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  بع الفصل السا

  تفضيالت اإلنجاب

ه                 ر المرغوب في .  يتناول هذا الفصل أسئلة حول الحاجة إلى وسائل منع الحمل  ومدى حدوث اإلنجاب غي
ة                     ال، وفي حال د من األطف وتشمل المعلومات التي تم جمعها من المستجيبات مدى الرغبة في إنجاب المزي

ا           وجود هذه الرغبة تم س     رغبن في انتظاره رة التي ي ؤالهن عن جنس المولود الذي يفضلنه وعن طول الفت
و                        .  قبل إنجاب طفل جديد    ا ل ابهم فيم رغبن في إنج ذين ي ال ال ذلك عن عدد األطف ستجيبات آ وقد سئلت الم

د ن جدي دأن باإلنجاب م ا .  ب ريين هم سألتين أخ م بحث م ه،  : وت ر المرغوب في دوث اإلنجاب غي دى ح م
  .  ب الذي حدث في توقيت غير مناسب، وتأثير منع وقوع مثل هذا اإلنجاب على معـدالت اإلنجـابواإلنجا

ات التي     : أولها.  وغالبا ما تتعرض األسئلة المتعلقة بتفضيالت اإلنجاب إلى الكثير من االنتقادات           أن اإلجاب
.  ة وغير ثابتة ودون قناعة تدلي بها المستجيبات يمكن أن تكون مضلله ألنها تعكس وجهات نظر غير واعي           

راد األسرة اآلخرين، وخاصة                      ة أو اتجاهات أف آما أن األسئلة ال تأخذ باعتبارها تأثير الضغوط االجتماعي
ة             ـد ال يكون واردا          .  الزوج، الذي قد يكون له التأثير األهم في قرارات الزوجة اإلنجابي اد األول ق إن االنتق

اد    ).  بافتراض أنه لتحقيق تفضيالت اإلنجاب    ( ر بشكل واسع    في األردن، ألن تنظيم األسرة منتش      ا االنتق أم
ه        : الثاني ى أن شير إل زوجين ت ة ال ا مقابل فهو صحيح من حيث المبدأ، ولكن األدلة من المسوح التي تمت فيه

  .ال توجد فروق جوهرية بين األزواج والزوجات فيما يتعلق بتفضيالت اإلنجاب

د                   سئلت السيدات الالتي آن حو     ا بع ل آخر فيم رغبن في إنجاب طف ا   .  امل وقت المسح عما إذا آن ي وإذا م
و                           ا ل ر الحمل الحالي آم د اعتب ل،  فق سيدات الحوام اعتبرنا الطريقة التي يتم بها تعريف متغير التفضيل لل

اة        رغبن في إنجاب            .  آان مولودا ال يزال على قيد الحي ى أنهن ال ي سيدات المعقمات عل م تصنيف ال د ت  وق
  .المزيد من األطفال

  
    الرغبة في إنجاب األطفال1.7

ستقبلي             ى اإلنجاب الم ستقبلي مؤشرات عل إن    .  تعتبر تفضيالت السيدات المتعلقة باإلنجاب الم ذا، ف ومع ه
أنهن عقيمات          دن ب يس لهن   السيدات المعقمات والسيدات الالتي أف ستقبلي ، ألن     ل ى اإلنجاب الم ر عل أي أث

ضا معلومات         .  في اإلنجاب قد انقطعت   مساهمتهن المحتملة    وتوفر البيانات المتعلقة بتفضيالت اإلنجاب أي
  .عن الحاجة المحتملة لخدمات وسائل منع الحمل من أجل المباعدة والحد من اإلنجاب

د من       % 50 أن     1.7 والشكل   1.7ويبين الجدول    من السيدات المتزوجات حاليا ال يرغبن في إنجاب المزي
ال ي أاألطف نهن   ف ن بي ستقبل، م ي الم ت ف ات% 4ي وق ن معقم داره  .  آ ًا مق ام ارتفاع ذه األرق ر ه وتظه

  .2002 نقـاط مئويــة منذ مسـح السكــان والصحـة األسريـــة 7حـــوالــي 

سنتين أو   (من السيدات المتزوجات حاليًا يرغبن  في تأجيل إنجاب طفل آخر             % 26وتوضح النتائج أيضا أن     
ــ ) أآـثر ـة            ويقل ه سكان والصحة األسري ذا الــرقم بحوالي خمس نقاط مئوية عـن الــرقم المسجل في مسح ال

إن      %).  31 (2002 ديهن حاجة                % 73وبصورة عامة ف ًا في األردن ل سيدات المتزوجات حالي ة من ال  آامن
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د، وإلى حد                           ين الموالي ا يتعلق بالحد من اإلنجاب أو المباعدة ب ذه     لخدمات تنظيم األسرة سواء فيم إن ه ا ف  م
  %).72 (2002النسبة جاءت مشابهة للنسبة المسجلًة في مسح السكان والصحة األسرية 

2007 سنة حسب الرغبة في إنجاب األطفال وعدد األطفال األحياء، األردن 49-15 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 1.7جدول 
 الرغبة في إنجاب األطفال  )1 (حياءاأل عدد األطفال

0 1 2 3 4 5 6+ 
 المجموع

 17.9 3.1 5.1 11.0 16.3 20.7 34.4 85.6 )2 (اإلنجاب بأسرع ما يمكن
 25.8 4.7 9.8 19.5 38.3 51.8 55.0 2.2 )3(اإلنجاب الحقا 

 1.2 1.1 0.9 1.0 1.3 1.8 1.9 0.1 اإلنجاب دون تحديد الوقت
 3.0 1.3 4.3 3.7 4.6 3.5 1.9 0.2 لم تقرر

 46.8 77.6 74.2 60.9 37.6 21.6 5.2 0.7 ال ترغب في إنجاب المزيد
 3.7 10.9 4.1 3.1 1.3 0.3 0.0 0.0  أجرت عملية تعقيم

 1.6 1.3 1.5 0.8 0.6 0.4 1.7 11.2 غير قادرة على اإلنجاب/ عقيم
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

 10354 2311 1286 1701 1794 1507 1135 622 عدد السيدات
  األحياء يشمل الحمل الحالي عدد األطفال )1(
 يرغبن في إنجاب المولود التالي خالل سنتين )2(
  أآثر أويرغبن في تأخير المولود التالي لمدة سنتين  )3(

 2007سنة، األردن  49-15 تفضيالت اإلنجاب للنساء المتزوجات حاليًا وأعمارهن 1.7الشكل 

انجاب طفل في 
غضون سنتين 

فأآثر، 26

انجاب طفل خالل 
اقل من سنتين، 18

ال ترغب في انجاب 
المزيد، 51

عقيمه، 2

لم تقرر، 3

 
سيدة          ال لل ـم        % 88إذ يالحظ أن حوالي       .  ترتبط الرغبة في اإلنجاب بقوة بعدد األطف سيدات الالتي ل من ال

يرغبن في إنجاب  %) 86(يبدأن اإلنجاب حتى وقـت المسح  يرغبن فـي إنجـاب طفل، وأن الغـالبية منـهن     
دين         % 89وحوالي .  الطفل حاًال، أي خالل السنتين القادمتين    د أب دًا ق ًال واح ديهن طف سيدات الالتي ل من ال

البيتهن  ل آخر، ولكن غ ي إنجاب طف ة ف ل %) 55(الرغب ل قب ى األق نتين عل دة س ي االنتظار لم رغبن ف ي
ومن بين السيدات الالتي لديهن أآثر من طفل فإن الرغبة في التوقف عن اإلنجاب تزداد      .  إنجاب طفل آخر  

ال  دد األطف ادة ع ع زي سرعة م ن ب ديهن م ى % 22ل ين إل ديهن طفل ي ل سيدات الالت سيدات % 89لل ين ال ب
ر من       .  معقمات% 11الالتي لديهن ستة أطفال أو أآثر، منهن         يس        % 11آما أن أآث سيدات الالتي ل من ال

  . لديهن أطفال قد أفدن بأنهن غير مخصبات ربما ألنهن يعتقدن بأنهن معقمات

اطق            .  ة بالتوقف عن اإلنجاب     التباينات في الرغب   2.7ويبين الجدول    سيدات في المن ام ترغب ال شكل ع وب
ات                    سيدات الريفي يال من ال ر قل شكل أآب سيدات في إقليمي        .  الحضرية في التوقف عن اإلنجاب ب ل ال وتمي

شمال              يم ال سيدات في إقل ر من ال شكل أآب ا تباينت   .  الوسط والجنوب في الرغبة بالتوقف عن اإلنجاب ب آم
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ى     % 44من  (المحافظات    الرغبة حسب    هذه رق إل ة   % 56في محافظة المف ، وحسب  )في محافظة الطفيل
ل       % 46(مكان اإلقامة في البادية      ة مقاب ات  % 51للسيدات المقيمات في البادي سيدات األخري ويالحظ  ).  لل

  .هذا النمط أيضًا حين تحليل البيانات على أساس عدد األطفال األحياء لدى السيدة
 سنة الالتي ال يرغبن في إنجاب المزيد من األطفال حسب عدد األطفال49-15دات المتزوجات حاليا والالتي أعمارهن  نسبة السي2.7جدول 

 2007األحياء والخصائص األساسية، األردن 
 الخصائص األساسية  )1( عدد األطفال األحياء

0 1 2 3 4 5 6+  
 المجموع

         مكان اإلقامة
  50.8  88.7  79.8  66.0 39.3  23.0  5.5  0.6 الحضر 
  48.9  87.7  70.1  51.1 35.3  14.5  3.4  1.3  الريف

          المحافظات
  50.9  88.8  80.3  70.3 43.0  28.8  6.1  0.0  العاصمة
  50.9  89.1  77.4  60.4 38.4  15.8  5.0  1.8 البلقاء
  54.0  92.4  82.0  64.3 41.5  18.8  1.4  0.0 الزرقاء
  50.1  89.1  78.7  61.2 38.7  15.5  5.7  10.9 مادبا
  48.2  85.0  80.3  57.2 29.7  15.5  6.3  1.9  اربد

  43.5  84.1  60.9  42.0 27.3  9.8  3.1  1.5 المفرق
  46.8  89.5  56.3  62.0 26.4  10.4  2.7  0.0 جرش
  46.3  87.8  66.1  48.7 30.8  9.8  4.0  0.0 عجلون
  52.2  90.6  77.6  60.8 42.8  26.0  3.0  0.0 الكرك
  55.7  93.1  75.4  51.9 39.9  19.5  4.9  0.0  الطفيلة
  52.6  90.3  74.2  61.8 37.2  17.9  8.8  0.0  معان
  52.5  88.6  76.9  65.5 41.1  18.6  3.5  2.0  العقبة
          اإلقليم

  51.6  89.8  80.4  67.7 42.2  25.0  5.2  0.5  الوسط
  47.2  85.6  73.8  54.7 29.1  13.7  5.3  1.5  الشمال
  52.9  90.6  76.6  60.7 41.0  21.5  4.4  0.4  الجنوب

          منطقة البادية
  45.9  85.0  64.2  52.8 33.7  14.7  2.5  0.8  البادية

  50.9  88.9  79.3  64.7 39.2  22.5  5.4  0.7  غير البادية
         المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  73.2  88.7  79.6  70.5 65.9  49.5 25.5  2.7  غير متعلمة
  63.2  88.4  71.9  65.1 39.6  28.4  1.0  0.7  ابتدائي
  61.5  90.4  75.6  62.0 41.3  20.6  0.7  0.7  إعدادي
  47.5  88.3  78.4  61.3 36.7  20.2  5.6  0.2  ثانوي

  43.7  86.0  82.0  68.5 40.3  22.8  5.2  1.3  أعلى من الثانوي
          شرائح الرفاه

  41.8  85.8  69.2  51.5 40.2  11.7  6.4  0.7  األدنى
  46.7  86.1  80.2  59.1 29.4  12.9  2.6  0.0  الثاني
  51.3  90.6  77.7  59.1 35.5  27.1  9.4  0.2  الوسط
  54.6  88.9  79.9  64.6 45.2  17.9  3.0  2.3  الرابع
  59.1  92.0  81.8  81.7 44.4  40.9  3.5  0.4  األعلى

 50.5  88.5  78.3  64.0 38.9  21.9  5.2   0.7  المجموع
  أنهن ال يرغبن في إنجاب المزيد من األطفال تم اعتبار السيدات الالتي أجرين عملية التعقيم ب: مالحظة

   يشمل الحمل الحاليعدد األطفال األحياء) 1(

سيدات الالتي              سبة ال نخفض ن ويرتبط التعليم بشكل عكسي مع رغبة السيدات في التوقف عن اإلنجاب، إذ ت
ى   بين السيدات غير  % 73ال يرغبن بإنجاب المزيد من األطفال مع ارتفاع مستوى التعليم من              المتعلمات إل

أثير           .  بين السيدات الالتي حصلن على تعليم أعلى من الثانوي        % 44 اقص ت ة تن إن حقيق ة حال، ف ى أي وعل
ر         سيدات غي ى أن ال ود إل اء، يع ال األحي دد األطف سب ع سيدات ح ؤالء ال ات ه ل رغب ين تحلي يم، ح التعل

  . ر من األطفال مما أنجبته المتعلماتالمتعلمات هن أآثر ميال للتوقف عن اإلنجاب ألنهن أنجبن عددا أآب
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سيدات في التوقف عن اإلنجاب           2.7وتوضح البيانات في الجدول      ة ال ين رغب ة ب  ذاته وجود عالقة ايجابي
ع          ال م ن األطف د م اب المزي رغبن بإنج ي ال ي سيدات الالت سبة ال نخفض ن رة، إذ ت اه لألس ستوى الرف وم

للسيدات في شريحة الرفاه  % 42حة الرفاه األعلى إلى     للسيدات في شري  % 59انخفاض مستوى الرفاه من     
  .وينطبق ذلك إلى حد ما عند تحليل البيانات على أساس عدد األطفال األحياء لدى السيدة.  األدنى

    الحاجة إلى خدمات تنظيم األسرة2.7

ي                 دير الحاجة لخدمات تنظ إذ أن  .  م األسرة  إن المعلومات المتعلقة بالرغبة في اإلنجاب ال تكفي بمفردها لتق
ـل    ر معرضات لخطر الحم رة غي ل آخر مباش ـي إنجاب طف ات ف ـر الراغب سيـدات غي ن ال رة م سبة آبي ن

ى          .  حاليـا، وذلك إما ألنهن يستعملن وسائل منع الحمل أو ألسباب أخرى           دعو إل ومن الواضح أن الحاجة ت
اة لتنظيم األسرة       ر الملب ر تفصيال للحاجة غي ل أآث ـي ا.  تحلي ر     وفـ م تعريف الحاجة غي ـالي ت ـل الح لتحلي

ا شمل ةالملب رة لت يم األس ستعملن أي   ) 1( : لتنظ ـوالدة وال ي د ال ث بع ات الطم ل أو منقطع سيدات الحوام ال
ه،                ر مرغوب في ر مناسب أو غي ـر غي ) 2(وسيلة مـن وسائـل تنظيم األسرة وآـان توقيت مولودهن األخي

ائل تنظيم                   منقطعات ال   وغيرالسيدات غير الحوامل     يلة من وس ستعملن وس ـالتي ال ي والدة ال ـد ال طمـث بع
ـن                   نتين أو أنهن ال يرغب ل عن س دة ال تق األسرة وأفدن بأنهن إما يرغبن في تأخير إنجاب المولود التالي لم

  .فـي إنجاب المزيد من األطفال

دة                  ويظهر .   معلومــات عـن الحاجـة إلى خدمـات تنظيم األسرة        3.7ويعرض الجـدول    -1( في األعم
ا   ) 3 ر ملب ديهن حاجة غي ي ل سيدات الالت ع ال دة  ةتوزي سيدات 6-4 لتنظيم األسرة، وتظهر األعم ع ال  توزي

لتنظيم األسرة، أي السيدات الالتي يستعملن حاليا وسيلة من وسائل تنظيم األسرة    تمت تلبية حاجتهن    الالتي  
الي      يرغبن في االنتظار لمد   (للمباعدة بين المواليد     ل الت الحد  ، أو من أجل   )ة سنتين أو أآثر قبل إنجاب الطف

  ).ال يرغبن في إنجاب المزيد من األطفال(من اإلنجاب 

رو دة يظه ي األعم رة ) 9-7( ف يم األس ى تنظ ي عل ب الكل دد  .  الطل وع ع ه مجم ي بأن ب الكل رف الطل ويع
م ت                   سيدات الالتي ت اتهن وعدد ال ة احتياج تم تلبي م ت اتهن     السيدات الالتي ل ة احتياج اً   (لبي ستعمالت حالي ).  الم

 في الجدول نسبة الطلب الكلي على تنظيم األسرة اي نسبة السيدات المستعمالت لوسائل           10ويظهر العمود   
  . تنظيم األسرة من الطلب الكلي
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يم األسرة والحاجة الملباة لتنظيم األسرة والطلب سنة حسب الحاجة غير الملباة لتنظ49-15  نسبة السيدات المتزوجات حاليا والالتي أعمارهن 3.7جدول 
 2007الكلي على خدمات تنظيم األسرة والخصائص األساسية، األردن 

لتنظيم ة الحاجة غير الملبا
  )1(األسرة 

  الحاجة الملباة لتنظيم األسرة
 )2() يستعملن حاليًا(

الطلب الكلي لخدمات تنظيم 
 الخصائص األساسية )3(األسرة 

المجموع للتوقفللمباعدة المجموع للتوقف للمباعدةالمجموعللتوقف للمباعدة

لطلب نسبة ا
 الملبى

عدد 
السيدات

             العمر
19-15 9.1  0.1  9.2  24.2  0.2  24.4  37.3  0.3  37.6  75.6  233  
24-20 11.7  1.0  12.7  37.4  6.8  44.2  52.0  8.1  60.1  78.8  1233 
29-25 8.7  3.3  12.0  39.5  10.6  50.1  51.3  14.9  66.2  81.8  1932 
34-30 4.6  4.4  9.0  33.1  29.4  62.5  39.6  34.1  73.7  87.8  2127 
39-35 2.5  6.9  9.4  13.2  50.7  63.9  16.7  59.2  75.9  87.7  1968 
44-40 1.3  12.6  13.9  3.2  63.4  66.6  4.5  76.9  81.5  83.0  1746 
49-45 0.5  18.1  18.6  1.2  51.9  53.1  1.8  70.0  71.8  74.1  1115 

            مكان اإلقامة 
 8803  84.0  71.9  43.0  28.9  58.1  35.2  22.8  11.5  7.0  4.5 الحضر 
 1551  78.8  68.4  39.9  28.5  51.6  32.0  19.6  14.5  7.4  7.1  الريف

              المحافظات
 4242  84.5  72.7  43.5  29.2  59.0  35.7  23.3  11.3  7.0  4.3  العاصمة
  620  82.9  67.8  41.4  26.4  54.6  34.6  20.0  11.6  6.6  5.0 البلقاء
 1548  86.7  70.4  44.7  25.8  59.2  38.1  21.1  9.4  6.1  3.2 الزرقاء
  248  81.2  67.7  39.7  27.9  53.0  31.9  21.2  12.7  7.4  5.3 مادبا
 1892  81.8  72.2  41.4  30.8  56.2  33.1  23.0  13.2  7.3  5.9  اربد

  441  77.3  67.1  34.5  32.6  49.5  26.7  22.8  15.2  7.0  8.2 المفرق
  278  85.5  67.3  37.1  30.2  55.7  31.8  23.9  9.7  5.0  4.8 جرش
  218  86.1  71.2  38.6  32.6  58.4  32.3  26.1  9.9  5.5  4.5 عجلون
  363  76.4  70.3  43.4  26.9  51.1  32.9  18.2  16.6  9.2  7.4 الكرك
  139  81.8  76.2  47.7  28.4  60.0  39.0  21.0  13.8  8.1  5.7  الطفيلة
  154  71.5  73.6  43.5  30.1  50.0  32.0  18.1  21.0  10.7  10.3  معان
  212  78.5  71.2  44.7  26.5  53.7  34.1  19.6  15.3  9.7  5.6  العقبة

              اإلقليم
 6658  84.7  71.5  43.5  28.1  58.4  36.0  22.4  10.9  6.8  4.1 الوسط
 2830  81.8  70.9  39.7  31.2  55.2  31.9  23.3  12.9  6.9  6.0 الشمال
  867  76.9  72.0  44.4  27.6  53.0  34.0  18.9  16.6  9.4  7.2 الجنوب

             الباديةمنطقة 
  783  72.0  66.7  35.3  31.4  45.6  25.5  20.1  18.7  9.5  9.2  البادية

 9571  84.1  71.8  43.1  28.7  58.0  35.5  22.5  11.4  6.8  4.6  غير البادية
         المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  365  72.5  61.7  51.3  10.4  43.9  36.4  7.5  17.0  14.5  2.4  غير متعلمة
  734  78.6  69.0  54.2  14.8  51.9  41.8  10.1  14.8  10.8  3.9  ابتدائي
 1581  80.4  73.2  52.5  20.6  57.1  42.7  14.4  14.3  9.4  4.9  إعدادي
 4586  83.8  72.7  40.2  32.5  58.1  33.1  25.1  11.8  6.1  5.6  ثانوي
 3089  86.2  70.3  37.0  33.3  58.3  31.3  27.0  9.7  5.4  4.3  ن الثانويأعلى م

               شرائح الرفاه 
 2083  77.3  65.9  32.6  33.3  48.1  24.6  23.5  14.9  7.0  7.9  األدنى
 2184  81.0  68.9  38.1  30.7  52.7  30.3  22.4  13.1  7.0  6.1  الثاني
 2104  83.6  74.7  43.4  31.4  60.0  35.7  24.3  12.3  7.1  5.2  الوسط
 2018  88.7  74.5  48.4  26.1  63.7  41.4  22.2  8.4  5.8  2.6  الرابع
 1966  85.4  73.3  50.9  22.4  61.7  42.6  19.1  10.7  8.2  2.4  األعلى
10354 83.3 71.4 42.5 28.9 57.1 34.7 22.3 11.9 7.0 4.9 المجموع

شمل : الحاجة غير الملباة من أجل المباعدة      )1( ود                           : ت ل المول رغبن في تأجي أنهن ي دن ب ي أف يلة لتنظيم األسرة، والالت ستعملن وس سيدات المخصبات، وال ي شمل ال ت
ل آخر، أو أنهن              ر        الالحق لفترة سنتين أو أآثر، أو الالتي أفدن بأنهن غير متأآدات فيما إذا آن يرغبن في إنجاب طف ل آخر إال أنهن غي رغبن في إنجاب طف ي

متأآدات من التوقيت، باإلضافة إلى ذلك تشمل الحاجة غير الملباة من أجل المباعدة السيدات الحوامل الالتي آان توقيت حملهن غير مناسب، أو السيدات الالتي               
ال      آان حملهن األخير غير مرغوب فيه، أو الطفل األخير غير مرغوب فيه، ولكن اآلن أف       د من األطف رغبتهن في إنجاب المزي اة من     .  دن ب ر الملب والحاجة غي

سيدات              : اجل التوقف   شمل ال ود آخر، ت تهن في إنجاب مول دم رغب دن بع ي أف سيدات الالت يم األسرة، وال يلة لتنظ ستعملن وس سيدات المخصبات، وال ي شمل ال ت
رغبن    الحوامل الالتي حملهن الحالي لم يكن مرغوب فيه ولكن أفدن حالي          ا إذا آن ي ًا بعدم رغبتهن في إنجاب المزيد ن األطفال، أو السيدات الالتي لم يقررن فيم

د من                           تهن في إنجاب المزي في إنجاب طفل آخر، ويشمل أيضًا السيدات في حالة النفاس الالتي آان آخر مولود لهن غير مرغوب فيه ولكن حاليا أفدن بعدم رغب
  .ا إذا آن يرغبن في إنجاب طفل آخراألطفال أو الالتي لم يقررن فيم

ل آخر أو             )2( السيدات الالتي يستعملن الوسائل من أجل المباعدة تشمل السيدات الالتي يستعملن وسيلة من وسائل تنظيم األسرة و أفدن بأنهن يرغبن في إنجاب طف
ع مالحظة         أما استعمال الوسائل من اجل التوقف فيشمل السيدات ا    .  الالتي لم يقررن إنجاب طفل آخر      د، م رغبن في إنجاب المزي ائل وال ي ستعملن الوس لالتي ي

 .انه لم يؤخذ باالعتبار نوع الوسيلة المستعملة
يلة                       )3( شل الوس سبب ف ان حملهن ب ي آ سيدات الالت اس وال ة نف شمل   .   ال تشمل الحاجة غير الملباة السيدات غير المستعمالت للوسائل الحوامل أو في حال ا ت ولكنه

  ).     إذ أنهن آن سيستعملن الوسيلة لو لم تفشل(للوسائل الطلب الكلي 
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ر            % 12 إلى أن    3.7وتشير البيانات في الجدول      ديهن حاجة غي من السيدات المتزوجات حاليا في األردن ل
يم  اة لتنظ ـرةملب سم .  األس ذه وتنق دة ه ى المباع ـة إل ين الحاج سبة ب والي (الن ـن اإلنجاب %) 5ح د م وللح

ة حاجة    2002نت الحاجة الكلية غير الملباة أآثر قليًال مما سجل في مسح        وقد آا ).  7%( تم تلبي ، حيث لم ي
  . من السيدات من وسائل منع الحمل آنذاك% 11

ن  ينوم إن     % 57 ب اة، ف ديهن ملب رة ل يم األس ة لتنظ ي الحاج سيدات الالت ن ال ستعملن  % 22م نهن ي م
أخير  ائل لت ودالوس الي، والمول ال% 35 الت رغبن ب ابي ن اإلنج سيدات  .  توقف ع سبة ال ع ن دما تجم وعن

الالتي تم تلبية احتياجاتهن من الخدمات مع نسبة السيدات الالتي لم تلبى احتياجاتهن، فقد وجد أن الطلب                  
و              ي األردن ه ا ف ه  %71الكلي على تنظيم األسرة بين السيدات المتزوجات حالي سيدات   % 83، من من ال

سكان     2007نة البيانات من مسح السكان والصحة األسرية بمقار.  تم تلبية احتياجاتهن   ائج مسح ال ع نت  م
ع           2002والصحة األسرية    د ارتف يم األسرة ق اة لتنظ ر الملب ى  % 11من  ، يتبين أن مستوى الحاجة غي إل

سبـة   .  %)11إلى  % 22من   (2002 و 1990 مسحي   بينما  % 50، مقابل انخفاض مقداره     12% وأن ن
  %).83إلــى % 84مــن  (2007 و2002بين % 1مت تلبيته قـد انخفض بنسبـة الطلب الكلي الــذي ت

رأة، في                       ة الملبا غيروتنخفض الحاجة    دم عمر الم د مع تق ين الموالي دة ب  لوسائل منع الحمل من أجل المباع
العمر             رأة ب دم الم د مع تق زداد الحاجة من أجل الحد من الموالي ان بعضهما    .  حين ت ان الحاجت وتكمل هات

  .حسب عمر المرأةقليًال  ةالحاجة غير الملبالذا تتفاوت لبعض ا

ى أن     ائج إل شير النت ا   لوت ر الملب يم والمحافظة       ة لحاجة غي ة في الحضر والريف واإلقل ان اإلقام ة بمك عالق
رق،           الالتي فالسيدات   ،والبادية ة، ومحافظات المف وب وفي البادي يم الجن ة وفي إقل اطق الريفي  يقمن في المن
رك ا والك ر ملب ة غي ديهن حاج ة ل ان والعقب اليم  أ ة، ومع ضر واألق اطق الح ي من يالتهن ف ن مث ر م آث

ديهن         %) 12(ويتبين أن   .  والمحافظات األخرى  ومناطق غير البادية      سيدات المقيمات في الحضر ل من ال
ع    ـة م اة مقارن ر ملب ة غي ات % 15حاج سيدات الريفي ن ال تعماالً  ن  وأل.م ر اس ضريات أآث سيدات الح   ال

إن    )في الريف   % 52في الحضر بالمقارنة مع     % 58(لوسائل منع الحمل     ي          ، ف ر من الطلب الكل سبة أآب ن
  .   لهن قد تمت تلبيته

ر المتعلمات             . وترتبط الحاجة غير الملباة أيضا بالتعليم        سيدات غي فقد آانت الحاجة غير الملباة أعلى بين ال
انوي %) 17( يم ث ديهن تعل ي ل سيدات الالت ى من ال يم أعل والي% 10 و% 12(أو تعل ى الت ا أن ).  عل وبم

إن                 ى   السيدات المتعلمات هن أآثر ميالًً الستعمال وسائل منع الحمل من السيدات غير المتعلمات ف سبة أعل ن
ا          م تلبيته د ت ضًا بمستوى        .  من الطلب لديهن على وسائل تنظيم األسرة ق اه أي ر الملب رتبط الحاجة غي ا ت آم

ث آانت العالقة عكسية بينهما، فقد آانت الحاجة غير الملباة أعلى بين السيدات في شريحة رفاه األسرة، حي 
  .من السيدات في شرائح الرفاه األخرى%) 15(الرفاه األدنى 

    العدد المثالي لألطفال3.7

ال  ، مع األخذ بعين االعتبار بشكل ضمني ع   اإلنجابية المستقبلية للسيدات  نوايا  ال على   الفصلرآز هذا   ي دد األطف
ر                .  األحياء لديهن  م الطلب من المستجيبة أن تعب ة تامة عن       -ولتحديد العدد المثالي لألطفال للمرأة، فقد ت  بحري

  . أي عدد األطفال الذي تختاره لو استطاعت البدء من جديد في عملية اإلنجاب–الحجم الفعلي لعائلتها 

األول، يتعلق بمدى تحقيق  : ويعود ذلك لسببين.   لألطفاليوجد عادة ارتباط بين العدد الفعلي والعدد المثالي 
ات   سيدات الراغب ضيالتهن، حيث أن ال سيدات لتف ي ال رة ف ى عائالت آبي سعين إل ى عائالت ي الوصول إل
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ي                     .  آبيرة دد الفعل اع الع ا الرتف الي تبع أما السبب الثاني، فيعود إلى أن السيدات يرفعن من حجم العائلة المث
سبب                      ألطفالهن، ومن  ر، ب ديهن أآب الي ل دد المث رة يكون الع ائالت الكبي  الممكن آذلك أن السيدات ذوات الع

  . ة ماضية سن30 إلى 20االتجاهات التي اآتسبنها من 

ا                        وجود  وبالرغم من احتمال     دلين غالب ه وجد أن المستجيبات ي الي، إال أن ة المث د حجم العائل ة في تحدي عقالني
اة           بحجم عائلة مثالي أقل من ال      د الحي ع    ).  4.7انظر الجدول     (عدد الفعلي لألطفال الباقين على قي ويمكن تجمي

األولى تشمل السيدات الالتي وصلن إلى حجم العائلة المثالي، وهن           :   في ثالث فئات   4.7البيانات في الجدول    
ديهن                     يالسيدات الالتي    اء ل ال األحي الي مع عدد األطف ال المث دهن عدد األطف ام    تساوى تماما عن ا األرق وتمثله

وتشمل الفئة الثانية السيدات الالتي يزيد عدد أطفالهن الباقين على قيد           .   أطفال  فأآثر   6القطرية من صفر إلى     
سيدات     ).  وتظهرها األرقام فوق الخط القطري   (الحياة عن حجم العائلة المثالي       رة ال شمل المجموعة األخي وت

م     ة المث          يصلن الالتي ل د إلى حجم العائل ام تحت الخط القطري         (الي   بع ة محط      ).  وتظهره األرق ة الثاني والفئ
  .اهتمام خاص، حيث أنها تسمح بحساب الفائض من اإلنجاب غير المرغوب فيه

تي سبق سنة حسب العدد المثالي لألطفال، والمتوسط المثالي لعدد األطفال لجميع السيدات الال49-15 التوزيع النسبي للسيدات الالتي أعمارهن 4.7جدول 
 2007لهن الزواج والسيدات المتزوجات حاليا، وحسب عدد األطفال األحياء، األردن 

 ألطفالالعدد المثالي ل )1(عدد األطفال األحياء 
0 1 2 3 4 5 6+ 

المجموع

   0 1.3  1.4  2.6  1.9  2.8  1.5  2.2  2.1  
   1 5.2  1.6  1.6  1.9  0.2  0.4  0.3  1.2  
   2 24.1  22.1  20.8  13.6  10.5  8.3  4.2  13.1  
   3 13.2  19.2  11.2  11.2  6.5  7.6  5.3  9.7  
   4 31.0  32.3  42.2  41.1  43.7  31.6  29.6  36.3  
   5 3.9  4.9  5.6  8.7  7.5  16.2  7.9  8.1  

6+ 5.4  4.2  4.1  8.0  11.9  15.1  23.6  11.8  
  17.7  26.9  19.4  16.9  13.6  11.9  14.3  16.0  عدديةإجابة غير  

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع
 10876  2387  1333  1754  1860  1590  1215  737  عدد السيدات

         )2( المتوسط المثالي  لعدد األطفال لـ 
  3.9  4.8  4.4  4.0  3.8  3.4  3.4  3.2  جميع السيدات
  8946  1744  1075  1458  1607  1401  1041  619 عدد السيدات

  4.0  4.8  4.4  4.0  3.8  3.4  3.4  3.3 السيدات المتزوجات حاليا
 8546 1694 1043 1417 1551 1330 988 522 عدد السيدات

   يشمل الحمل الحاليعدد األطفال األحياء )1(
   غير عدديةإجابتهنسطات السيدات الالتي آانت ال تشمل المتو )2(

ة      %) 56( إلى أن أآثر من نصف السيدات        4.7وتشير البيانات في الجدول      الي للعائل يعتبرن أن الحجم المث
الي لألسرة هو                % 13وقد ذآر   .   أطفال 4ال يقل عن     زواج أن الحجم المث من السيدات الالتي سبق لهن ال

 طفال بين 3.9أما المتوسط المثالي لعدد األطفال فيبلغ . ستوى اإلحالل اإلنجابيطفلين، وهو الرقم الالزم لم 
  .  السيدات المتزوجات حاليا أطفال بين 4السيدات الالتي سبق لهن الزواج و

سكان والصحة األسرية           سكان والصحة                2002وبالمقارنة مع مسح ال سيدات في مسح ال سبة ال ، يالحظ أن ن
د ارتفعت   المثالي يدلين بإجابة رقمية عن السؤال االفتراضي المتعلق بحجم العائلة  الالتي لم 2007األسرية    ق
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وعي الواضح حول حجم                      .  %18إلى  % 4من   اب ال ة  محددة إلى غي ويعزى عدم القدرة على اإلدالء بإجاب
  .  هو الذي يحدد حجم العائلة) سبحانه وتعالى(العائلة أو إلى اإليمان القوي بأن اهللا 

  المتوسط المثالي لعدد األطفال لجميع السيدات الالتي سبق لهن الزواج 5.7جدول 
 2007 سنة حسب والخصائص األساسية، األردن 49-15وأعمارهن 

  )1(عدد السيدات  المتوسط الخصائص األساسية
   العمر

19-15 3.6  202  
24-20 3.7  1118  
29-25 3.7  1674  
34-30 3.8  1848  
39-35 4.1  1679  
44-40 4.3  1503  
49-45 4.4  922  

    مكان اإلقامة
  7667  3.9 الحضر 
  1279  4.2  الريف

    المحافظات
  3929  3.8  العاصمة
  489  4.2 البلقاء
  1249  4.1 الزرقاء
  204  3.7 مادبا
  1579  4.1  اربد

  347  4.2 المفرق
  223  4.3 جرش
  169  4.3 عجلون
  336  3.9 كالكر

  117  4.1  الطفيلة
  132  4.1  معان
  171  4.0  العقبة
    اإلقليم

  5872  3.9 الوسط
  2318  4.1 الشمال
  757  4.0 الجنوب

    منطقة البادية
  630  4.1  البادية

  8316  3.9  غير البادية
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  261  4.7  غير متعلمة
  603  4.1  تدائياب

  1293  4.2  إعدادي
  4035  3.9  ثانوي

  2753  3.8  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه 

  1740  3.9  األدنى
  1890  4.0  الثاني
  1803  3.9  الوسط
  1753  4.0  الرابع
  1761  3.8  األعلى
  8946 3.9  المجموع

 تشمل السيدات الالتي آانت إجابتهن عددية) 1(
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ة               ال هن    وتبين النتائج أن السيدات الالتي لديهن من طفل إلى ثالث ة حول       أطف ة رقمي إلدالء بإجاب ر ميال ل أآث
رغبن في                  . حجم العائلة المثالي   أما بالنسبة للسيدات الالتي ليس لديهن أطفال فهن أقل ميال لذلك، ربما ألنهن ي

دن األمل في إنجاب طفل          إنجاب أطفال قدر استطاعتهن، أو أنهن بلغن سن اليأس، أو            سيدات    .  أنهن فق ا ال أم
سبب أن إنجابهن تجاوز حجم                             ا ب م محدد ربم د أحجمن عن إعطاء رق ر فق الالتي لديهن خمسة أطفال أو أآث

ين عامي    . العائلة المثالي  ة ب  2002ونظرًا للزيادة الجوهرية في نسبة السيدات الالتي لم يعطين أجوبة رقمي
سيدة فقط        ( سط المثالي لعدد األطفال   ، فإن مقارنة المتو   2007و ه ال ذي تعطي ) على أساس الجواب الرقمي ال

  .يجب أن تتم بحذر

ستجيبة              5.7آما يبين الجدول     الي حسب الخصائص األساسية للم ال المث ين أن     .   متوسط عدد األطف د تب وق
ات الالتي سبق لهن      طفل للسيد  3.6متوسط عدد األطفال المثالي في األردن يرتفع مع تقدم عمر السيدة من             

ى    سنة    19-15 العمر األصغر    ةالزواج في فئ   سيدات    4.1إل ين ال ل ب ة العمر     طف ى   39-35في فئ  سنة وإل
ين  4.4 ل ب سيدات طف نا ال ر س نة49-45 (األآب د  .  ) س ة ق الي للعائل ى أن الحجم المث اه إل ذا االتج شير ه وي

سيدات في            وبشكل عام، فإن السيدات   .  انخفض بين األفواج األصغر سناً     ة وال اطق الريفي  المقيمات في المن
ان      إقليمي الشمال والجنوب والسيدات في مناطق البادية، وفي محافظات البلقاء، المفرق، جرش وعجلون آ

رتبط بالمستوى         .  حجم العائلة المثالي لهن أعلى بقليل من سواهن        ال م دد األطف الي لع آما أن المتوسط المث
ال           فالسيدات غير ال  . التعليمي ى من األطف الي أعل ديهن     ) 4.7(متعلمات لديهن عدد مث سيدات الالتي ل من ال

  ). على التوالي3.8 و3.9(مستوًى تعليمي ثانوي أو أعلى 

   حالة تخطيط المواليد4.7

سكان والصحة األسرية              د               2007تم سؤال المستجيبات في مسح ال ل ول ق بكل طف ئلة تتعل سلة من األس  سل
سنوات الخمس الت  دد    خالل ال ل المح ك الحم ان ذل ا إذا آ د فيم الي، لتحدي ل ح ل حم سح، ولك بقت الم ي س

ه  ر مرغوب في ي وقت الحق أو غي ه مرغوب ف ه ولكن ـر مخطط ل ه، أو غي ا ل ذه .  مخطط رت ه د وف وق
اب  ضبط اإلنج ا األزواج ل ل إليه ي وص ة الت ول الدرج وي ح ر ق ى مؤش ول إل ات للوص ئلة بيان . األس

ه يم ك فإن ى ذل ي   وباإلضافة إل ر المرغوب ف د غي ادي الموالي أثير تف ة ت اس درج ات لقي تخدام البيان ن اس ك
  .إنجابهم على مستوى اإلنجاب لفترة من الزمن

د                    وتستدعي األسئلة حول حالة تخطيط المواليد الطلب من المستجيبة أن تتذآر بدقة رغبتها في اإلنجاب عن
إن إمكانية التبرير أو العقالنية     .  ابة عنها بأمانة  نقطة زمنية أو أآثر خالل السنوات الخمس الماضية، واإلج        

دلل    ل م ى طف ول إل د يتح ه ق ر مرغوب في ان غي ذي آ ل ال ودة، ألن الحم ذه  .  موج ود ه ن وج الرغم م وب
ة في                )صعوبة التذآر، أو الصدق   (المشاآل   ، إال أن النتائج من مسوح سابقة تشير إلى أن األسئلة آانت فعال

د      الحصول على معلومات معقول    رة              . ة حول حالة تخطيط الموالي ر في فت الرغم من حدوث بعض التبري وب
ه   ر مرغوب في ل غي الغ عن حم تعداد لإلب ى اس ن عل ستجيبات آ والدة، إال أن الم د ال اع الطمث بع .  انقط

ات           ن البيان ا م صول عليه م الح ي ت ه الت وب في ر المرغ اب غي ديرات اإلنج ون تق ا تك ام، ربم شكل ع وب
  .منخفضة
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ر الج  ة  أن 6.7دول ويظه د  ثالث اع الموالي ان     %) 74(أرب سح آ بقت الم ي س س الت سنوات الخم الل ال خ
ل، و         وع الحم م في وقت الحق، و            % 15مرغوبا بهم وقت وق ا به ان مرغوب م        % 11آ ا به م يكن مرغوب ل

ل ت الحم ا وق امي   .  إطالق ين ع وهري ب شكل ج ل ب ت الحم م وق د المرغوب به سبة الموالي د ازدادت ن وق
رتبط  .  ، مما يشير إلى تحكم أفضل في اإلنجاب من قبل األزواج%)74إلى % 67من  (2007 و 2002 وت

ر       د غي سبة الموالي ع ن ث ترتف ود، حي ب المول ع ترتي سيا م ل عك ت الحم يهم وق وب ف د المرغ سبة الموالي ن
ود ع ترتيب المول م م الي .  المرغوب به د من الترتيب الع إن الموالي ارة أخرى، ف أخرين(وبعب ر أآ) المت ث

اني                د ذوي الترتيب األول أو الث سبة المنخفضة       .  احتماال لعدم الرغبة بهم أو بتوقيتهم من الموالي ا أن الن آم
ًا من                   د تقريب ع  الموالي ى أن جمي شير ال ا ت م مطلق ر المرغوب به ا أو غي م الحق للمواليد األول المرغوب به

  .الترتيب األول مرغوب بهم

م      آما أن مواليد السيدات الشابات ع      ا به ا   (ادة ما يكون مرغوب ة     )وقت الحمل أو الحق ل الرغب ، في حين تق
ان     % 89وبالرغم من أن    .  بالمواليد بين السيدات األآبر سنا     من مواليد السيدات دون العشرين من العمر آ

  .49-45بين السيدات في فئة العمر% 41مرغوبا بهم وقت الحمل، إال أن النسبة تنخفض إلى 

بما في ( سنة خالل السنوات الخمس السابقة للمسح 49-15يع النسبي لمواليد السيدات الالتي أعمارهن   التوز6.7جدول 
  2007حسب حالة  تخطيط اإلنجاب وترتيب المولود وعمر األم وقت الوالدة، األردن ) ذلك األحمال الحالية

  ترتيب المولود وعمر األم حالة تخطيط اإلنجاب
  ترغب وقت الوالدة

 آنذاك
  ترغب
 الحقًا

ال ترغب في 
 غير مبين المزيد

 لمواليدعدد ا المجموع

                                          ترتيب المواليد 
1 93.3  5.9  0.8  0.0  100.0 2437  
2 74.5  22.6  2.9  0.0  100.0 2344  
3 72.4  20.5  6.9  0.1  100.0 1961  
4+  63.5  12.9  23.5  0.1  100.0 4436  

        عمر األم وقت الوالدة

>20  88.7  9.5  1.8  0.0  100.0 595  
20-24 77.6  18.7  3.7  0.0  100.0 2824  

29-25 74.9  17.3  7.6  0.2  100.0 3343  
34-30 73.7  14.9  11.4  0.0  100.0 2,437  
39-35 65.8  6.6  27.5  0.0  100.0 1,544  
44-40 52.5  4.4  43.1  0.0  100.0 408  
49-45 41.3  0.0  58.7  0.0  100.0 27  

 11179 100.0 0.0 11.3 14.7 73.9    المجموع

 وهنالك طريقة أخرى لقياس مدى اإلنجاب غير المرغوب فيه وهي حساب معدل اإلنجاب في حالة تحاشي    
م تحاشي إنجاب     ).  7.7جدول (وب به المواليد غير المرغوب بهم، وهذا يعرف بمعدل اإلنجاب المرغ      و ت ول

ه سيكون                 سيدة، أو      2.8جميع المواليد غير المرغوب بهم في األردن، فإن معدل اإلنجاب المرغوب ب طفال لل
د تضخم             .   طفال من معدل اإلنجاب الكلي الفعلي      0.8أقل بـ    ويعني المعدل النظري أن معدل اإلنجاب الكلي ق

د غ% 29بحوالي  سبب الموالي مب ر المرغوب به صحة  .  ي سكان وال ع مسح ال ة م سنًا مقارن ك تح شكل ذل وي
  .بسبب عدد المواليد غير المرغوب فيهم% 42، عندما ازداد معدل الخصوبة الكلي بنسبة 2002األسرية 
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دول  ين الج سيدات      7.7ويب ين ال يال ب ر قل ة أآب ة والمرغوب اب الفعلي دالت اإلنج ين مع وة ب ضا أن الفج  أي
سيدات        المقيمات في  ة وال دائي أو     إقليمي الشمال والجنوب والسيدات المقيمات في البادي يمهن ابت الالتي تعل

ى                           .  إعدادي ديهن أدن انوي والالتي ل ى من الث يمهن أعل سيدات الالتي تعل يم الوسط وال سيدات في إقل أما ال
اب الم          دالت اإلنج ين مع وة ب ضييق الفج ي ت ا ف ر نجاح ام أآث شكل ع ن ب اب ه دالت إنج ا  مع وب به رغ

ين معدالت اإلنجاب              .  ) طفل على التوالي   0.6، و 0.7 (والمعدالت الفعلية  ى أن الفجوة ب ات إل وتشير البيان
اه                            سيدات في شرائح الرف ين أن ال ى، حيث تب اه األدن سيدات في شرائح الرف الفعلية والمرغوبة أآبر بين ال

اب ال    دالت اإلنج ين مع وة ب ضييق الفج ي ت ًا ف ر نجاح ى أآث ة  األعل دالت الفعلي ا والمع وب به ث (مرغ حي
  ). طفل لشريحة الرفاه األدنى1.1 طفل لشريحة الرفاه األعلى و0.4تراوحت ما بين 

 معدالت اإلنجاب الكلي المرغوب به ومعدالت اإلنجاب الكلي للسنوات الثالث السابقة للمسح حسب 7.7جدول 
 2007الخصائص األساسية، األردن 

  )1(الكلي اإلنجاب معدل اإلنجاب الكلي المرغوب بهمعدل  الخصائص األساسية
   مكان اإلقامة

 3.6 2.8 الحضر 
 3.7 2.8  الريف

    المحافظات
 3.4 2.6  العاصمة
 3.7 2.9  البلقاء
 3.8 3.1 الزرقاء
 3.6 2.9 مادبا
 3.8 2.8  اربد

 4.0 3.0 المفرق
 3.8 2.9 جرش
 3.7 2.9 عجلون
 3.2 2.3 الكرك
 3.7 2.6  الطفيلة
 4.0 2.8  معان
 4.1 3.3  العقبة
     اإلقليم
 3.5 2.8 الوسط
 3.8 2.9 الشمال
 3.6 2.7 الجنوب

    منطقة البادية
 4.2 3.2  البادية

 3.5 2.8  غير البادية
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

 2.6 1.8  غير متعلمة
 3.9 2.7  ابتدائي
 4.5 3.4  إعدادي
 3.9 3.0  ثانوي

 3.2 2.6  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه

 4.8 3.7  األدنى
 4.4 3.4  الثاني
 3.6 2.7  الوسط
 2.8 2.1  الرابع
 2.5 2.1  األعلى

  3.6  2.8 المجموع
  . شهرًا السابقة للمسح36 – 1 سنة خالل الفترة  49– 15تم حساب المعدالت لمواليد السيدات في األعمار : مالحظة
  3.4ت اإلنجاب الكلي هي نفس تلك الواردة  في الجدول معدال): 1(
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