى أن الكثي  إل

رن   ات يفتق ةاألردني ة المعرف رق الدقيق ال بط دز انتق رض االي رفن   % 66إذ أن .   م سيدات يع ن ال ط م فق
صا   صحي م ر ال شخص ذو المظه ون ال ة أن يك ه  بإمكاني سبب ل روس الم ل الفي الي أن ينق دز وبالت .  بًا باإلي

  .  من السيدات أفدن فقط أنهن يعرفن ذلك% 46، حيث أن 2002ويشكل هذا زيادة جوهرية عن 

سعات البعوض                    ق ل ل عن طري دز يمكن أن ينتق أن اإلي سيدات ب ا     .  ويعتقد الكثير من ال رفض م في حين ي
شائع  خاطئ الفقط من النساء هذا المفهوم      % 40نسبته   روس              .   وال أن في سيدات ب رة من ال سبة آبي درك ن وت

دز            صاب باإلي خص م ع ش ام م اول الطع ي تن شارآة ف ق الم ن طري ل ع ن أن ينتق دز ال يمك رض اإلي م
ذا المرض          المصافحة، أو عن طريق     %)73( ع        %).  79( مع شخص يعاني من ه إن رب ة حال ف ى أي وعل

ط  سيدات فق اطئ%) 24(ال ومين الخ ايرفضن المفه يوعًا وهم ر ش ل عن : ين األآث ن أن ينتق دز يمك أن اإلي
طريق لسعات البعوض أو أن الشخص يمكن أن ُيصاب باإليدز عن طريق مشارآة الطعام مع شخص آخر  

  .مصاب أو المعرفة بإمكانية أن يكون الشخص ذو المظهر الصحي مصابًا بااليدز

ه     ةالشاملمًا لمستوى المعرفة    ي تقي 4.12آما يبين الجدول     دز وانتقال وُتعّرف  .   بكيفية الوقاية من مرض اإلي
ى     المعاشرة   بأن آل من استعمال الواقي الذآري واقتصار          المعرفة) 1: ( بأنها الشاملة المعرفة سية عل  الجن

دز              أن يكون الشخص       إلدراكاو) 2(شريك واحد خاٍل من مرض اإليدز هي من طرق الوقاية من هذا االي  ب
دز يمكن أن          ) 3( باإليدز   ذو المظهر الصحي مصاباً    ر شيوعًا من أن اإلي رفض المفهومين الخاطئين األآث

ام         اول الطع دز تن ام  .  ينتقل عن طريق لسعات البعوض أو مشارآة الشخص المصاب باإلي شكل ع إن  ،وب  ف
دز   % 14 ن مرض اإلي ة م ة الوقاي املة بكيفي ة ش ديهن معرف زواج ل ن ال ي سبق له سيدات الالت ن ال ط م فق

ر المصاب      قالهانتوطرق   رتبط   .   إلى الشخص غي ة وت شاملة  المعرف يم،  حيث أن       ال شكل طردي مع التعل  ب
  .من السيدات غير المتعلمات% 3من السيدات األعلى تعليمًا لديهن معرفه شامله باإليدز مقابل % 22

صحة األسرية                 سكان وال سح ال ن خالل م ستجيبات م ة    2007وُسئلت الم رفتهن بإمكاني ال  حول مع  انتق
ة       اعة الطبيعي اء الرض والدة أو أثن اء ال ل أو أثن اء الحم ل أثن ى الطف ن األم إل دز م رض اإلي روس م في

  ).12.5الجدول (
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 يكون مصابًا  بفيروس اإليدز أن نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأفدن بأن الشخص ذو المظهر الصحي يمكن 4.12جدول 
 الفهم حول تقبل المرض أو الوقاية منه بشكل صحيح ونسبة الالتي على معرفة وء سالالتي اجبن عن أسئلة التقصي، ويرفضن

  2007شاملة بمرض اإليدز حسب الخصائص األساسية، األردن 
 نسبة السيدات الالتي قلن بأن

  الخصائص األساسية

الشخص ذو 
المظهر 

الصحي يمكن 
 يكون أن

مصاب بااليدز

ال يمكن لاليدز 
 ينتقل أن

بواسطة لسعات 
  البعوض

ال يمكن 
 أنلاليدز 

ينتقل 
  بالمصافحة

ال يمكن للشخص 
 يصاب بمشارآةأن

الطعام مع شخص 
 آخر مصاب

 أنالالتي أفدن نسبة 
الشخص ذو المظهر 

 يكون أنالصحي يمكن 
مصاب ويرفضن 
ن المفهومين الخاطئي

  وعًاي شاألآثر

نسبة 
المعرفة 
الشاملة 
  بااليدز

عدد السيدات

         العمر 
15-24 64.0 41.6 80.2 71.4 23.0 12.9  1,512  

15-19  56.3 33.9 79.2 67.6 17.4 12.3  236  
20-24  65.4 43.1 80.4 72.2 24.0 13.0  1,276  

25-29 63.5 38.9 81.1 70.9 22.2 14.1  1,977  
30-39 68.1 41.5 80.7 75.4 25.6 14.9  4,265  
40-49 64.3 37.9 76.2 71.9 23.5 14.6  3,122  

         الزواجيةالحالة 
  10,354  14.6 24.2 73.3 79.8 40.0 65.9  متزوجة
  522  10.5 21.4 67.7 72.7 39.4 59.9  ارملة/ مطلقة

         مكان اإلقامة
  9,249  14.8 24.6 74.4 80.6 40.9 66.1  الحضر
  1,627  12.0 21.0 65.3 72.5 34.8 62.4  الريف

         المحافظات
  4,442  16.3 27.0 78.8 84.7 42.2 70.3  العاصمة
  645  14.4 22.8 67.0 71.9 32.1 69.7 البلقاء
  1,645  11.8 22.0 72.8 75.3 49.0 56.2 الزرقاء
  262  12.8 34.4 69.8 75.2 48.1 66.5 مادبا
  1,993  15.2 22.3 69.2 79.7 36.4 62.8  اربد

  460  11.2 17.2 60.9 72.7 29.6 57.6 المفرق
  293  11.9 21.2 73.1 79.1 34.2 67.8 جرش
  228  12.8 20.4 67.7 76.1 30.5 66.5 عجلون
  378  11.7 20.6 65.9 72.6 33.4 67.1 الكرك
  146  8.7 16.8 64.1 70.0 31.3 64.0  الطفيلة
  164  8.9 17.9 61.1 65.9 31.6 63.3  معان
  221  13.0 22.5 71.8 72.9 35.7 65.2  العقبة
         اإلقليم

  6,993  14.9 25.7 76.0 81.0 43.1 66.8  الوسط
  2,975  14.1 21.3 68.2 78.3 34.7 62.8  الشمال
  908  11.1 20.0 66.2 71.1 33.3 65.5  الجنوب

          الباديةمنطقة
  823  8.5 18.5 62.5 70.0 33.2 56.8  البادية

  10,053  14.9 24.5 73.9 80.2 40.6 66.3  غير البادية
        التعليمي الذي تم االلتحاق بهالمستوى

  416  3.4 9.5 39.5 40.6 21.1 42.8  غير متعلمة
  813  8.5 13.6 55.4 62.6 28.5 48.0  ابتدائي
  1,681  9.8 17.9 67.2 73.9 37.4 55.4  إعدادي
  4,788  12.9 22.3 74.9 81.4 39.9 65.1  ثانوي

  3,179  21.9 34.4 82.1 88.7 46.9 79.2  أعلى من الثانوي
         شرائح الرفاه

  2,211  10.0 17.6 60.4 67.7 34.5 55.7  األدنى
  2,296  12.3 22.1 70.2 77.9 40.9 61.6  الثاني
  2,206  12.6 22.5 71.6 78.9 37.5 64.9  الوسط
  2,135  15.1 26.1 78.7 84.4 42.5 69.2  الرابع
  2,028  22.7 32.7 85.5 89.2 45.1  77.8  األعلى

 10,876 14.4 24.0 73.0 79.4 40.0 65.6  المجموع
  .لسعة البعوض، ومشارآة الطعام:  فهم شائع لموضوعينوءهناك س )1(
لديه شريك مخلص غير مصاب؛المعرفة الشاملة تعني المعرفة بأن االستعمال المسبق للواقي الذآري خالل المعاشرة الجنسية وان يكون الشخص  )2(

 يصاب بفيروس مرض اإليدز ورفضأن بفيروس مرض االيدز، والمعرفة بأن الشخص الذي يبدو بمظهر صحي يمكن اإلصابة يقلل فرصة أنيمكن 
 . سؤ الفهم الشائع حول نقل المرض والوقاية منه
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رض اإليدز إلى الطفل من األم حسب الخصائص األساسية، األردن   نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج ويعرفن بانتقال م5.12جدول 
2007  

 الخصائص األساسية أثناء ينتقل من األم إلى الطفل أن اإليدز يمكن أننسبة الالتي يقلن 
خالل الرضاعة الطبيعية الحمل الوالدة

  عدد
   السيدات

      العمر
15-24 70.5 87.6 61.3 1,512  

15-19  65.2 88.9 69.4 236  
20-24  71.5 87.4 59.8 1,276  

25-29 74.3 85.5 50.5 1,977  
30-39 74.4 85.4 50.1 4,265  
40-49 75.3 85.8 48.5 3,122  

      الحالة الزواجية
  10,354 51.1 85.9 74.3  متزوجة
  522 55.0 85.2 70.6  الرملة/ مطلقة

      حالة الحمل
  1,315 49.9 83.6 70.5 حامل

  9,561 51.5 86.2 74.6  غير حامل لو غير متأآدة
      مكان اإلقامة

  9,249 50.6 86.4 74.6  الحضر
  1,627 55.3 82.5 71.3  الريف

      المحافظات
  4,442 47.6 87.4 73.9  العاصمة
  645 51.9 78.4 72.7 البلقاء
  1,645 49.6 86.1 78.3  الزرقاء
  262 58.3 80.9 74.1 مادبا
  1,993 57.5 85.8 74.0  اربد

  460 59.3 85.4 72.0 المفرق
  293 62.9 88.0 77.9 جرش
  228 58.1 86.3 73.4 عجلون
  378 51.8 85.1 73.7 الكرك
  146 45.8 84.0 68.1  الطفيلة
  164 48.5 83.3 65.0  معان
  221 38.1 83.3 65.6  العقبة
      اإلقليم
  6,993 48.8 86.0 74.8  الوسط
  2,975 58.4 86.0 74.0  الشمال
  908 46.9 84.1 69.3  الجنوب

      منطقة البادية
  823 56.3 82.0 70.0  البادية

  10,053 50.9 86.2 74.4  غير البادية
    المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416 46.2 61.9 51.3  غير متعلمة
  813 55.4 74.7 65.2  ابتدائي
  1,681 54.5 86.3 72.7  إعدادي
  4,788 51.6 86.7 72.3  ثانوي

  3,179 48.7 90.3 82.8  أعلى من الثانوي
      شرائح الرفاه

  2,211 58.2 80.5 66.7  األدنى
  2,296 54.1 84.2 72.7  الثاني
  2,206 51.9 88.0 73.8  الوسط
  2,135 48.0 88.7 77.9  الرابع
  2,028 43.3 88.2 80.2  األعلى
 10,876 51.3 85.9 74.1  المجموع

اء                       % 86وتشير النتائج إلى أنه بينما       ل أثن ى الطف ل من األم إل دز يمكن أن ينتق رفن أن اإلي سيدات يع من ال
اء          %) 74(الحمل، وثالثة أرباع     ل أثن دز يمكن أن ينتق والدة السيدات يعرفن أن فيروس مرض اإلي إن  ال ، ف

ه يمكن أن ينتق            رفن بأن ة     النصف فقط يع ة    %).  51(ل من خالل الرضاعة الطبيعي الرغم من أن معرف وب
ة                    انتقال مرض اإليدز أثناء الحمل وأثناء الوالدة يرتبطان بشكل طردي مع تعليم المرأة، فإنه ال توجد عالق

  . بانتقال فيروس مرض اإليدز عن طريق الرضاعة الطبيعيةوالمعرفةبين المستويات التعليمية للسيدات 
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  نب االجتماعية لاليدز الجوا2.12

سائد    .  تشمل الجوانب االجتماعية لاليدز على مواقف سلبية نحو أناس يتعايشون مع هذا المرض              اع ال فاالنطب
لدى المجتمع عن هذا المرض هو ارتباطه بفئات مهمشة آتلك التي تتعاطى المخدرات عن طريق استخدام                       

ام إجراء         فتخوف الشخص من أن ي    .  الحقن والمومسات واللواطيين   ًا أم تسم بهذه الوصمة السيئة قد شكل عائق
  . مساعدة المصابين للتعايش مع هذا المرض أو مع عائالتهمإلىالفحوصات المتعلقة باإليدز والبرامج الهادفة 

  
ة باألوجه جبن  إجابات محددة عن األسئلة الخاص أ سنة الالتي49- 15 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 6.12جدول 

  2007االجتماعية لإليدز  حسب الخصائص األساسية، األردن 
 :نسبة السيدات الالتي

  الخصائص األساسية
يرغبن بالعناية  

باألقارب المصابين 
بهذا المرض في 

 بيوتهن

يرغبن بشراء 
الخضراوات الطازجة 

 بقاله  صاحبها من
 مصاب  باإليدز

قلن بأنه يمكن 
للمعلمة المصابة 

 أنبمرض اإليدز 
 ُتدرس

ال يخفين حقيقة 
 أحد أفراد أن

األسرة مصاب 
 باإليدز

تقبل آافة مؤشرات
 األربعةالتسامح 

عدد السيدات 
الالتي سمعن 

 بااليدز
       العمر 
15-24 73.1 25.8 29.0 33.5 4.8 1,492  

15-19  61.5 29.3 27.2 36.1 4.8 230  
20-24  75.2 25.1 29.3 33.0 4.8 1,262  

25-29 73.3 23.0 25.5 35.9 4.1 1,953  
30-39 74.7 25.8 30.7 34.7 4.6 4,233  
40-49 74.7 22.1 28.0 36.0 2.9 3,050  

        الزواجيةالحالة 
  10,224 4.2 35.1 28.8 24.4 74.0  متزوجة
  505 2.1 34.9 28.0 21.8 78.9  أرملة/ مطلقة

        مكان اإلقامة
  9,148 4.1 34.6 29.4 24.6 73.3  الحضر
  1,582 3.6 38.4 25.2 22.4 79.6  الريف

        المحافظات
  4,397 4.8 31.0 33.7 27.6 72.9  العاصمة
  627 1.9 27.0 29.3 24.6 60.6 البلقاء
  1,618 2.5 33.3 23.6 24.4 60.6 الزرقاء
  254 1.8 28.5 28.2 28.3 81.0  مادبا
  1,986 3.7 38.0 23.5 18.1 81.5  اربد

  448 3.0 38.6 24.0 19.6 82.9 المفرق
  291 3.1 41.9 28.4 24.3 76.1 جرش
  225 4.6 45.8 27.6 18.8 82.2 عجلون
  367 6.6 51.3 29.2 24.3 90.2 الكرك
  143 6.1 53.9 26.1 22.2 90.3  الطفيلة
  158 5.9 53.0 25.4 22.2 89.8  معان
  214 7.7 56.3 28.3 23.5 91.2  العقبة
        اإلقليم

  6,897 3.9 31.1 30.7 26.6 69.2  الوسط
  2,951 3.6 39.1 24.4 19.0 81.2  الشمال
  882 6.6 53.2 27.8 23.4 90.4  الجنوب
         الباديةمنطقة
  795 3.4 38.6 25.1 23.8 81.6  البادية

  9,934 4.1 34.8 29.0 24.3 73.6  غير البادية
      مي الذي تم االلتحاق بهالمستوى التعلي
  359 1.2 47.6 14.1 16.9 78.0  غير متعلمة

  787 2.5 39.3 19.8 17.6 77.5  ابتدائي
  1,660 3.3 37.8 26.9 23.3 71.4  إعدادي
  4,756 4.1 34.0 28.8 25.3 74.0  ثانوي

  3,167 5.1 32.9 33.5 25.7 74.8  أعلى من الثانوي
        شرائح الرفاه

  2,128 3.6 36.6 22.6 21.1 74.9  دنىاأل
  2,271 4.1 36.1 27.2 22.9 74.8  الثاني
  2,183 3.2 36.1 27.0 22.8 75.5  الوسط
  2,120 4.7 34.6 30.0 28.0 72.8  الرابع
  2,028 4.7 31.9 37.5 26.8 73.0  األعلى
 10,729 4.1 35.1 28.7 24.3 74.2  المجموع

يم               2007ان والصحة األسرية    وسئلت السيدات في مسح السك     ئلة لتقي دة أس دز ع  الالتي سمعن بمرض اإلي
ذا المرض           ار به اط وصمة الع ائج في الجدول         .  مدى ارتب شير النت سيدات      6.12وت اع ال ة أرب ى أن ثالث  إل

وتهن               ذا المرض في بي رغبن             %)74(يرغبن بالعناية باألقارب المصابين به ر ي ك بكثي ل من ذل ، إال أن أق
أو السماح لمعلمه مصابة بمرض       %) 24(راوات الطازجة من بقاله مصاب صاحبها باإليدز        بشراء الخض 
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ة أن   %)29(اإليدز االستمرار في التدريس     ى حقيق ، آما أن حوالي ثلث السيدات ذآرن بأنهن ال يتكتمن عل
دز رة مصاب باإلي راد األس د أف ين أعرب .  أح ي ح رات  % 4ف ة مؤش بلهن لكاف سيدات عن تق ن ال ط م فق

  .   األردنفي  العار المرتبطة باإليدز منتشرة التسامح األربعة المشار إليها أعاله مما يشير إلى أن وصمة

  اآلمنة االتجاهات نحو مناقشة العالقات الجنسية 3.12

م    اس أنه عر الن رة إذا ش دة آبي ست ذات فائ ه لي ة من ة الوقاي دز وآيفي ال مرض اإلي ة بطرق انتق إن المعرف
ن منا  اجزون ع سية  ع ات الجن شة الممارس ةق ع اآلمن رانهم م شة   .  أق ى مناق سيدات عل درة ال ة مق ولمعرف

ا إذا آن            سيدات عم د سئلت ال سيًا، فق ة جن الممارسات الجنسية اآلمنة مع أقرانهن المصابين بأمراض منقول
اني من                             ا يع أن زوجه ا ب د معرفته ا عن  يعتقدن بأن الزوجة لها الحق في رفض ممارسة الجنس مع زوجه
ا     ى زوجه ي الطلب إل رأة الحق ف ان للم ا إذا آ سي، وفيم ق االتصال الجن ل عن طري مرض يمكن أن ينتق

 .باستعمال الواقي الذآري في نفس الظروف

 إذا عرفت بأن زوجها يعاني من األمراض الزوجة أن آافة السيدات تقريبًا يعتقدن بأن 7.12ويبين الجدول 
ذآري                  جنسيًا فإن لها الحق إما أ      المنقولة واقي ال ه استعمال ال ه أو الطلب إلي ن ترفض المعاشرة الجنسية مع

سيدة                     %).  99( أن ال دن ب سيدات يعتق وإذا ما أخذنا آال االجرائين آل على حده، فإن الغالبية العظمى من ال
 %).89(أو الطلب إليه استعمال الواقي الذآري %) 97(لها الحق في رفض المعاشرة الجنسية مع زوجها 

دز، آون   اإلصابةت السيدات المتزوجات حاليًا فيما إذا سبق أن ناقشن مع أزواجهن طرق تجنب     وسئل  باالي
ائي   سلوك الوق ي ال ة ف شريكين هو من األمور المهم ين ال اش ب ذا النق ل ه ين الجدول .  أن مث  أن 8.12ويب

ًا    ات حالي سيدات المتزوج ث ال والي ثل م ي   %) 36(ح ين ل ي ح ن، ف ع أزواجه ك م شن ذل ين  ناق اقش الثلث ن
ن  %) 62( ع أزواجه ك م ف         . ذل ي الري ن ف ي يقم نًا والالت غر س سيدات األص رى أن ال ره أخ ضح م وأت

رة والسيدات األقل تعليمًا والالتي يعشن في أسر     ذه القضية          فقي رانهن حول ه يًال للتحدث مع أق ل م  آن أق
انوي              .  المهمة ى من الث سيدات الالتي يعشن      %) 45(بينما آانت السيدات الالتي حصلن على تعليم أعل وال
اء        %) 45( األسر األآثر رفاهًا     شريحةضمن   يًال    %) 41(والسيدات الالتي يقمن في محافظة الزرق ر م أآث

  . بااليدزاإلصابةلمناقشة أزواجهن بطرق تجنب 
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مراض المنقولة جنسيًا فإن للزوجة  نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج ويعتقدن انه إذا آان الزوج مصابًا بأحد األ7.12جدول 
  2007الحق في رفض المعاشرة الجنسية معه أو أن تطلب منه استعمال الواقي الذآري حسب الخصائص األساسية، األردن 

يحق للزوجة رفض   الخصائص األساسية
 ممارسة الجنس

استخدام الواقي 
 الذآري

يحق للزوجة رفض ممارسة 
 عدد السيدات استخدام الواقي الذآريأوالجنس 

      العمر 
15-24 96.1 87.5 97.6 1,512  

15-19  92.1 83.4 94.1 236  
20-24  96.9 88.3 98.2 1,276  

25-29 99.1 91.9 99.4 1,977  
30-39 96.9 90.2 98.7 4,265  
40-49 96.6 87.7 98.3 3,122  

      الحالة الزواجية
  10,354 98.6 89.6 97.2  متزوجة
  522 96.9 84.7 95.6  أرملة/ مطلقة

      مكان اإلقامة
  9,249 98.7 89.7 97.3  الحضر
  1,627 97.8 87.6 96.4  الريف

      المحافظات
  4,442 98.2 87.9 96.2  العاصمة
  645 98.3 91.1 98.0 البلقاء
  1,645 99.1 92.5 98.4 الزرقاء
  262 98.5 92.2 97.4 مادبا
  1,993 99.2 90.8 98.6  اربد

  460 99.2 90.4 97.7 المفرق
  293 99.1 94.6 98.4 جرش
  228 99.1 93.2 97.8 عجلون
  378 95.2 80.8 92.0 الكرك
  146 98.4 85.9 95.9  الطفيلة
  164 98.1 84.7 96.0  معان
  221 98.7 83.3 97.5  العقبة
      اإلقليم

  6,993 98.5 89.4 96.9  الوسط
  2,975 99.2 91.3 98.4  الشمال
  908 97.1 83.0 94.7  الجنوب

      منطقة البادية
  823 97.5 85.9 96.4  البادية

  10,053 98.6 89.7 97.2  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416 92.3 77.2 89.3  غير متعلمة
  813 96.6 84.8 93.0  ابتدائي
  1,681 98.7 87.5 97.3  إعدادي
  4,788 98.8 89.5 97.5  ثانوي

  3,179 99.4 93.1 98.6  أعلى من الثانوي
      شرائح الرفاه 

  2,211 97.7 87.4 95.4  األدنى
  2,296 99.1 89.6 97.1  الثاني
  2,206 97.8 89.1 96.7  الوسط
  2,135 98.8 89.8 98.2  الرابع
  2,028 99.4 91.4 98.4  األعلى

 10,876 98.6 89.4 97.1  المجموع
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 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا حسب إذا ما ناقشن الوقاية من اإليدز مع أزواجهن حسب الخصائص 8.12جدول 
  2007األساسية، األردن 

ناقشن مع أزواجهن طرق   الخصائص األساسية
 تجنب اإلصابة بااليدز

لم يناقشن مع أزواجهن 
 زطرق تجنب اإلصابة بااليد

يسمعن لم 
  عدد المجموع االيدزب

  السيدات
      العمر 
15-24 28.8  69.9  1.4  100.0  1,466  

15-19  22.5  75.0  2.5  100.0  233  
20-24  29.9  68.9  1.2  100.0  1,233  

25-29 35.5  63.3  1.2  100.0  1,932  
30-39 38.7  60.6  0.7  100.0  4,095  
40-49 37.5  60.5  2.0  100.0  2,861  

       مكان اإلقامة
  8,803  100.0  1.0  62.0  37.0  الحضر
  1,551  100.0  2.8  64.6  32.7  الريف

       المحافظات
  4,242  100.0  0.8  63.4  35.7  العاصمة
  620  100.0  2.7  60.4  36.9 البلقاء
  1,548  100.0  1.6  57.5  40.9 الزرقاء
  248  100.0  2.6  69.2  28.1 امادب
  1,892  100.0  0.3  62.6  37.2  اربد

  441  100.0  2.8  64.1  33.1 المفرق
  278  100.0  0.6  70.9  28.5 جرش
  218  100.0  1.3  63.3  35.4 عجلون
  363  100.0  3.0  58.8  38.2 الكرك
  139  100.0  1.8  66.3  32.0  الطفيلة
  154  100.0  3.1  60.6  36.3  معان
  212  100.0  3.3  63.5  33.2  العقبة
       اإلقليم

  6,658  100.0  1.3  62.0  36.8  الوسط
  2,830  100.0  0.8  63.7  35.6  الشمال
  867  100.0  2.9  61.5  35.7  الجنوب

        الباديةمنطقة
  783  100.0  3.5  66.8  29.7  البادية
  9,571  100.0  1.1  62.0  36.9  الباديةغير 

     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به
  365  100.0  13.4  72.2  14.4  غير متعلمة

  734  100.0  2.8  72.1  25.1  ابتدائي
  1,581  100.0  1.1  68.4  30.5  إعدادي
  4,586  100.0  0.7  63.3  36.0  ثانوي

  3,089  100.0  0.4  54.6  45.0  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه 

  2,083  100.0  3.5  69.3  27.2  األدنى
  2,184  100.0  1.1  64.6  34.2  الثاني
  2,104  100.0  0.9  63.2  35.9  الوسط
  2,018  100.0  0.7  58.9  40.4  الرابع
  1,966  100.0  0.0  55.3  44.6  األعلى
 10,354 100.0 1.3  62.4 36.3  المجموع

   جنسيًاالمنقولة بأعراض األمراض المعرفة 4.12

دز  روس المسبب لالي ل الفي ة لنق ة مهم سيًا هي عوامل تهيئ ة جن إن .  إن األمراض المنقول ام، ف شكل ع وب
دز              ذا يجب أن ترآز       .  وجود األمراض المنقولة جنسيًا في مجتمع ما يزيد من احتمالية حدوث مرض االي ل

ى حد سواء         برا ا عل م تضمين مسح     .  مج الوقاية من اإليدز على الوقاية من هذه األمراض ومعالجته د ت وق
ة                   2007السكان والصحة األسرية     سيًا ومعرف ة جن األمراض المنقول وعي ب يم مستوى ال ئلة إضافية لتقي  أس

  .أعراض هذه األمراض بين آل من الرجال والنساء

وآما .  دات ليس لديهن معرفة باألمراض المنقولة جنسيًا عدا اإليدز    من السي % 69 أن   9.12ويبين الجدول   
دنيا                   ة ال ستويات التعليمي هو متوقع آانت السيدات األصغر سنًا والالتي يقمن في المناطق الريفية وذوات الم

% 17آما أن   .  والسيدات الالتي في شرائح الرفاه األدنى أقل معرفة من غيرهن باألمراض المنقولة جنسياً            
ين الرجال، وآانت                        سيًا ب ة جن فقط من السيدات استطعن على األقل معرفة أحد أعراض األمراض المنقول
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ين       سيًا ب ة جن راض المنقول د األم ة أح ل معرف ى األق تطعن عل ي اس سيدات الالت ين ال ة ب سبة مماثل ذه الن ه
  .السيدات

عرفة باألعراض التي لها عالقة باألمراض المنقولة جنسيًا من الرجال ومن   التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب الم9.12جدول 
  2007النساء حسب الخصائص األساسية، األردن 

سيًا للسيدات جنالمنقولة األمراضالمعرفة بأعراض  المنقولة جنسيًا للرجالاألمراضعراض أالمعرفة ب

 الخصائص األساسية
لم يسمع عن 
 األمراض

المنقولة جنسيًا 
 )غير االيدز(

 يألم يذآر 
عرض أمن 

  المرض

ذآر نــوع     
عرض أواحد من 

  المرض

 أو اثنينذآر 
 أآثر من

المرض أعراض

لم يذآر أي 
عرض أمن 

  المرض

ذآر نــوع    
واحد من 

 عرض المرضأ

 أو اثنينذآر 
 أعراض أآثر من

 المرض

عدد 
 السيدات

         العمر  
15-24 77.9  11.0  3.7  7.4  10.9  4.1  7.1  1,512  

15-19  82.6  9.2  4.3  3.9  7.7  5.9  3.9  236  
20-24  77.0  11.3  3.6  8.1  11.5  3.8  7.7  1,276  
25-29 71.7  13.2  4.8  10.4  13.7  3.6  11.1  1,977  
30-39 66.2  15.0  4.2  14.6  14.8  3.3  15.6  4,265  
40-49 67.1  15.0  5.3  12.6  14.8  4.6  13.4  3,122  

          الحالة الزواجية
 10,354  13.1  3.9  14.2  12.4  4.5  14.2  68.9  متزوجة
  522  10.9  3.1  12.3  9.8  5.3  11.2  73.7  أرملة/ مطلقة

          مكان اإلقامة
  9,249  13.7  3.9  14.6   12.9  4.7  14.6  67.8  الحضر
  1,627  9.1  3.4  11.3  8.8  3.7  11.2  76.2  الريف

          المحافظات
  4,442  16.4  4.1  19.3  15.2  5.3  19.3  60.2  العاصمة
  645  15.1  4.2  9.0  14.0  4.5  9.8  71.7 البلقاء
  1,645  13.1  2.2  10.7  12.4  2.6  11.1  73.9 الزرقاء
  262  8.2  3.9  27.2  8.3  4.0  27.1  60.7 مادبا
  1,993  8.9  4.7  8.8  8.5  5.3  8.7  77.5  اربد

  460  6.7  2.8  7.8  7.0  2.9  7.4  82.8 المفرق
  293  9.0  3.1  13.3  9.3  3.2  13.0  74.6 جرش
  228  7.8  3.5  7.3  7.2  4.6  6.9  81.3 عجلون
  378  12.9  4.7  12.5  14.0  4.7  11.3  69.9 الكرك
  146  10.5  4.2  9.1  10.0  4.9  8.9  76.2  الطفيلة
  164  7.7  3.0  8.9  7.4  2.9  9.3  80.3  معان
  221  9.9  3.7  10.5  9.7  3.5  10.9  75.9  العقبة
          اإلقليم

  6,993  15.2  3.7  16.7  14.1  4.6  16.8  64.5  الوسط
  2,975  8.5  4.2  9.0  8.2  4.6  8.8  78.3  الشمال
  908  10.8  4.1  10.8  11.1  4.1  10.5  74.3  الجنوب

          منطقة البادية
  823  6.1  2.5  14.5  6.6  2.6  13.9  76.9  البادية

 10,053  13.6  4.0  14.0  12.7  4.7  14.1  68.5  غير البادية
         المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416  1.5  0.5  5.9  1.5  0.9  5.5  92.1  غير متعلمة
  813  2.8  1.6  5.7  3.1  1.3  5.7  89.9  ابتدائي
  1,681  4.6  0.8  8.1  4.1  2.4  7.0  86.4  إعدادي
  4,788  10.4  3.5  12.7  9.7  3.4  13.5  73.4  ثانوي

  3,179  25.4  7.0  22.4  24.2  8.7  22.0  45.2  أعلى من الثانوي
          شرائح الرفاه 

  2,211  4.6  1.6  8.9  5.0  1.7  8.5  84.8  األدنى
  2,296  9.1  3.7  11.7  9.1  4.2  11.2  75.5  الثاني
  2,206  12.7  3.6  12.1  10.8  5.0  12.6  71.6  الوسط
  2,135  15.0  4.7  16.5  14.1  5.7  16.5  63.8  عالراب

  2,028  24.7  5.7  22.0  23.5  6.5  22.5  47.5  األعلى

 10,876 13.0  3.8 14.1  12.3 4.5 14.1  69.1  المجموع

   المعرفة بالواقي الذآري واستعماله5.12

سيدات ال  % 89تشير البيانات الواردة في الفصل الخامس أن      واقي       من ال رفن ال زاوج يع ي سبق لهن ال الت
ذآري ئلت            .  ال د س دز، فق روس االي ال في ة انتق ي مكافح ذآري ف واقي ال ه ال ذي يلعب دور ال ة  ال وألهمي

  .المستجيبات حول معرفتهن بمصادر الحصول عليه
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 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج ويعرفن مصدر للحصول على الواقي الذآري 10.12جدول 
  2007ائص األساسية، األردن حسب الخص

 عدد السيدات  قي الذآرياتعرف مصدر للحصول على الو  الخصائص األساسية
   العمر 
15-24 69.1  1,512  

15-19  45.7  236  
20-24  73.4  1,276  
25-29 77.9  1,977  
30-39 79.0  4,265  
40-49 69.6  3,122  

    الحالة الزواجية
  10,354  75.6  متزوجة
  522  57.1  أرملة/ مطلقة

    مكان اإلقامة
  9,249  75.6  الحضر
  1,627  69.7  الريف

    المحافظات
  4,442  74.6  العاصمة
  645  74.8 البلقاء
  1,645  71.0 الزرقاء
  262  61.5 مادبا
  1,993  79.2  اربد

  460  71.7 المفرق
  293  76.4 جرش
  228  83.8 عجلون

  378  75.4 ركالك
  146  75.5  الطفيلة
  164  70.6  معان
  221  76.2  العقبة
    اإلقليم

  6,993  73.3  الوسط
  2,975  78.1  الشمال
  908  74.8  الجنوب

    منطقة البادية
  823  65.2  البادية

  10,053  75.5  غير البادية
  المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416  42.6  غير متعلمة
  813  59.2  ابتدائي
  1,681  68.5  إعدادي
  4,788  76.9  ثانوي

  3,179  83.0  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه 

  2,211  65.7  األدنى
  2,296  73.4  الثاني
  2,206  76.3  الوسط
  2,135  76.7  الرابع
  2,028  82.4  األعلى
 10,876 74.7  المجموع

سمية أحد              %) 75( أن ثالثة أرباع السيدات      10.12ل  ويبين الجدو  ستطعن ت ذآري وي واقي ال رفن عن ال يع
ية،          .  المصادر للحصول عليه   ومعرفة مصدر الواقي الذآري تتبع أنماطًا متوقعة حسب الخصائص األساس

ي  ن ف ي يقم سيدات الالت تثناء أن ال يمباس ذ إقل واقي ال ة بمصدر ال ر معرف ا أآث د م ى ح ن إل شمال آ آري  ال
وب والوسط      إقليميمقارنة مع   %) 78( والي   % 73و% 75( الجن ى الت ة          ).  عل إن معرف ة حال، ف ى أي وعل

ي األردن       ذآري ف واقي ال تعمال ال ي اس ا تعن دو أنه ذآري ال يب واقي ال ى ال صول عل صدر الح ين .  م ويب
إن           11.12الجدول    فقط استعملن   %6 أنه من بين السيدات الالتي عاشرن أزواجهن خالل السنة الماضية ف

ا الجنس مع        ادة  أزواجهن الواقي الذآري آخر مرة مارسن فيه ة  أي بزي ذآري     طفيف واقي ال  في استعمال ال
  .%)4 (2002مقارنه بمسح السكان والصحة األسرية 
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 شهرًا السابقة 12 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج والالتي مارسن الجنس خالل ال 11.12جدول 
 الذآري في آخر مرة مارسن الجنس فيها مع أزواجهن حسب الخصائص األساسية، واستعملن الواقي

  2007األردن 

استعملن الواقي الذآري في آخر   الخصائص األساسية
 عدد السيدات مرة مارسن الجنس فيها

   العمر 
15-24 6.4  1,478  

15-19  3.9  236  
20-24  6.9  1,241  

25-29 6.2  1,924  
30-39 6.7  4,065  
40-49 3.9  2,779  

    مكان اإلقامة
  8,709  6.0  الحضر
  1,537  4.6  الريف

    المحافظات
  4,186  5.3  العاصمة
  614  5.5 البلقاء
  1,544  7.4 الزرقاء
  248  4.8 مادبا
  1,870  6.4  اربد

  436  4.2 المفرق
  276  5.2 جرش
  217  4.6 عجلون
  359  7.3 الكرك
  136  5.0  الطفيلة
  150  4.4  معان
  210  4.3  العقبة
    اإلقليم

  6,592  5.8  الوسط
  2,799  5.8  الشمال
  855  5.7  الجنوب

    منطقة البادية
  776  3.5  البادية

  9,470  6.0  غير البادية
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  340  3.5  غير متعلمة
  725  3.4  ابتدائي
  1,566  4.2  إعدادي
  4,557  5.2  ثانوي

  3,059  8.3  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه 

  2,049  4.2  األدنى
  2,180  5.7  الثاني
  2,086  6.4  الوسط
  2,006  6.1  الرابع
  1,926  6.6  األعلى
 10,246  5.8  المجموع

  


	1.12
	2.12
	3.12
	4.12
	Untitled

