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  لسادسالفصل ا

  الزواجية والتعرض لخطر الحمل

وتشمل هذه .   التي تؤثر على إمكانية حمل المرأة- عدا موانع الحمل-يتناول هذا الفصل العوامل الرئيسية
، وباإلضافة إلى ذلك تم جمع معلومات المؤقتالزواجية، انقطاع الطمث بعد الوالدة والعقم :  العوامل

  .  تتعلق بوقت آخر معاشرة زوجية

ويعود االهتمام الخاص بالمعلومات المتعلقة بالزواجية إلى أن الزواج يعتبر محددا أوليًا لتعرض السيدات 
اج هامة وبالتالي فإن أنماط الزو.  لخطر الحمل، وخاصة في دول آاألردن حيث يندر اإلنجاب قبل الزواج

وفي هذا المسح، وآما .  لفهم اإلنجاب، حيث أن الزواج المبكر يرتبط باإلنجاب المبكر واإلنجاب المرتفع
هو الحال بالنسبة لكافة البيانات التي تجمع في األردن، فإن مصطلح الزواج يشير إلى حاالت االرتباط 

  .بين الزوجين) الشرعي(القانوني 

   الحالة الزواجية الحالية1.6

 مقارنة بيانات السيدات الالتي سبق لهن الزواج في مسح السكان والصحة األسرية 1.6يبين الجدول 
، ومسوح السكان 1983، ومسح الخصوبة والصحة األسرية 1976 مع بيانات مسح الخصوبة 2007

، 2002و 1976 سنه الفاصلة بين 26 ـوخالل أل.  2002 و1997، 1990لألعوام والصحة األسرية 
إال %. 17، أي بنسبة انخفاض بلغت %54إلى % 66فضت نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج من انخ

، وقد %57إلى % 54 من 2007 و2002أن نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج ارتفعت بين عامي 
    .  سنة29-25 و24 -20ترآز هذا االرتفاع بين السيدات في فئات العمر 

  2007 - 1976 سنة الالتي سبق لهن الزواج حسب العمر من مسوح مختلفة، األردن  49-15ت  نسبة السيدا1.6جدول 

 مسح الخصوبة  العمر
1976 

 مسح الخصوبة
والصحة األسرية 

1983 

 مسح السكان
والصحة األسرية 

1990 

 مسح السكان
والصحة األسرية 

1997 

 مسح السكان
 والصحة األسرية

 2002  

 مسح السكان
 والصحة األسرية

 2007  
19-15 19.5 9.4 10.6 8.2 6.2 5.8 
24-20 64.1 42.0 45.2 38.8 34.1 36.7 
29-25 87.4 76.3 73.7 66.2 65.3 69.3 
34-30 95.3 90.1 89.1 80.7 79.6 79.4 
39-35 97.4 94.9 94.6 89.9 87.3 85.4 
44-40 98.0 96.8 97.3 94.4 92.6 91.6 
49-45 98.3 97.1 98.0 96.0 95.4 95.9 
 57.4 54.4 54.6 56.2 56.0 65.7   المجموع

من السيدات % 4 لوحظ أن 2007ففي عام .  ويمكن القول بصورة عامة أن الزواج شائع في األردن تقريبا
ومـع هذا، فقد ازدادت نسبة  ). 2.6 انظر جدول(فقط لم يسبق لهـن الـزواج حتى نهاية حياتهن اإلنجابية 

من السيدات الالتـي % 3فعلـى سبيل المثال، تبين أن أقل من .  الزمن لزواج معالسيدات الالتي لم يسبق لهن ا
 1983بين عامي % 5وارتفعت هذه النسبة إلى حوالي .  1976 عام  لم يسبق لهن الزواج39-35أعمارهن 

، في 2002 في عام %13ارتفعت مرة أخرى إلى و، 1997 في عام %)10(، وتضاعفت النسبة 1990و
وهذا النمط مشابه لما هو عليه بين السيدات .  )1.6انظر الشكل  (2007عام % 15نسبة إلى حين وصلت ال
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فبينما بلغت نسبة السيدات الالتي لم يسبق لهن الزواج في الفئة ، 2002في الفئات العمرية األصغر في عام 
خفضت  وان2002م عا% 66 وإلى 1990عام % 55 ارتفعت إلى 1976عام % 36 سنة 24-20العمرية 

أما السيدات في الفئة .  سنة29-25وينسحب ذلك أيضًا على الفئة العمرية .  2007عام % 63النسبة إلى 
وقد نجم هذا التغير .  2007–1976خالل الفترة % 94إلى % 80 سنة فارتفعت النسبة من 19-15العمرية 

  .عن ارتفاع العمر وقت الزواج األول بين السيدات األصغر سنًا

 سيدة مسجلة في 18960فمن بين .   توزيع النساء حسب الحالة الزواجية الحالية2.6دول ويبين الج
متزوجات حاليا، % 55لم يسبق لهن الزواج و% 43 سنة، تبين أن 49-15استمارة األسرة وأعمارهن 

قدم وترتفع نسبة السيدات المتزوجات حاليا بثبات مع ت.  آـن مطـلقات أو أرامــل%) 3حوالي (والبقيـة 
-35بين السيدات في الفئة العمرية % 82 سنة إلى 19-15بين السيدات في الفئة العمرية % 6العمر من 

وآما هو متوقع، فإن نسبة .  ) سنة49 -45 (للسيدات في الفئة العمرية األآبر% 86 سنة، وإلى 39
وآذلك .   سنة49-45بين السيدات الالتي أعمارهن % 7 األرامل ترتفع مع تقدم العمر، حيث تصل إلى

  .من السيدات في األردن مطلقات% 2أقل من فإن 
  

  2007 سنة حسب الحالة الزواجية الحالية والعمر، األردن 49–15 التوزيع النسبي للسيدات الالتي أعمارهن 2.6جدول 
  الحالة الزواجية

  لم يسبق لها  العمر
 أرملة مطلقة  متزوجة   الزواج

 عدد السيدات  المجموع

19-15 94.2 5.7 0.0 0.0 100.0  4091 
24-20 63.3 35.4 1.0 0.2 100.0  3478 
29-25 30.7 67.7 1.5 0.1 100.0  2852 
34-30 20.6 76.4 2.6 0.4 100.0  2786 
39-35 14.6 81.9 2.3 1.2 100.0  2404 
44-40 8.4 84.9 2.6 4.1 100.0  2057 
49-45 4.1 86.3 2.2 7.3 100.0  1292 
 18960  100.0 1.2 1.5  54.6 42.6  المجموع

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 

 

  

  2007-1976مسوح مختلفة   سنة حسب فئات العمر من39-15  نسبة السيدات الالتي لم يسبق لهن الزواج1.6الشكل 
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    تعدد الزوجات2.6

وللتمييز بينهمـا أهميـة اجتماعيـة وله انعكاسات محتمله .  األحادي والمتعدد: الزواج في الغالب نوعان
ويبين .   يسهل فهمهاعلى اإلنجاب، بالرغم من أن العالقة بين نوع الزواج واإلنجاب عالقة معقدة وال

  ).ضرائر( نسب السيدات المتزوجات حاليا في األردن في زيجات متعددة 3.6الجدول 

  2007  التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا حسب عدد الزوجات للزوج والخصائص األساسية، األردن 3.6جدول 
  الخصائص األساسية عدد الزوجات للزوج

0 +1 
 عدد السيدات المجموع

    العمر 
19-15  99.0  1.0 100.0  233  
24-20 98.2 1.8 100.0  1233  
29-25 97.6 2.4 100.0  1932  
34-30 96.4 3.6 100.0  2127  
39-35 94.2 5.8 100.0  1968  
44-40 91.6 8.4 100.0  1746  
49-45 93.3 6.7 100.0  1115  

       مكان اإلقامة
  8803  100.0  4.1 95.9 الحضر 
  1551  100.0  7.7 92.3  الريف

        المحافظات
  4242  100.0  3.9  96.1  العاصمة
  620  100.0  6.6  93.4 البلقاء
  1548  100.0  4.0  96.0 الزرقاء
  248  100.0  5.4  94.6 مادبا
  1892  100.0  3.7  96.3  اربد

  441  100.0  9.8  90.2 المفرق
  278  100.0  6.2  93.8 جرش
  218  100.0  3.2  96.8 عجلون
  363  100.0  5.7  94.3 الكرك
  139  100.0  6.0  94.0  الطفيلة
  154  100.0  10.9  89.1  معان
  212  100.0  7.3  92.7  العقبة
        اإلقليم

  6658  100.0  4.2  95.8  الوسط
  2830  100.0  4.8  95.2  الشمال
  867  100.0  7.1  92.9  الجنوب

       منطقة البادية
  783  100.0  12.8  87.2  البادية

  9571  100.0  4.0  96.0  غير البادية
      المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  365  100.0  19.5  80.5  غير متعلمة
  734  100.0  9.9  90.1  ابتدائي
  1581  100.0  4.8  95.2  إعدادي
  4586  100.0  3.8  96.2  ثانوي

  3089  100.0  2.8  97.2  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه 

  2083  100.0  7.7  92.3  األدنى
  2184  100.0  4.5  95.5  الثاني
  2104  100.0  3.9  96.1  الوسط
  2018  100.0  3.6  96.4  الرابع
  1966  100.0  3.5  96.5  األعلى

 10354  100.0 4.6 95.4  المجموع
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آانت عليه % 7 مقابل  هن ضرائر،2007عام من السيدات المتزوجات حالياًً % 5 فإن ما نسبته وبشكل عام
بـالنسبـة % 8(وهذه النسبة أعلى بين السيدات األآبر سنا منها بين السيدات األصغر سنـا .  2002النسبة عام 

حاالت تعدد الضرائر أيضا وترتفع ).   سنة24-15للفئـة العمريـة % 2 سنـة، مقابل أقل من 49-40للعمـر 
وتوجد فروق جوهرية في نمط الزواج حسب اإلقليم وحسب .  بين السيدات المقيمات في المناطق الريفية

في مناطق غير % 4من السيدات في زيجات متعددة في البادية مقابل % 13(المحافظة، واإلقامة في البادية 
فبينما بلغت نسبة .  جات حسب شريحة رفاه األسرةآما توجد فروقات جوهرية في تعدد الزو).  البادية

للسيدات في شريحة الرفاه األعلى، أي أن العالقة % 4 إلىانخفضت % 8السيدات في شريحة الرفاه األدنى 
فبين السيدات .  وتوجد عالقة عكسية بين تعدد الزوجات والتعليم . عكسية بين شرائح الرفاه وتعدد الزوجات

،  في حين تنخفض هذه النسبة بين السيدات من مستوى التعليم %20سبة الضرائر إلى غير المتعلمات تصل ن
 .أو أعلىثانوي مستواهن التعليمي ن ممبين السيدات % 3 ، والى%5إلى اإلعدادي 

    زواج األقارب3.6

ت من السيدا% 40 أن 4.6ويبين الجدول .  يعتبر زواج األقارب في األردن شائعًا إلى حد آبير نسبيًا
وج زأو آخر ( سنة قد أفدن بوجود صلة قربى بينهن وبين أزواجهن الحاليين 49 -15الالتي أعمارهن 

من الزيجات آانت صلة القربى فيها من الدرجة % 5وتشير البيانات إلى أن ).  بالنسبة للمطلقات واألرامل
فبلغت ) ابن العم(جهة األب أما نسبة الزيجات من الدرجة األولى من ).  ابن العم وابن الخالة(األولى 

من الزيجات آانت % 15في حين أن %) 7) (ابن الخال(وهي أعلى مما هي عليه من جانب األم % 13
  .من الدرجة الثانية أو من أحد األقارب اآلخرين

للنساء % 38مقابـل %) 49(وآمـا هو متوقع فـإن زواج األقـارب أآثر انتشارًا بين النساء الريفيـات 
إلى الزواج من األقارب بشكل %) 39و% 47(ت، آما تميل النساء في إقليمي الشمال والجنوبالحضريا

أآثر مما هو عليه في مناطق غير %) 47(وفي مناطق البادية %) 37(أآبر من النساء في إقليم الوسط 
، وتظهر النتائج آذلك وجود فروقات جوهرية للزواج من األقارب حسب المحافظات%).  39(البادية 

فتميل النساء إلى الزواج من غير األقارب في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا والعقبة بشكل أآبر مما 
وتختلف نسبة النساء الالتي تزوجن من أحد األقارب حسب مستواهن .  هو عليه في المحافظات األخرى

قارب بشكل أآبر من السيدات التعليمي، فالسيدات األقل تعليمًا يملن في الغالب إلى الزواج من أحد األ
ن السيدات الالتي مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي إلى بي% 31ليمًا، حيث ترتفع النسبة من األعلى تع

  .  بين السيدات غير المتعلمات% 47

وتظهر النتائج آذلك وجود فروق طفيفة للزواج من األقارب حسب العمر الحالي للسيدة باستثناء السيدات 
 سنة، حيث يملن إلى الزواج من األقارب بشكل أآبر من السيدات في الفئات 49-45ة العمرية في الفئ

أما فيما يتعلق بالعمر وقت الزواج األول فتبين أن العالقة عكسية مع الزواج من .  العمرية األخرى
قارب أآثر من األقارب، فيالحظ أن السيدات الالتي تزوجن عند األعمار الصغيرة يملن إلى الزواج من األ

  .السيدات الالتي تزوجن ألول مرة في األعمار الكبيرة
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 التوزيع النسبي لجميع السيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب صلة القربى بالزوج الحالي أو الزوج األول والخصائص األساسية، 4.6جدول 
  2007األردن 

  بالزوجصلة القربى 
  ال توجد الخصائص األساسية

 قرابة
ابن العم 
 وابن الخالة

ابن العمة 
  ابن خالة ابن عمة  ابن خال ابن عموابن الخال

قرابة من 
  الدرجة
 األب/ الثانية

قرابة من 
/ الثانيةالدرجة 
  األم

أقارب  
  آخرون

 يداتعدد السالمجموع

                                             العمر
19-15  62.1 2.7 1.2 8.3 3.3 2.8  7.8 7.0  4.7 0.1  100.0236  
24-20 62.4 3.3 2.0 7.2 4.5 4.6 5.0 7.6  3.0 0.5 100.01276  
29-25 63.0 2.4 1.4  8.6 2.9 3.9 3.8 8.6  4.6 0.7 100.01977  
34-30 61.8 2.5 1.9 8.5 1.7 3.5 5.1 9.8  4.3 0.9 100.02213  
39-35 59.6 2.9 2.7 8.7 2.8 3.3 3.9 9.6  4.6 1.9 100.02052  
44-40 60.4 2.4 1.1 9.6 3.7 3.3 5.0 8.7  5.0 0.8 100.01884  
49-45  53.8 3.9 1.3 8.7 2.1 2.9 5.8 15.0  6.0 0.6 100.01239  
            ول بحلول عمر محددالزواج األ
  333 100.0   2.6  4.3  13.0  3.0  2.8  2.8  18.4  2.1  2.3  48.8 15أقل من 

15-17  49.0  3.4  2.2  12.6  2.9  3.6  5.8  13.8  5.9  0.8  100.0 2,178  
18-19 54.8  3.9  2.5  9.2  3.5  4.4  6.0  11.4  3.7  0.7  100.0 2,272  
20-21 57.7  3.8  1.6  8.8  3.2  3.6  4.7  10.0  5.6  1.0  100.0 2,072  
22-24  67.6  1.6  1.3  6.4  3.0  3.9  4.2  6.6  4.1  1.2  100.0 2,234  
25+  78.5  1.1  0.8  3.7  1.6  2.0  2.9  5.0  3.6  0.7  100.01,786  

             عدد الزوجات
   0 60.2 2.7 1.8 8.6  3.0 3.6 4.9 9.6  4.7 1.0 100.010371  

1+  66.5 4.7 0.6 8.7  1.3 2.5 2.4 10.5  2.0 0.8 100.0505  
          مدة الحياة الزواجية

0-4  59.9 2.2 1.4 8.9  2.9 4.1 5.0 9.4  5.0 1.2 100.02137  
9-5  58.4 4.2 1.3 9.7  3.4 2.9 4.1 9.6  4.7 1.7 100.02118  

14-10  59.4 2.8 2.4 8.6  2.5 4.0 5.6 9.8  4.1 0.6 100.01805  
19-15  61.3 3.2 2.1 8.7  2.1 3.2 4.4 9.4  4.9 0.7 100.01696  

20-24  63.6 0.9 1.7 8.1  2.7 3.1 5.1 9.8  4.4 0.6 100.01301  
25+  59.1 3.7 2.0 8.5  3.6 3.2 5.6 8.9  5.0 0.4 100.01057  
   100.0238 0.2 5.1  12.3 2.7 4.5 2.5  4.8 0.5 2.1 65.3  زوجات  أآثر من مرةالمت

              مكان اإلقامة
  100.09249 1.0 4.5  9.1 4.8 3.4 2.7  8.0 1.7 2.7 62.2 الحضر 
  100.01627 0.9 5.2  12.3 4.4 4.4 4.1  11.9 1.7 3.7 51.3  الريف

               المحافظات
  100.04442 1.4 4.7  7.6 4.5 2.7 2.6  6.6 2.2 3.6 64.2  مةالعاص
  100.0645 0.6 5.3  12.6 5.3 3.9 4.1  11.3 0.6 0.7 55.6 البلقاء
  100.01645 0.0 3.8  10.4 4.9 4.2 3.2  9.1 1.1 1.7 61.6 الزرقاء
  100.0262 0.1 2.9  6.7 3.9 5.2 3.3  10.4 2.2 4.2 61.1 مادبا
  100.01993 0.6 4.3  11.3 4.6 4.0 2.2  9.5 1.9 2.5 59.3  اربد

  100.0460 1.0 4.7  13.4 4.9 4.0 3.2  10.8 1.5 3.9 52.6 المفرق
  100.0293 0.2 5.1  13.0 6.3 5.6 3.4  12.2 1.7 3.2 49.2 جرش
  100.0228 0.2 5.4  10.8 4.9 3.9 2.6  8.8 2.2 2.9 58.2 عجلون
  100.0378 2.5 5.2  12.0 5.6 3.6 4.5  10.1 1.4 3.9 51.2 الكرك
  100.0146 2.0 5.6  9.0 5.4 3.4 2.7  9.7 0.7 1.8 59.9  الطفيلة
  100.0164 2.3 5.4  9.2 4.9 4.7 3.6  14.9 1.1 1.1 52.6  معان
  100.0221 1.1 5.2  7.1 4.5 4.3 4.1  11.1 1.1 1.2 60.3  العقبة
                اإلقليم
  100.06993 1.0 4.5  8.7 4.6 3.2 2.9  7.7 1.8 2.9 62.7  الوسط
  100.02975 0.6 4.6  11.7 4.9 4.1 2.5  9.9 1.8 2.8 57.2  الشمال
  100.0908 2.0 5.3  9.8 5.2 3.9 3.9  11.2 1.2 2.4 55.1  الجنوب

               منطقة البادية
  100.0823 1.6 4.0  12.4 3.7 4.3 3.6  11.3 1.7 4.5 52.9  البادية

  100.010053 0.9 4.6  9.4 4.8 3.5 2.8  8.4 1.7 2.7 61.2  غير البادية
            المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  100.0416 1.4 2.0  12.9 6.1 4.0 2.6  14.1 1.0 3.3 52.6  غير متعلمة
  100.0813 3.2 4.1  14.0 4.1 4.6 1.3  8.3 1.2 5.2 54.1  ابتدائي
  100.01681 0.9 6.3  12.5 4.3 3.8 3.4  10.7 2.6 3.0 52.6  إعدادي
  100.04788 0.4 4.6  9.7 5.4 3.6 3.0  9.1 2.1 2.8 59.3  ثانوي

  100.03179 1.2 4.1  6.4 4.0 2.9 2.9  6.1 0.9 2.1 69.3  أعلى من الثانوي
               شرائح الرفاه

  100.02211 1.6 3.8  11.9 5.0 4.8 3.5  8.5 1.5 3.2 56.2  األدنى
  100.02296 0.7 4.8  10.7 4.8 4.2 2.7  10.0 2.2 2.0 58.0  الثاني
  100.02206 0.8 5.0  9.6 4.8 3.2 3.2  9.7 2.3 3.3 58.2  الوسط
  100.02135 0.7 4.9  7.6 5.0 3.1 2.9  8.5 1.1 2.8 63.5  الرابع
  100.02028 1.1 4.3  8.0 4.1 2.3 2.1  6.2 1.6 2.7 67.6  األعلى

100.010876 0.9  4.6 9.6 4.7 3.5 2.9 8.6 1.7 2.8 60.5  المجموع
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 عدم وجود فروقات جوهرية بين السيدات حسب مدة الحياة الزواجية 4.6وتوضح البيانات في الجدول 
 4-0ألقارب ومدة حياتهن الزواجية والزواج من األقارب، حيث انخفضت نسبة المتزوجات من أحد ا

 سنة، آما تميل النساء الضرائر 24-20للنساء الالتي مدة حياتهن الزواجية % 36إلى % 40سنوات من 
 .إلى الزواج من األقارب بشكل أقل من النساء األخريات

فتميل وتظهر نتائج الجدول آذلك وجود عالقة عكسية بين مستوى رفاه األسرة والزواج من األقارب، 
السيدات في شرائح الرفاه األدنى إلى الزواج من األقارب بشكل أآبر مما هو عليه في شرائح الرفاه 

 ).للشريحة األعلى% 32للشريحة األدنى مقابل % 44(األعلى 

    العمر وقت الزواج األول4.6

 األول يعتبر مؤشرا تحدث جميع حاالت الوالدة في األردن في إطار الزواج، ولذا فإن العمـر وقـت الزواج
وقد حدد الحد األدنى للعمر وقت الزواج األول في األردن بـ .  هاما للتعرض إلى مخاطر الحمل واإلنجاب

  . لكال الجنسين سنة18

 نسب السيدات الالتي سبق لهن الزواج بحلول أعمار محدده والعمر الوسيط وقت الزواج 5.6ويبين الجدول 
وبمقارنة النسب بين الفئات العمرية، تشير البيانات إلى ارتفاع .   المسحاألول حسب أعمارهن وقت إجراء
-20مـن السيدات فـي الفئـة العمريــة % 1فعلى سبيل المثال، فقد تزوج .  أعمار السيدات وقت الزواج األول

أما السيدات  . بحلول سن العشرين% 22 سنة و18بحلول العمر % 10سنـة، و 15 سنـة بحلول العمر24
 سنة فإن النسب عند آل عمر محدد هي أعلى مما هي عليه للسيدات في األعمار 29-25الالتي أعمارهن 

من السيدات % 6  فعلى سبيل المثال، فإن .آما أن السيدات األآبر عمرا تزوجن في أعمار أصغر.  األصغر
 34- 30 الفئة العمرية للسيدات في% 2 مقابل أقل من 15 تزوجن بحلول العمر 49 - 45في الفئة العمرية 

  .سنة، وينطبق هذا على جميع األعمار األخرى وقت الزواج األول

 سنة وتزوجن ألول مرة بحلول أعمار محددة ووسيط العمر وقت الزواج األول حسب 49-15 نسبة السيدات الالتي أعمارهن 5.6جدول 
 2007العمر الحالي، األردن 

وجن ألول مرة بحلول عمر محددنسبة السيدات الالتي تز
  العمر الحالي

15 18 20 22 25 

نسبة الالتي لم 
يسبق لهن 
  الزواج

وسيط  العمر وقت  عدد السيدات
  الزواج األول

                                                                                          العمر 
19-15 0.3  na  na  na  na  94.2  4091  a  
24-20 1.1  9.6  21.9  na  na  63.3  3478  a  
29-25 1.4  13.0  25.6  40.2  58.9  30.7  2852  23.3  
34-30 1.7  15.3  30.9  45.7  63.0  20.6  2786  22.7  
39-35 1.8  14.8  32.0  49.9  66.9  14.6  2404  22.0  
44-40 3.4  23.4  39.3  55.1  73.4  8.4  2057  21.2  
49-45 6.3  28.8  47.7  60.3  79.1  4.1  1292  20.4  

20-49  2.2  15.7  30.6  na  na  28.4  14869  a  

25-49  2.5  17.6 33.2 48.6 66.5 17.8 11391 22.2 
  يعرف العمر وقت الزواج األول بأنه العمر الذي بدأت عنده المستجيبة: مالحظة

na :بسبب البترال ينطبق   
a : من السيدات تزوجن ألول مرة قبل بداية الفئة العمرية% 50تم استبعادها ألن أقل من  . 
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.  يدات األصغر سنًا مؤشرات أخرى تتعلق بالزواج المتأخر بين الس5.6يبين العمود األخير في الجدول 
 سنة 49-45 سنة بين فوج السيدات في العمر 20.4فقد ارتفع وسيط العمر وقت الزواج األول بثبات من 

ويدعم  .  وقت إجراء المسح29-25 سنه بين فوج السيدات الالتي أعمارهن 23.3وقت إجراء المسح إلى 
التي تبين أن نسبة السيدات الالتي تزوجن بحلول البيانات آما أشير سابقًا هذا االتجاه نحو الزواج المتأخر 

بين النساء % 1قل من  سنة إلى أ49-45بين النساء الالتي أعمارهن % 6 قد انخفضت من 15العمر 
 سنة قد 49-25في العمر من النساء األردنيات % 18وبشكل عام، فإن .  سنة19-15الالتي أعمارهن 

وقد ازداد وسيط العمر عند .  20تزوجن بحلول العمر ثالث   مقابل واحدة من آل18 بحلول العمر نتزوج
، في حين آان هناك ) سنة21.8 إلى 19.6من  (2002 و1990الزواج األول بشكل جوهري بين عامي 

  ). سنة22.2 إلى 21.8من  (2007 و2002تغير طفيف جدًا بين عامي 

 سنة، حسب فئات العمر الحالية والخصائص 49-25ن   وسيط العمر وقت الزواج األول للسيدات الالتي أعماره6.6جدول 
  2007األساسية، األردن 

 49 - 45 44 - 40  39 – 35 34 - 30 29 - 25  الخصائص األساسية  العمر
السيدات في 

 49 - 25 العمر
       مكان اإلقامة

 22.2 20.4 21.3 22.1 22.6 23.1 الحضر 
 22.5 20.2 21.1 21.6 23.4 24.5  الريف

        لمحافظاتا
 22.4 20.4 21.0 22.4 23.5 23.3  العاصمة
 23.0 21.4 21.8 22.6 23.4 24.3 البلقاء
 21.5 20.5 20.8 22.2 21.2 22.3 الزرقاء
 22.5 20.6 21.5 22.0 22.9 24.2 مادبا
 22.2 20.7 22.0 21.6 22.6 23.3  اربد

 21.5 19.6 20.5 21.2 20.9 23.5 المفرق
 21.7 18.9 21.0 21.3 21.7 23.2 جرش
 22.2 20.3 22.3 21.2 22.1 23.7 عجلون
 a  25.4 23.2 22.0 20.9 23.8  الكرك
 21.5 17.6 19.3 21.7 21.8 23.7  الطفيلة
 21.7 18.8 20.6 20.7 22.7 23.3  معان
 21.1 19.2 20.2 20.7 21.0 22.7  العقبة
        اإلقليم

 22.2 20.6 21.1 22.3 22.8 23.1  الوسط
 22.0 20.3 21.7 21.5 22.1 23.4  الشمال
 22.4 19.4 20.9 21.9 23.4 24.3  الجنوب

        منطقة البادية
 21.7 19.5 20.2 21.3 21.7 23.4  البادية

 22.2 20.5 21.3 22.1 22.8 23.3  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

 a 22.2 20.4 18.9 18.5 19.7  غير متعلمة
 19.4 17.8 18.9 21.8 22.3 20.7  ابتدائي
 19.0 18.3 18.0 20.0 18.7 20.6  إعدادي
 21.2 20.5 21.0 20.9 21.7 21.3  ثانوي

 a 24.7 24.3 24.1 24.1 24.7  أعلى من الثانوي
        شرائح الرفاه 

 22.2 20.4 22.3 21.7 22.4 22.5  األدنى
 21.6 19.3 20.5 21.9 21.3 22.5  الثاني
 21.9 19.9 20.9 22.0 22.5 22.9  الوسط
 22.3 19.7 21.2 22.5 22.7 23.8  الرابع
 a 24.7 21.8 21.5 21.8 23.1  األعلى
 22.2 20.4 21.2 22.0 22.7 23.3  المجموع

 a : من السيدات تزوجن ألول مرة قبل بداية الفئة العمرية % 50تم استبعادها الن اقل من 
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إال . وجود تباين محدود في وسيط العمر وقت الزواج األول حسب مكان اإلقامة واإلقليموتظهر البيانات 
 21.1من  ارتفع أن هنالك تباينات جوهرية حسب المحافظات، فقد تبين أن وسيط العمر عند الزواج األول

ديد عمر آما أن التعليم يلعب دورا بارزا في تح.   في محافظة الكرك23.8سنة في محافظة العقبة إلى 
فقد نتج عن التحسن في فرص التعليم، وخاصة بالنسبة للفتيات، ارتفاع العمر وقت .  المرأة وقت الزواج
تقريبا من غير سنتين وتميل السيدات الالتي مستواهن التعليمي ثانوي للزواج بعد .  الزواج األول لهن

حين ارتفع وسيط العمر للسيدات الالتي في .  و إعداديالمتعلمات أو الالتي مستواهن التعليمي ابتدائي أ
 سنة، وعليه فإن السيدات الالتي مستواهن التعليمي أعلى 24.7مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي إلى 

 سنوات على األقل من السيدات غير المتعلمات والالتي مستواهن التعليمي 5من الثانوي يتزوجن بعد 
ل آذلك أن السيدات في شريحة الرفاه األعلى يملن إلى الزواج في وُيظهر الجدو.  االبتدائي أو اإلعدادي

 .عمر أآبر مما هو عليه في شرائح الرفاه األخرى

   المعاشرة الزوجية الحديثة5.6

لذا يمكن .  يرتبط احتمال أن تصبح المرأة حامال في غياب موانع حمل فعالة بعدد مرات المعاشرة الجنسية
حيث تم سؤال السيدات المتزوجات .  شرة الجنسية لتنقيح مقاييس التعرض للحملاستخدام المعلومات عن المعا

  . تلك المعلومات7.6ويوضح الجدول .  نن وقت آخر معاشرة جنسية لهحاليًا ع

بأن آخر معاشرة جنسية لهن مع أزواجهن آانت أفدن تسع سيدات من بين آل عشره وعلى العموم، فإن 
من السيدات أن آخر معاشرة زوجية آانت % 8ليوم المقابلة، بينما أفادت خالل األربعة أسابيع السابقة 

  .خالل سنة أو أآثر قبل المسح% 1خالل السنة التي سبقت المسح، و

 أيضًا عدم وجود اتجاه محدد للمعاشرة الجنسية للسيدات مع 7.6وبشكل عام، تظهر بيانات الجدول 
وال يوجد تفاوت .  لمقابلة حسب العمر ومدة الحياة الزواجيةأزواجهن خالل األربعة أسابيع السابقة ليوم ا

ومع ذلك، فإن مستعمالت وسائل .  في المعاشرة الجنسية للسيدات حسب الحضر والريف واألقاليم والبادية
للمعاشرة الجنسية مع أزواجهن خالل األربعة أسابيع التي سبقت يوم المقابلة من منع الحمل آن أآثر ميال 

  .)على التوالي% 84و% 95(عمالت للوسائل غير المست
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 سنة حسب وقت آخر معاشرة زوجية والخصائص األساسية، 49-15 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن 7.6جدول 
  2007األردن 

  غير مبين  سنة أو  أآثر  )1(خالل سنة أسابيع4خالل آخر  الخصائص األساسية  وقت آخر معاشرة زوجية
 عدد السيدات المجموع

        العمر
19-15 90.0  10.0   0.0  0.0  100.0  233  
24-20 91.2  8.3  0.5  0.1  100.0  1233  
29-25 89.6  9.7  0.6  0.2  100.0  1932  
34-30 92.0  7.1  0.6  0.3  100.0  2127  
39-35 92.7  6.4  0.7  0.2  100.0  1968  
44-40 90.5  7.0  1.8  0.7  100.0  1746  
49-45 86.2  9.5  4.1  0.2  100.0  1115  

              مدة الحياة الزواجية  
  2133  100.0  0.2  0.7  11.1  88.0   سنوات0-4
  2119  100.0  0.3  0.4  7.1  92.2   سنوات5-9

  1805  100.0  0.1  0.4  5.4  94.1   سنة10-14
  1705  100.0  0.5  1.4  5.5  92.6   سنة15-19
  1301  100.0  0.6  2.7  7.3  89.5   سنة20-24
  1050  100.0  0.3  3.0  10.3  86.4  + سنة 25

  241  100.0  0.0  0.5  13.7  85.8  المتزوجات أآثر من مرة
       الوسيلة الحالية لمنع الحمل 

  4442  100.0  0.3  2.5  12.9  84.3  ال تستخدم 
  875  100.0  0.2  0.0  4.1  95.7  الحبوب
  2307  100.0  0.5  0.1  4.0  95.4  اللولب

  544  100.0  0.0  0.0  3.1  96.9  الواقي الذآري
  384  100.0  0.1  1.4  8.0  90.5  التعقيم األنثوي

  424  100.0  0.0  0.0  3.9  96.1  االمتناع الدوري 
  1117  100.0  0.2  0.0  3.6  96.2  القذف الخارجي

  142  100.0  0.2  0.0  7.7  92.2  الرضاعة الطبيعية المطولة
  119  100.0  0.6  0.0  1.6  97.7  وسيلة أخرى
        مكان اإلقامة

  8803  100.0  0.3  1.1  8.0  90.5 الحضر 
  1551  100.0  0.3  1.3  7.1  91.3  الريف

        المحافظات
  4242  100.0  0.2  1.4  9.8  88.5  العاصمة
  620  100.0  0.4  0.8  6.9  92.0 البلقاء
  1548  100.0  0.1  1.0  4.5  94.3 الزرقاء
  248  100.0  0.1  0.6  5.2  94.0 مادبا
  1892  100.0  0.3  1.1  7.5  91.1  اربد

  441  100.0  0.4  1.3  7.9  90.4 المفرق
  278  100.0  0.1  0.9  5.2  93.8 جرش
  218  100.0  0.2  1.0  7.6  91.2 عجلون
  363  100.0  0.5  0.9  9.3  89.3 الكرك
  139  100.0  1.0  0.7  5.9  92.4  الطفيلة
  154  100.0  1.5  1.8  5.3  91.4  معان
  212  100.0  0.8  1.1  7.2  90.9  العقبة
        اإلقليم
  6658  100.0  0.2  1.2  8.2  90.4  الوسط
  2830  100.0  0.3  1.1  7.3  91.3  الشمال
  867  100.0  0.8  1.1  7.5  90.6  الجنوب

        منطقة البادية
  783  100.0  0.2  1.2  7.5  91.0  البادية

  9571  100.0  0.3  1.2  7.9  90.6  غير البادية
      لتحاق بهالمستوى التعليمي الذي تم اال

  365  100.0  0.5  6.7  6.1  86.8  غير متعلمة
  734  100.0  0.1  1.4  5.0  93.5  ابتدائي
  1581  100.0  0.4  1.0  7.2  91.3  إعدادي
  4586  100.0  0.4  0.8  8.2  90.7  ثانوي

  3089  100.0  0.2  1.0  8.7  90.1  أعلى من الثانوي
        شرائح الرفاه

  2083  100.0  0.1  1.9  6.6  91.4  األدنى
  2184  100.0  0.1  0.7  7.0  92.2  الثاني
  2104  100.0  0.5  0.8  7.0  91.7  الوسط
  2018  100.0  0.3  0.7  6.4  92.6  الرابع
  1966  100.0  0.5  1.7  12.6  85.2  األعلى

 10354  100.0  0.3  1.2   7.9  90.7  المجموع
   أسابيع األخيرة4باستثناء السيدات الالتي عاشرن أزواجهن خالل الـ ) : 1(
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    انقطاع الطمث وامتناع المعاشرة بعد الوالدة والعقم المؤقت بعد الوالدة6.6

ضئيل لحدوث  ويوجد خطر.  يتأثر خطر حدوث الحمــل بعدد من العوامل باإلضافة إلى أنماط الزواج
، وآذلك بالتأآيد خـالل الفتـرة قبل )النفاس( للوالدة وقبل عودة الدورة الشهرية الحمـل خالل الفترة الالحقة
ويرتبط طول مدة انقطاع الطمث بشكل مباشر مع مدة وآثافة ).  العـــزل(معاودة المعاشرة الجنسية 

.  ـثالرضاعة الطبيعية، فكلما طالت فترة الرضاعة زاد احتمال أن تبقى المرأة في حالة انقطــاع الطم
، لذا سيؤخذ فقط بعين )11انظر الفصـل (وحيث أن الرضاعة الطبيعية تعتبر مسألة هامة في تغذية الطفل 

وتكون السيدات غير .  االعتبار في هذا الجزء انقطـاع الطمث بعد الوالدة وامتناع المعاشرة بعد الوالدة
انقطاع الطمث أو أنهن منقطعـات قادرات على الحمل حينما ال يتعرضن لخطر الحمل سواء آن في حالة 

  . عن المعاشرة الزوجية بعد الوالدة، أو آلتا الحالتين
لمواليد في الثالث سنوات السابقة للمسح الذين أمهاتهم في حالة انقطاع الطمث وفي حالة امتناع المئوية ل سبةالن 8.6جدول 

   2007 ووسيط ومتوسط الفترة، األردن عن المعاشرة وغير قادرات على الحمل حسب عدد األشهر منذ الوالدة
  عدد األشهر منذ الوالدة  :سبة المواليد لألمهات الالتي آن في حالةن

 )1(عدم القدرة على الحمل امتناع عن المعاشرة انقطاع الطمث
  عدد المواليد

      العمر باألشهر 
 2 >  90.3  77.0  94.3  269  

3-2 56.1  20.8  60.6  410  
5-4 34.9  2.6  35.6  373  
7-6 24.3  2.8  26.7  351  
9-8 21.0  0.0  21.0  311  

11-10 12.3  2.0  14.2  288   
13-12 9.5  3.9  13.3  305  
15-14 5.7  4.2  8.6  322  
17-16 1.0  1.3   2.4  313  
19-18 1.0  2.6  3.6  309  
21-20 1.8  0.0  1.8  325  
23-22 0.0  0.0  0.0  298  
25-24 0.2  0.0  0.2  352  
27-26 0.3  0.6  0.9  333  
29-28 0.0  0.4  0.4  283  
31-30 0.3  0.1  0.4  317  
33-32 1.6  1.8  3.4  320  
35-34 0.1  0.0  0.1  310  
  5791  16.3  6.3  14.8   المجموع
  na  3.6  1.7  3.3   الوسيط
 na  6.0  2.8  5.5    الوسط
  استندت التقديرات على الحالة وقت إجراء القابلة:  مالحظة

na :ال ينطبق  
.ة ما بعد الوالدةتشمل المواليد الذين أمهاتهم ما زلن في حالة انقطاع الطمث أو امتناع عن المعاشرة أو لكليهما في فتر)  1(

وتستند تقديرات فترة انقطاع الطمث بعد الوالدة، وفترة امتناع المعاشرة بعد الوالدة، وعدم القدرة على 
الحمل على مقاييس الوضع الحالي للمرأة، وهي نسبة المواليد الذين تم إنجابهم قبل عدد معين من األشهر 

طاع الطمث، أو في حالة انقطاع عن المعاشرة أو غير قبل المسح والذين ال تزال أمهاتهم في حالة انق
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وتم حساب الوسيط بناء على هذه النسب لكل فترة زمنية، وتم تجميع .  معرضات للحمل وقت المسح
  .البيانات لفترات بطول شهرين من أجل الحصول على مؤشرات أآثر استقرارًا

.  قة للمسح حسب حالة وضع األم بعد الوالدة شهرا الساب36 توزيع المواليد خالل ألـ 8.6ويبين الجدول 
لم يعاودن المعاشرة الجنسية بعد % 6و تعـد لهن الدورة، لـممـن األمهات % 15وتشير البيانات إلـى أن 

وقد .  من المواليد هم ألمهات غير معرضات لخطر الحمل% 16وبدمج هذين الوضعين، فإن .  آخر والدة
 أشهر، في حين بلغ متوسط فترة امتناع المعاشرة 6 الوالدة حوالي بلغ متوسط مدة انقطاع الطمث بعد

  .حوالي ثالثة أشهر

 انقطاع الطمث واالمتناع عن المعاشرة وعدم القدرة على الحمل لما بعد الوالدات خالل السنوات أشهروسيط عدد   9.6جدول 
  2007الثالث السابقة للمسح حسب الخصائص األساسية، األردن 

)1(عدم القدرة على الحمل  االمتناع عن  المعاشرة انقطاع الطمث  ساسيةالخصائص األ  
      عمر األم

15-29  3.0  1.7  3.3  
49-30 3.7  1.8  4.1  

      مكان اإلقامة
  3.7  1.7  3.3 الحضر 
  3.5  1.8  3.3  الريف

      المحافظات
  3.7  1.7  3.1  العاصمة
  4.0  1.8  3.9 البلقاء
  3.2  1.3  3.1 اءالزرق
  2.7  1.3  2.7 مادبا
  3.4  1.8  3.3  اربد

  4.2  2.1  4.2 المفرق
  3.4  1.7  3.4 جرش
  3.8  1.8  3.7 عجلون
  3.6  1.7  3.3 الكرك
  3.9  1.9  3.8  الطفيلة
  4.2  1.5  4.1  معان
  3.1  1.8  2.8  العقبة
     اإلقليم

  3.6  1.6  3.2  الوسط
  3.6  1.8  3.5  لالشما

  3.6  1.7  3.4  الجنوب
     منطقة البادية

  3.3  1.8  3.2  البادية
  3.7  1.7  3.3  غير البادية

     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به 
  2.2  1.4  2.1  غير متعلمة

  5.0  1.8  5.0  ابتدائي
  4.5  1.8  4.2  إعدادي
  3.6  1.6  3.3  ثانوي

  3.2  1.9  2.8   الثانويأعلى من
       شرائح الرفاه

  3.6  1.7   3.5  األدنى
  4.3  1.9  4.0  الثاني
  3.5  1.8  2.9  الوسط
  3.4  1.1  3.1  الرابع
  2.8  1.8  2.5  األعلى

 3.6   1.7  3.3  المجموع
  )الوضع الحالي( استند حساب الوسيط على حالة السيدة وقت إجراء المقابلة: مالحظة

  .تشمل المواليد الذين أمهاتهم ما زلن في حالة انقطاع الطمث أو امتناع عن المعاشرة أو لكليهما)  1(
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.  شهرين بعد الوالدة من أمهات المواليد ال زلن في حالة فترة انقطاع الطمث لمدة% 90يتبين أن و
في الشهرين اللذين % 35بين شهرين وثالثة أشهر بعد الوالدة، ثم إلى % 56وتنخفض هذه النسبة إلى 

، تتوقف السيدات عن المعاشرة الجنسية بعد األخرىوفي األردن، آما في المجتمعات اإلسالمية .  يلينهما
وقد لوحظ هذا التوقف عن المعاشرة الجنسية في .   يوما تقريبًا40الوالدة، وتستمر فترة التوقف هذه لمدة 
من أمهات األطفال الذين ولدوا في % 77 ما زالت ، حيث2007بيانات مسح السكان والصحة األسرية 

أما بالنسبة للوالدات التي  . الشهرين السابقين للمسح متوقفات عن المعاشرة الزوجية وقت إجراء المسح
من األمهات مازلن متوقفات عن المعاشرة، % 21شهرين وثالثة أشهر قبل المسح، فقد آان بين تمت 

  .في األشهر الالحقة% 2إلى أقل من ض وتستمر هذه النسبة  في االنخفا

 3.3( وسيط الفترة التي تكون فيها السيدة في حالة  انقطاع الطمث بعد الــوالدة     9.6ويظهر الجدول 
وال ).   شهرًا3.6(، وفتـرة عــدم القدرة على الـحمـل ) شهـرًا1.7(، وفتــرة االمتنـاع عن المعاشرة )شهـرًا

مدة انقطاع الطمث بعد الوالدة وبالتالي ، فعلى سبيل المثال تتفاوت سيطات الثالثة يوجد هناك نمط واضح للو
 دون إتباع نمط واضح، حيث آان وسيط مدة التعليميعدم القدرة على الحمل بشكل جوهري حسب المستوى 

يط ، أي حوالي ضعف الوس) شهور5.0(انقطاع الطمث بين السيدات الالتي لديهن مستوى تعليمي ابتدائي 
  ). شهرًا على التوالي2.8 و2.1(بالنسبة للسيدات غير المتعلمات والالتي لديهن مستوًى تعليمي عالٍي 

  )سن اليأس(  توقف التعرض للحمل 7.6

 سنة، حيث يتأثر 49 -30يتناول هذا الجزء توقف التعرض للحمل واإلنجاب للسيدات الالتي أعمارهن 
 نسبة 10.6ويبين الجدول .  مث للسيدات الكبيرات في السنباالنقطاع النهائي للطالتعرض للحمــل 

وألغراض هذا المسح اعتبرت .   سنة الالتي انقطع الطمث لديهن نهائيًا49-30السيدات الالتي أعمارهن 
السيدة منقطعة الطمث بشكل نهائي وبالتالي أصبحت غير قادرة على اإلنجاب إذا لم تعد لها الدورة 

  .شهر أو أآثر  قبل المسح وآانت غير حامل وليست في حالة نفاسالشهرية خالل الستة أ

 وجود حاالت قليلة من السيدات الالتي انقطع الطمث عندهن بشكل نهائي 10.6ويظهر الجدول 
 سنة، وبعد هذا العمر تزداد نسبة السيدات الالتي انقطع طمثهن نهائيًا مع التقدم في 40وأعمارهن أقل من 

للسيـــدات % 12 سنة إلـــى 43-40للسيدات في العمر % 2نسبة المئوية من حوالي فارتفعت ال.  العمر
  ). سنة49-48( سنــة وإلـى أآثر من خمس السيـدات األآبـر سنــا 47 -46فــي العمــر 

 2007  الالتي في سن اليأس حسب العمر،  األردن 49-30  نسبة السيدات الالتي أعمارهن 10.6جدول 
  عدد السيدات  ) 1(لسيدات في سن اليأسنسبة ا  العمر

30-34 0.5 2213 
35-39 0.8 2052 
40-41 1.6 821 
42-43 1.6 742 
44-45 5.0 552 
46-47 12.3 500 
48-49 22.1 508 

  7387 3.4  المجموع
 قبل أآثر أو رأشهنسبة جميع السيدات غير الحوامل وفي حالة عدم نفاس ولم تعد  لهن الدورة الشهرية منذ ستة  ) 1 (

  .المسح
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