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 إجمالي ريف حضر

1 .���� أ�� خ��� ال

 24883 10496 14387  بنجاحمقابلتها  التي تمت بالعينة األسر عدد إجمالي

 96.8 97.3 96.4 االستجابة نسبة

 124614 56641 67973 األسر في األفراد عدد

 5.0 5.4 4.7 األسرة أفراد عدد متوسط

 10.0 9.0 10.7 سيدة ترأسها التي األسر نسبة

    :سنة 15 من أقل األفراد نسبة

 37.3 39.3 35.6 الذكور -    

 36.8 38.9 35.1 اإلناث -    

 37.1 39.1 35.4 المجموع -    

 :فأكثر سنة 65 بلغوا الذين األفراد نسبة

 4.3 4.4 4.3 الذكور -    

 3.8 3.6 3.9 اإلناث -    

 4.1 4.0 4.1 المجموع -    

 :فأكثر سنة 15 البالغين األفراد بين من المتزوجين نسبة

 55.6 54.3 56.7 الذكور -    

 59.5 58.2 60.5 اإلناث -    

 57.5 56.2 58.6 المجموع -    

 :فأكثر سنة 15 البالغين األفراد بين من راملاأل نسبة

 0.8 0.8 0.8 الذكور -    

 6.1 5.4 6.6 اإلناث -    

 3.4 3.1 3.6 المجموع -    

1:(SMAM) بالسنوات األول الزواج عند العمر متوسط
 

 29.1 29.0 29.2 الذكور -    

 25.3 26.1 24.7 اإلناث -    

                                           
د ���ات ا���و��� �� ا��واج ا�ول  1� �����. 



    

  ب  

 
 إجمالي ريف حضر

 :فأكثر سنة 15 البالغين داألفرا بين من العاملين نسبة

 68.8 67.8 69.6 الذكور -    

 14.3 15.8 13.1 اإلناث -    

 42.1 42.2 42.0 المجموع -    

 :فأكثر سنوات 10 البالغين األفراد بين من األميين نسبة

 8.8 11.9 6.3 الذكور -    

 19.9 27.4 13.8 اإلناث -    

 14.2 19.5 10.0 المجموع -    

 :طبياً هتشخيص تم األقل على واحد مزمن مرض من يعانون الذين األفراد بةنس

 9.7 9.0 10.3 الذكور -    

 10.9 10.2 11.5 اإلناث -    

 10.3 9.6 10.9 المجموع -    

 :العمر من فأكثر سنة 15 البالغين األفراد بين من يدخنون من نسبة

 44.3 44.4 44.2 الذكور -    

 8.0 6.9 8.9 اثاإلن -    

 26.5 26.0 26.9 المجموع -    

2 .� ال!� � خ��

 60.9 88.7 40.6  عربي بيت/ مستقل منزل في تعيش التي األسر نسبة

 90.5 96.5 86.1 م����� ت��� ا��
 ا�س� ����

 93.5 88.2 97.3 األسمنت أو البالط من أرضية بها التي المساكن نسبة

 1.9 2.1 1.7 غرفة لكل األفراد عدد متوسط

 3.0 3.3 2.8   نوم غرفة لكل األفراد عدد متوسط

 89.7 87.0 91.9 الشرب لمياه محسناً مصدراً يستخدمون الذين األفراد نسبة

 98.6 97.4 99.6 محسناً مرحاضاً يستخدمون الذين األفراد نسبة

 99.7 99.6 99.8 لإلنارة رئيسي كمصدر الكهرباء تستعمل التي األسر نسبة

 89.7 81.6 95.7 السكنية الوحدة داخل مطبخ لديها التي األسر نسبة

 أو القمامة جامع طريق عن القمامة من تتخلص التي األسر نسبة
 مخصص مكان في بإلقائها

97.0 85.6 92.4 

3- ��$ات خ��� ����  ال

 17565 7372 10193 عدد السيدات الالتي استوفي لهن استبيان الصحة اإلنجابية
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 إجمالي ريف حضر

 95.8 95.1 96.4 االستيفاء نسبة

 20.0 30.5 12.5  األميات السيدات نسبة

 11.9 8.6 13.8  يوميا المجالت أو الصحف يقرأن من نسبة

 90.9 87.1 93.7 يوميا التلفزيون تشاهدن من نسبة

 16.7 14.7 18.3 يوميا الراديو إلى تستمعن من نسبة

 7.2 3.7 9.8 االنترنت يستخدمن من نسبة

 15.8 18.0 14.3 المسح وقت تعملن من نسبة

 ال'واج -4

 : االجتماعية الحالة حسب السيدات نسب

 96.7 97.2 96.3  متزوجة -   

 1.8 1.7 1.8 أرملة -   

 1.4 90. 1.7 مطلقة -   

متوسط فارق العمر بين الزوجين بالسنوات بين السيدات 
 المتزوجات 

6.8 6.0 6.5 

 5.1 6.6 4.1  المتزوجات حاليا من أزواج متعددي الزوجات نسبة السيدات

 38.9 48.4 32.1  أقارب من حاليا المتزوجات السيدات نسبة

5- �(
 ال��

 3.5 3.9 3.1 للمسح السابقة سنوات الثالث خالل الكلي الخصوبة معدل

 3.6 3.9 3.3 )سنة 49- 15 (للسيدات أحياء المواليد عدد متوسط

 5.3 6.2 4.8 سنة 49-45 العمر فئة في للسيدات أحياء مواليدال عدد متوسط

6- �� ا2ن�0ب وت.-�,ت ا���ة ت�(

 :األسرة تنظيم وسائل يستعملن الالتي المتزوجات السيدات نسبة

 53.9 46.6 59.0 وسيلة أي -   

 37.5 32.1 41.2 حديثة وسيلة أي -   

 سيداتال بين من آخر طفل إنجاب في ترغبن من نسبة
 المتزوجات

37.6 43.2 40.0 

 44.5 40.8 47.3 نسبة السيدات المتزوجات الالتي ترغبن في التوقف عن اإلنجاب

 4.2 4.6 3.9 فيه المرغوب األطفال عدد متوسط

 4.0 4.3 3.7 لالبنة فيه المرغوب األطفال عدد متوسط
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 إجمالي ريف حضر

 )ال!�8 7�3 ال��)�6 ��
ات ال�!5 خ,ل (ا��
�� ر���3 - 7

 من كادر بة األمهات الالتي حصلن على رعاية أثناء الحملنس
 مؤهل

91.6 83.0 87.7 

 علـى  حصلن الالتي بين الحمل أثناء الكشف مرات عدد متوسط
 رعاية

5.7 4.8 5.3 

 22.5 22.4 22.6 نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل

 بـين  من الحمل أثناء المضاعفات بسبب الطبيب راجعن من نسبة
 مضاعفات من عانين الالتي

86.3 82.4 84.5 

 78.2 72.1 83.4 صحية مؤسسة في وضعن الالتي األمهات نسبة

2طبية بمساعدة تمت التي الوالدات نسبة
 98.7 93.3 96.2 

 15.4 16.1 14.8 الوالدة أثناء أعراض أي من عانين الالتي األمهات نسبة

ن في المؤسسة الصحية بسبب نسبة من استدعين الطبيب أو ك
 األعراض، من بين الالتي عانين من األعراض

81.5 69.6 75.9 

 فتـرة  أثناء (الوالدة بعد رعاية على حصلن الالتي األمهات نسبة
 )النفاس

30.9 22.8 27.2 

 أثنـاء  (الوالدة بعد مضاعفات أي من عانين الالتي األمهات نسبة
 )النفاس فترة

9.0 8.7 8.9 

 ا2ن�0)�� �ال�: -8

 5.4 6.1 5.0 نسبة السيدات الالتي عانين من أعراض تدل على سقوط الرحم

 تـدل  أعراض من عانين الالتي بين من الطبيب راجعن من نسبة
 الرحم سقوط على

68.8 65.2 67.1 

 3.7 4.3 3.3 نسبة السيدات الالتي عانين من عدم التحكم في البول

 في التحكم عدم من عانين لالتيا بين من الطبيب راجعن من نسبة
 البول

58.1 41.1 49.9 

 فـي  التهـاب  على تدل أعراض من عانين الالتي السيدات نسبة
 البول مجرى

8.8 11.6 10.0 

                                           
2   �� ا��2دات ا��" ت.- 1" �!�+� *(�� وت0/ ا��" ت.- ,&رج �!�+� *(�� ��)�د آ&در $#" �!ه�ت
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 إجمالي ريف حضر

 فـي  التهـاب  على تدل أعراض من عانين الالتي السيدات نسبة
 الرحم عنق

7.8 9.4 8.5 

 تـدل  أعراض من عانين الالتي بين من الطبيب راجعن من نسبة
 الرحم عنق أو البول مجرى التهاب على

70.2 61.0 65.8 

 الرعايـة  لتلقـي  عامة صحية مؤسسة إلى عادة يذهبن من نسبة
 الحاجة عند الصحية

25.0 26.2 25.5 

الرعايـة  لتلقـي  خاصـة  عيادة أو طبيب إلى عادة يذهبن من نسبة
 الحاجة عند الصحية

70.9 66.5 69.0 

 اجنسي المنقولة األمراض -9

 81.7 76.1 85.7 نسبة السيدات الالتي سمعن بمرض االيدز

نسبة من سمعن عن مرض االيدز من خالل التلفزيون من بين 
 الالتي تعرفن المرض

98.8 98.1 98.5 

 :المرض يعرفن الالتي بين من االيدز النتقال مختلفة طرقا يعرفن الالتي نسبة

 98.1 97.6 98.4  عن طريق االتصال الجنسي غير اآلمن-   

 94.6 93.3 95.4 الدم نقل طريق عن -

 :المرض يعرفن الالتي بين من االيدز مرض من للوقاية مختلفة طرقا يعرفن من نسبة

 97.5 96.8 98.0 اآلمنة الجنسية الممارسة -   

 71.7 67.3 74.5 الذكري الواقي العازل استخدام -   

 المسح على السابقة الخمس السنوات خالل حي مولود آلخر الصحية والرعاية الطبيعية الرضاعة -10

 93.2 94.1 92.4 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعيا

 42.2 43.0 41.6 العمر من األولى الساعة خالل إرضاعهم تم الذين نسبة

 14.6 14.7 14.4 )بالشهور (الطبيعية الرضاعة مدة وسيط

 الـسابقين  األسبوعين خالل ارةبالحر أصيبوا الذين األطفال نسبة
 المسح على

17.8 20.2 18.9 

 الـسابقين  األسـبوعين  خالل بالسعال أصيبوا الذين األطفال نسبة
 المسح على

18.0 19.7 18.8 
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 إجمالي ريف حضر

 خـالل  الرئـوي  بااللتهـاب  إصـابتهم  في المشتبه األطفال نسبة
 المسح على السابقين األسبوعين

3.4 4.9 4.1 

 خـالل  الرئـوي  بااللتهـاب  إصـابتهم  يف المشتبه األطفال نسبة
 لتلقـي  أمهـاتهم  سـعت  والذين المسح على السابقين األسبوعين

 الطبية النصيحة

85.8 85.7 85.7 

 :شهر 23 – 12 عمر في األطفال نسبة

 90.1 89.2 90.9 لقاحات بطاقات لديهم الذين −

 65.8 64.3 67.1 بطاقاتهم رؤية تمت الذين −

 :3األم تقرير أو البطاقة حسب حاتباللقا تحصينهم تم الذين

o BCG   
92.8 92.2 92.5 

o 88.0 87.4 88.5 أولى جرعة: الرباعي 

o 84.8 84.0 85.6 ثانية جرعة: الرباعي 

o 82.1 80.4 83.6 ثالثة جرعة: الرباعي 

o 87.0 86.6 87.4 أولى جرعة: الشلل 

o 84.6 83.7 85.5 ثانية جرعة: الشلل 

o 80.5 78.8 82.1 الشلل من الثالثة الجرعة 

o 81.9 80.1 83.5 )النكاف األلمانية، الحصبة الحصبة، (أو الحصبة 

  واألطفال دون الخامسةالرضع وفيات ـ 11

 17.9 19.7 16.1  في األلف الرضع وفيات معدل

 21.4 23.2 19.5 الخامسة دون األطفال وفيات معدل

 :المصابين بـ الخامسة دون األطفال نسبة -12

 23 23.1 22.8  ) المتوسط / الحاد  (القامة قصر

 10.3 11.2 9.4  )المتوسط / الحاد ( الوزن نقص

 9.3 9.2 9.5 )المتوسطة / الحادة (النحافة

                                           
   ا�#&C" إ�A ا�B@�� ا�و�A �3 ا�@�&�"ي ت� إض&�1 �>&ح ا2��:&ب ا�#81/1/2008 ا��اءًا �3  3
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 إجمالي ريف حضر

  :األطفالحماية  -13
  90.9  88.0  93.2  نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم 

  3.3  3.8  2.9  العاملين)  سنة14 -5(نسبة األطفال 
        :الذين عوقبوا بـ) نة س14 -2(نسبة األطفال 

o 29.2  25.2  32.4   عنيف  غيرعقاب  
o  6.3  7.6  5.3  عقاب عنيف  
o 51.7  52.6  51.0  عقاب نفسي  

  4.9  4.5  5.3   سنة15نسبة المتزوجات قبل عمر 
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   األمير طالل بن عبد العزيز سموتقديم

  رئيس اللجنة التوجيهية العليا

  للمشروع العربي لصحة األسرة

  
 المشترك، ونؤكد أن النجاح مرهون ينزال ننادي بضرورة تفعيل العمل العرب كنا دوما، وال

  .باإلرادة القوية والعزيمة الصادقة
  

مع الشأن التنموي العربي في ) أجفند(لتنمية  لي برنامج الخليج العربي تواصلنا فلقد وفقنا خالل
 ي أصبحت بفعل اإلرادة الصادقة حقائق وإنجازات تعود على المواطن العربيبلورة عدد من األفكار الت

ومن الشواهد الباعثة على الرضا والتفاؤل، في هذا المجال مشروع صحة األسرة العربية . بالخير
الذي يعد امتدادا للمشروع العربي للنهوض بالطفولة واستمرارا لمسيرة مشروع صحة األسرة و

  .الخليجية
  

بدعم ومساندة "  لصحة األسرةيالمشروع العرب"ولقد انطلق هذا المشروع الريادي الثاني وهو 
ك للتنمية ، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وصندوق األوب)أجفند(للتنمية برنامج الخليج العربي 

الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
ة ـة االقتصاديـة، واللجنـدة للطفولـدوق األمم المتحـ، وصن)يـم العربـم العالـب إقليـمكت(

  .ة لغرب آسياـواالجتماعي
  

لمشروع، الذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية دقيقة وتضطلع جامعة الدول العربية بتنفيذ هذا ا
من خالل إجراء المسوح الوطنية لصحة األسرة والصحة اإلنجابية واتجاهات الشباب، ووضع ومكانة 

كبار السن، ووفيات األمهات، وختان اإلناث، إضافة إلى المسوحات الكيفية المرأة العربية، و
   .والفحوصات الطبية

  
قام بتنفيذه المكتب المركزي الذي ، و السوريأنجز المسح الصحي األسريوفي هذا اإلطار 

لإلحصاء بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية وبدعم من 
إدارة المشروع العربي لصحة األسرة بجامعة الدول العربية ومكاتب منظمة الصحة العالمية وصندوق 

  .دمشقفي  )فاليونيسي( للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة األمم المتحدة
  



    

  س  

وقد الحظنا بكل ارتياح الحرص الشديد من جانب القائمين على المسح والمشرفين عليه 
 مختلف مراحله، كما تم تعزيز الكفاءات يوالمساهمين فيه، وعلى االلتزام بمنهجية علمية متميزة ف

ارتها وقدرتها على تنفيذ المسح بالجودة والدقة المطلوبين بعد تقديم والقدرات الوطنية التي أثبتت جد
  .العون الفني الالزم

   
ومما يزيد من تقديرنا للقائمين على المسح مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الدولية 

 جميعا  الجمهورية العربية السورية، مما ساعد في تلبية احتياجاتهايوالوطنية المعنية بصحة األسرة ف
من البيانات على أوسع نطاق وبأقل التكاليف، مما يستوجب حث هذه الجهات على استخدام هذه 

  .البيانات واالستفادة القصوى منها في رسم السياسات والبرامج الصحية والتنموية
  

وقد مثلت نتائج المسح شموالً واضحاً لجميع فئات المجتمع السوري بما في ذلك األسر العراقية 
افدة إلى سوريا حيث تم إفراد استبيان إضافي لهذه األسر، كما أنها تمكن من توفير البيانات على الو

 نـبي التنمويـة واتـص الفجـتقليفي التخطيط اإلقليمي الهادف إلى بما يساعد مستوى المحافظة 
  .المحافظات المختلفة

  
توجه بالشكر والتقدير للحكومة ونحن إذ نهنئ الشعب السوري الشقيق بصدور هذا التقرير فإننا ن

 وقته المحدد، وعلى ما وجدناه في قيادتها ومسؤوليها من حماس يإنجازها لهذا العمل فعلى السورية 
  .ة إلنجاحهأوعزم وتوفير كافة الوسائل المهي

  
 لصحة األسرة على جهودها المخلصة إلنجاز يكما نتقدم بشكرنا وتقديرنا إلدارة المشروع العرب

سح، وتقديرنا أيضا لكل الجهات الداعمة للمشروع فنيا وماليا وللسادة أعضاء اللجنة الفنية هذا الم
  .للمشروع على مشاركتهم القيمة ومساهمتهم الفاعلة

  

 

  طالل بن عبد العزيز                 
  )أجفند( للتنمية رئيس برنامج الخليج العربي                               

  صحة األسرةالعربي للمشروع للجنة التوجيهية العليا رئيس ال      
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ول ()5-3(  i+��ت ا��.@ی�  ا&GV�ن�ع ا�.@ض وا i+ش���ً&ح @dا�آ ����ر ��[ ا��@اض ا�.&Oی� 2ن��G.�39......... ا  



    

  ف  

  40.............................�� وا���ع  ��� n1آd@ ح+i ح&�� ا��,�3 و�8&ن اSo&   15ا���زیj ا��+#" �1l@اد    )5-4()ول 

ول ()3   )5-5�,  n1 ��� ..............41آd@ ح+i ا�.�b1&)  3��15 ا�1@اد (  ا�(&�" وا�+&�t  (ا��+i ا�.�Gی� 2ن�O&ر ا��

  

  n1 ��� ...................................44آd@ ح+i ا�(&�� ا��وا)�� وا��.@ وا���ع   15ا���زیj ا��+#A �0+8&ن     )6-1()ول 

 ا��واج ا�ول ����� ا�+3  )6-2()ول �� * �b1&).�ا���ع وا i+46..........................................................ح  

ح�+i در)�� ا�>@ا��� ��&��وج وا�(&��� ا����0.���        )  ����  49-15(ا���زیj ا��+#" ��0+&ء ا�+&�t �:�3 ا���واج          )6-3()ول  

�&S247...............................................................................................................�و�8&ن ا  

  48........................ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت �3 أزواج ���دي ا��و)&ت ح+i ا��.@ وا�(&�� ا����0.��     )6-4()ول 

 ��� ا�+&�t �:3 ا���واج ا�Kت�" ت��و)3 ��@ة واح�ة 1>�� ون�+i ��3 ان�:�A          49-15ن+i ا�+�ات 1" �.@      )6-5(ول  )

��&S2ا��.@ و�8&ن ا i+49............................................................................زوا):3 ا2ول ح  

  

  52...............(*) 2009 و2001ن+i ا��+&ء ا�.��و)&ت وا�(�ا�� وS- ا�.+_ ح+G1 i&ت ا�+3 ��&�"     )1-7()ـول 

,Kل ا��+��ات ا�H�.F   ) �0.@أة ا��احة(ل ا����MF ا���08 و��) �8� أ�u ا�@أة(��2ت ا����MF ا��.@ی�   )2–7()ول  

  53...............................2009 و2001ا�+&�>� �0.+_ ح+i �8&ن اSo&�� وا�(&�� ا����0.�� 1" �&�"  

 ا��@اة و���ل ا����M�F ا�K�, ���08ل ا��+��ات ا��Kdث ا��+&�>� �0.�+_          1000�8� ��2ت ا����MF ا��.@ی�    )7-3()ول  

  56......................................................................................................ح+i ا�.!ه� ا��0."

د) 49-45(، )49-15(ا���زی��j ا����+#" ����0+&ء ا�.��و)��&ت   )7-4()��ول ��� i+أح���&ء  ����3 ���&�" ا�.��+_  ح��  ا�.�ا����

  57.............................................................................................................2009 و2001

ول ()5 –7(       \C&MF�أح�&ء و��[ ا   59...ا���زیj ا��+#" �0.��و)&ت أو �.t#� 3  �:3 ا��واج ح+i ا�اد ا�.�ا��

ول ())7-6     ��&S2واج ا�ول وا�(&�� ا����0.�� و�8&ن ا�ا� 61..................����� �د ا�.�ا�� أح�&ء ح+i ا��.@ ��  

ا����V@ة ا�V&*���0 ����3  ح��+i ا���زی��j ا����+#" �0.�ا���� أح���&ء ,��Kل ا���+��ات ا�H��.F ا���+&�>� �A��0 ا�.��+_     )7-7()��ول 

  62.......................................................................... و��[ ا�C&MF\  و2دت:� وا��2دة ا�+&�>� 

  64..��� ح+i ا��.@ و�8&ن اS2&��) 19- 15(ن+i ا��:&ت وا�(�ا�� �ول �@ة ��3 ا�+�ات �G1 "1 ا��.@  )7-8()ول 

  

ام     )8-1()��ول F3 ا������:� t�&+���ات ا�� و����[        ن��+i ا���+�ـF�+��.�ن���ع ا�������0 ا i+ا����@ة ح�� ����bت� �C&و��� 

 \C&MF�66...................................................................................................................ا  

� ا����@ة ح��+i ن���ع ا�������0          )8-2()��ول ���bت� �C&ام و���F3 ا������:� t�&+���واج وا�3 ا�����:� t�&+���ات ان��+i ا���+�

 �b1&).�69...................................................................................................................وا  

د ا�$�V&ل ا�ح��&ء ��� أول                        )8-3()ول  �� i+ا���@ة ح� ���bت� �C&ام و��F3 ا����:� t�&+��ات اا���زیj ا��+#" ��0+�

ام و�.@ ا�+�ة F70.....................................................................................................ا��  

� ا���@ة ح�+i ن��ع ا�����0ـ�                     )8-4()ول  ��bت� �C&���� &ً���&ت ح&�F�+�.�و)&ت ح&��ً& وا�ات ا�.�ا���زیj ا��+#" �0+�

��F�+.�72..................................................................................................................ا  



    

  ق  

� ا���@ة ح�+i ن��ع و����0        ) 49-15(ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت ح&��&      )8-5()ول  ��bت� �C&3 و��F�+وا��0ات" ی ���

 \C&MF�و��[ ا ��F�+.�ا��@ة ا ��b73.........................................................................ت�  

ول ()8-6(       \C&MF�و��[ ا ��F�+.�ا��@ة ا ��bو���0 ت� i+ا��@ة ح ��bت� �C&��� "�&)�ام اF��2ا i+76.ن  

ام          ا���زی�j ا���+#" ��0+�ات    )8-7()�ول  F����2ار ا@�S g�F�� i+ا���@ة ح� ���bت� �C&3 و���F�+ت�" ی�K�و)�&ت ا�ا�.� 

��&Soة و�8&ن ا  77.............................................................................................و�.@ ا�+�

ول  ()3           )8-8�F�+ت�" ی�K�و)&ت  ا�ات ا�.�� ا���@ة ح�+�S g�F�� i@ار             ا���زیj ا��+#" �0+���bت� �C&و����0 ��3 و��

ام وا�(&�� ا����0.�� F��279..............................................................................................ا  

ام و��     ) 49-15(ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا�.��و)&ت      )8-9()ول  Fرأي ا2زواج �1" إ��� i+ا���@ة   ���� ح� ���bت� �C&

 ��&So80.....................................................................................وا�.+��ى ا����0." و�8&ن ا  

ول  ()8-10(                          @�.� i+ام ح�F���2�08 أث��&ء اO�� 3:(ا���@ة ا���0ات" ت��ا ���bت� �C&���� ت&�F�+�.�ات ان�+i ا��+�

  81........................................................................................................................ا�+�ة 

� ا����@ة وی���ا):3 أى     )8-11()��ول ���bت� �C&3 و�����0 ���3 و����F�+ت��" ی��K�و)��&ت  ا�ات ا�.�ا���زی��j ا����+#" ���0+�

�08O.�ن�ع ا i+ام حF��2&� �E#�08 �@تO�......................................................................82  

ول  ()8-12(                    ���&Soو��8&ن ا u�S���ا i#�� i+ح� z��� 3VSام وا��0ات" ت��F��23 ا:� t�&+�ات اا���زیj ا��+#" �0+�

................................................................................................................................83  

ر ا�(�Mل ��0:&         )8-13()ول Mن�ع ا�����0 و� i+ح �dی�&ت �C&��0� ا�(F�+.�ات ا  85.....ا���زیj ا��+#" �0+�

ر ا�(�Mل ��0:& وا�(&�� ا����0.��       ا���زیj ا�  )8-14()ول M� i+ح �dی�&ت �C&��0� ا�(F�+.�ات ا�+0� "#+�.85  

� ا��2    )  ��� 49-15(ا���زیj ا��+#" �0+�ات     )8-15()ول  �bت� �C&��� ت&�F�+.�ل ��0:�&         ا�M�)�ر اM�� i+ة ح�@

�b1&).�وا ��&So86.................................................................................................و�8&ن ا  

ول  ()8-16(                ���bا����� �1" �.&ر��� ت� i+ا���@ة ح� ���b��� و)�&ت ح&���ً& |��@ ا�..&ر��&ت�ا��+#" ��0+&ء ا�.� jا���زی

  88.....................................................................................��@ة �+�>#K و��[ ا�C&MF\  ا

  

م ,�&ت ا�@�&ی� أث��&ء             )9-1()ول  <� i+ا�+&�>� �0.+_ ح H.F�ل ا�+��ات اK, ن ����دان+i ا�+�ات ا��0ات" و�

  \C&MF�و��[ ا �93.................................................................................................ا�(.  

ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا��0ات" ت0>��3 ر�&ی�� ا�(.�� A�1 �����ده3 ا�,��@ ,�Kل ا��+��ات ا�H�.F ا��+&�>�                )9-2()ول  

ة ا�(.� �� ا��ی&رة ا�و�A وا�(&�� ا����0   � i+0.+_ ح���&S296...................................�� و�8&ن ا  

ول  ())9-3           i+ا�+&�>� �0.�+_ ح� H.F�ل ا�+��ات اK, ",@ ����د ح�� �ات ا��0ات" ت&��3 ا�(.ا���زیj ا��+#" �0+�

   \C&MF�د �@ات ا�@�&ی� و��[ ا�.................................................................................98  

ول  ()9-4(                        ���&S2�8&ن ا� i+وت0>��3 �����0&ت ح��ل ���[ ا�.�ض���&ت ح� �ات ا���0ات" ت0>��3 ر�&ی�� ح.�ن�+i ا��+�

 �b1&).�100.................................................................................................................وا  

ن��+#� ا���+�ات ا�.��و)��&ت وا���+&�t �:��3 ا����واج وا����0ات" رز3��S �.�����د ,��Kل ا�H��.F �����ات ا���+&�>�     )9-5()��ول 

   ��&S2د ا��2دات و�8&ن ا  102......................�0.+_ ح+i ا��@اض ا��" �&ن��K, &:�� 3ل ا�(.� و�

ول  ()9-6(                     H�.F�ل اK�, @��,3 �.����ده3 ا��Sواج ا���0ات" رز�3 ا���:� t�&+��و)�&ت وا�ات ا�.�ا���زیj ا��+#" �0+�

  \C&MF�8&ن ا��2دة و ��[ ا� i+104................................................ ���ات ا�+&�>� �0.+_ ح  



    

  ك  

ا����0ات" ان��B#3 ������ده3 ا�,���@ ,��Kل ا�H��.F �����ات ا���+&�>�   )  �����49-15(ا���زی��j ا����+#" ���0+�ات  )9-7()��ول 

   ��&S2ورت#� ا�.���د و�8&ن ا ")M�ا t1@.�ا��2دة ,&رج ا i#� i+105............................�0.+_ ح  

ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:�3 ا���واج وا���0ات" رز3�S �.����ده3 ا�,��@ ,�Kل ا�H�.F ����ات                     )9-8()ول  

���� وا�(&����  F0� م ا����0.���� و���8&ن ا���+&�>� �0.��+_ وو���ن ,��&رج ا�.@t��1 ا���M(" ح��+i ا���FO\ ا�.>��

��&S2106......................................................................................................................ا  

ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا�.��و)&ت او ا�+&�t �:3 ا��واج وو��ن �����ده3 ا�,��@ ,�Kل ا�H�.F ����ات                  )9-9()ول  

  ")* t1@� "1 _+.0� �<�&+�ا   \C&MF�ن�ع ا��2دة و��[ ا i+107.......................................ح  

ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج  وو�ن �����ده3 اK�, @��,2ل ا�H�.F ����ات ا��+&�>�             )9-10()ول  

  109..........................................�@اض ,Kل ا��2دة و��[ ا�C&MF\    �0.+_ و�&ن�3 �3 ��[ ا�

ول  ()9-11(               t�1@� ات ا�+&�>� �0.+_ ,�&رج��� H.F�ل اK, @�,2ن ����ده3 اا���زیj ا��+#" �0+�ات ا��0ات" و�

  110................................�(#� ا�+@ي و$@ی>� ت��EZ ا�+@ة و�8&ن اS2&��   *(" ح+i $@ی>� jES ا 

ول  ()9-12(     ا���2دة ون�+#�                 ) �,�@ �����د   (ن+i ا�.�ا����� �,�Kل ا�H�.F ����ات ا��+&�>� �0.�+_ وا��gی3 ت�� وزن:�

  112...................... )@ام ح+i ا�(&�� ا����0.�� و�8&ن اS2&��  2500 ا�gی3 آ&ن وزن:� أS� �3   ا�.�ا��

 ا�,�@ ,Kل  ا�H�.F  ��� ا��0ات" حA0� 30M ر�&ی� �� و2دة $3:0V   ) 49-15(ا���زیj ا��+#" �0+�ات     )9-13()ول  

    \C&MF�ی&رة و��[ ا�8&ن ا�� i+114.................................................���ات ا�+&�>� �0.+_ ح  

  

ی:�3 �(�&��:3 ا��M(��     ��� ح�+i رأ 49-15ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج     )1–10()ول  

     \C&MF�118.............................................................ا�@اه�� و�>&رن�:& �&��&م ا�.&ض" و��[ ا  

�3 ��3 ا��+@$&ن  وا���0ات" ی��&ن  )  ���� 49-15(ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا�.��و)&ت و ا�+&�t �:3 ا��واج  )2–10()ول  

..............................................................................................................................120  

0+�ات     )10-3()ول � A#+��ا j49-15(ا���زی���  (  ��&S28&ن ا� i+ت �&�+@$&ن ح&�&M.�121.........................ا  

  122............ا��0اتA ی�&ن�3 �3 ه#�ط A1 ا�@ح� ح+i ا��.@ و�8&ن اS2&��    )  ���49-15(ن+i ا��+&ء  )4 –10()ول 

���� ا���0ات" ��ی:3 أ��@اض ه#��ط      )  15-49(+�ات ا�.��و)&ت او ا�+&�t �:3 ا��واج A�1 �.�@         ن+i ا�  )10-5()ول  

م اO��2&رة    � i#� i+رة ح&O0#3 ا��Eی �  123...........................................................ا�@ح� و�

3 ��� ی�0>��3 ر�&ی�� $#��� ح�+i                )  49-15(ن+i ا�+�ات    )10-6()ول  �� i+ا�#��ل ون� H0�� 3�� 3�8�Oا��0ات" ی ���

  \C&MF�124.........................................................................................................��[ ا  

�ات" اش��3�8 ��3 أ��@اض ت�ل �A�0      ا��0 )  ���� 49–15(ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:�3 ا���واج          )10-7()ول  

    \C&MF�127........................................................................ا��:&�&ت ����� وت�&���0 و��[ ا  

[ ا���@اض  وا���0ات" اش��3�8 ��3 ���    )  ���� 49 –15(ن+i ا���+&ء ا�.��و)�&ت أو ا��+&�t �:�3 ا���واج             )10-8()ول  

 ��&Soا��.@ و�8&ن ا i+ث� ا�+&�>� �0.+_ حKd�ل ا�ش:@ اK,................................................130  

0+�ات     )10-9()ول  � A#+��ا jا    ) 49-15(ا���زی A�<0�� دة&� z��ن اnB0ى یg�ا�.8&ن ا i+ح ���    i+(�� ح�M��ی�� ا&�@�

  132.........................................................................................�8&ن اS2&�� وا�(&�� ا����0.��

ول ())10-10       \C&MF�ا ]�� i+ر�&ی� *(�� ح A0� 30M)ی �� AتK�ات ا  133..............................ن+i ا�+�

  



    

  ل  

����� ا����0ات" ی���@31 ������0&ت ���3 ����[   ) 49-15(ن��+i ا���+�ات ا�.��و)��&ت أو ا���+&�t �:��3 ا����واج    )11-1()��ول 

 \C&MF�ا ]�� i+136................................................................. ا��@اض ا�.�>��� )�+�& ح  

ر ا�.�@�1 )  ���49-15(ا��+i ا�.�Gی� ��0+&ء   )11-2()ول M� i+ز ح  137.........................ا��0ات" ی�@31 اoی

ا����0ات" ی���@31 ���@ض اoی��ز )  �����15-49(�.�Gی��� ����0+&ء ا�.��و)��&ت أو ا���+&�t �:��3 ا����واج ا����+i ا )11-3()��ول 

     \C&MF�وى و��[ ا  138.................................................................ح+E� 3:�1@�� i@ق ا��

.��و)�&ت أو ا��+&�t �:�3 ا���واج ا���0ات" ی��@31 اoی�ز ح�+C&���� 3:�1@��� i�           ا��+i ا�.�Gی� ��0+&ء ا�  )11-4()ول  

   \C&MF�ی� و��[ ا&S��140..............................................................................................ا  

ول  ()11-5(               ی:3 ���[ ا��81&ر ح��ل �:��ر أ��@اض �A�0          ن+i ا��+&ء ا�.��و)�&ت أو ا��+&�t �:�3 ا���واج ا���0ات" ��

     \C&MF�ا ]�� t1ى إ�8&ن�� إن�>&ل ا�.@ض و  142..........................................ا�.M&ب �&oیز و�

ی��@31 ��8&ن 1(�\ ا2ی�ز وS.�3 ��.���0 ا�V(�\        ن+i ا��+&ء ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا���واج ا���0ات"    )11-6()ول  

  \C&MF�ا ]�� i+143.................................................................................................ح  

  

ول ()12-1(      \C&MF�ا ]�� i+ا�>&�� ح @M<� 3��&M.�ا �+�&F�ل دون ا&V$ا� i+147................................ن  

ول ())12-2        \C&MF�ا ]�� i+3 �&��(�ل ح��&M.�ا �+�&F�ل دون ا&V$ا� i+148......................................ن  

ول ()12-3(       \C&MF�ا ]�� i+3 ��>\ ا��زن ح��&M.�ا �+�&F�ل دون ا&V$ا� i+150...............................ن  

  154.....د حA  ����1000ت>ی@ ��2ت و�1&ت ا�$V&ل ,Kل ,.H �1@ات ,.+�A0� �<�&� z ا�.+_ �8�      )13-1()ول 

,�Kل ا�H�.F ����ات ا��+&�>�     )  ����د ح1000A�8� (ت>ی@ و�1&ت ا�$V&ل ا�@ضj ودون ا�H.F ���ات    )13-2()ول  

2006وا�.+_ ا���>��دى ����د ا�.!ش�@ات ���&م           A0�2001 ا�.+_ $#>ً& ���&C~ �+(" *(� ا��@ة ��&م         

..............................................................................................................................155  

13-3()�ول  (             H��.F�ل ا��+��ات اK�, ات���� H�&�F�ل دون ا&�V$وا� jا���2دة وا�@ض� "dیت>�ی@ات ���2ت و��1&ت ح�

  156.............................................)�8� أ�u ����د (.+_ ح+i �8&ن اSo&�� وا���ع ا�+&�>� �A0 ا� 

ول  ()13-4(              A�0� �<�&+��ات ا���� @O���ل اK�, ات���� H�&�F�ل دون ا&V$و ا� jا��2دة وا�@ض "dی2ت و�1&ت ح��

  i........................................................................................158 ��[ ا�C&MF\ ا�.+_ ح+

  

1–14()��ول (  ,��Kل ا�H��.F �����ات ا���+&�>� �A��0 ا�.��+_ ا���gیt#��� 3 إرض��&�:� رض��&��   ) �,��@ و2دة(ن��+i ا�.�ا����

ء ا�@ض&��  � -�Sت� i+ه!2ء ح jوت�زی ����#E�ا \C&MF�ا ]�� i+160................................  ح  

ول ()2–14(    ��&Soا��.@ وا���ع و�8&ن ا i+ح ����#E�ا�.+�.@ون �&�@ض&�� ا jل ا�@ض&V$ا� i+163................ن  

ول ()3 –14(      \C&MF�ا ]�� i+ر ح�:O�&� ����#E�ة ا�@ض&�� ا  164..............................................و��� �

ش��:@ ا���gی3 ی(���0Mن �A��0 ا���S� �A��0 ا�(�� ا�دن��A ا�.����Mح ���z ���3  ) 23 –6(ن��+i ا�$��V&ل ��1" �.��@  )4 –14()��ول 

 ��&So165........................................................................................ا��)#&ت وا���ع و�8&ن ا  

� ا�����ع        ش:@ ا�gی3 ی(�0Mن �A0 أ$) 23 – 6(ن+i ا�$V&ل 1" �.@    )5 –14()ول  �:� t�<)ون�+#� ��3 ی� ������ ��.�

  166.............................................................................................1" ا�$�.� ا��" ی��&و��ه& 

  



    

  م  

 ا�0>�&ح وا����ع   ش�:@ًا ح�+i ا�#��S&E أو ت>@ی�@ ا�م ون��ع     ) 23-12(ن+i ت��EZ ا�$V&ل �3 ا���GV ا��.@ی��         )15-1()ول  

��&So174.............................................................................................................و�8&ن ا  

ش:@ًا ا�gی3 �ی:� ��S&E&ت ت0>��_ ت�� اK�$oع ��0:�& ح�+i          ) 23-12(ن+i ت��EZ ا�$V&ل 1" ا��GV ا��.@ی�        )15-2()ول  

  So.....................................................................................176&�� وا���عن�ع ا�0>&ح و�8&ن ا 

  178................................................ا��+i ا�.�Gی� ��0+@ب �3 ا��0>�_ ح+i �8&ن اSo&�� وا���ع   )15-3()ول 

ول() 15-4(    �V0�F.�ل ا�.+�ح اK, _�<0��ی� ��0+@ب �3 ا�G.�ا i+��178............................................�>&رن� ا  

  

ا��gی3 أ*��#�ا ���n@اض ���H�. (     ��<0 ا��+&�>� �A�0 ا�.�+_    �,�@ �����د ,�Kل ا��+��ات ا�F    (ن�+i ا�$�V&ل      )16-1()ول  

      \C&MF�ا ]�� i+ل ا��#���3 ا�+&�>�3 �0.+_ حK, "+V���ز ا&:B�&�.................................182  

�,��@ ������د (ن��+i ا�$��V&ل   )16-2()��ول  (F�ل      دون اK��, ي���C@�ب ا&��:��o&� �:��&��*�� z#�Oی3 ی��g���3 ا��.��@ ا��� �+���&

             ���&S2ا�.����د و��8&ن ا H��(ره& وMو�� ���#E�رة ا�O�.�ا i�0$ i+ا�.�+_ ح� A0� 3�<�&+�ا��#���3 ا

..............................................................................................................................183  

� �&��:&ب ر��Cى ,�Kل ا���#���3 ا��+&�>�A�0� 3 ا�.�+_          )16-3()ول  :��&*�� z#�Oی3 یg�ا �+�&F�ل دون ا&V$ا� i+ن

    \C&MF�ج و��[ اK��ن�ع ا i+ج حK� ی3 ت0>�اg�185......................................................* وا  

ن+i ا�$V&ل دون ا�F&�+� ا�gی3 أ*�#�ا �&�o:&ل  �j أ�@اض أ,@ى ,�Kل ا���#���3 ا��+&�>�3 �0.�+_           )16-4()ول  

  ��&Soو�8&ن ا �VE�ا H�( i+186.....................................................................................ح  

ول  ()16-5(    �+�&F�ل دون ا&V$ا� i+ن                   ��:(K�� -�#0$ل �1" ا���#���3 ا��+&�>�3 �0.�+_ و&:��oی3 ��&ن�ا ��3 اg��وا 

  ��&S2رة ون�ع ا�.���د و�8&ن ا�O.�ر اM� i+ح ��#E�رة ا�O.�187.........................................ا  

 ا�F&�+� وا�gی3 �&ن�ا �3 ا�o:&ل ,Kل ا��#���3 ا��+&�>�A�0� 3 ا�.�+_ ا��gی3 ت0>��ا         ن+i اV$2&ل دون   )16-6()ول  

  ��&S2و �8&ن ا �VE�ج و ن�ع اK��ن�ع ا i+ح &(K�............................................................188  

  

49 –15( �0+�ات ا�.��و)&ت ض�.3 ا���GV ا��.@ی��       ا���زیj ا��+#"  )17-1()ول   (       ��V$ ب&�Bا�@|#�� �1" إن i+ح� ����

  \C&MF�و��[ ا @,�..................................................................................................192  

 آ�3 ح�ا��� و�S- ا�.�+_ و0� &ً�<1@|#�� �(��Mل              ��� ا���0ات"  ) 49-15(ا���زیj ا��+#" ��0+&ء ا�.��و)&ت      )17-2()ول  

  \C&MF�و��[ ا �194...............................................................................................ا�(.  

.0#�&ة  ���� ح�+i ا�(&)�� |��@ ا�    ) 49 –15(ض�.3 ا���GV ا��.@ی��      ) 49-15(ن+i ا��+&ء ا�.��و)&ت ح&��ً&      )17-3()ول  

   \C&MF�ا ]�� i+ا��@ة ح ��b���...............................................................................197  

ول ()17-4(     \C&MF�ا�.���د و��[ ا H�( i+3 ا�و2د ح� z�1 د ا�.@|�ب  200............................����� ا��

��0+�ات  )17-5()��ول � A#+����ا j49-15(ا���زی�� (   A������ا iا��@آ��� i+ا,��@ ح�� ���V$ ب&��Bان A��1 3#|@ی�� Aوا����0ات �����

  V$K�.....................................................................201&ل ا2ح�&ء و)�H ا�.���د ا�.@|�ب ��1    

��� ح+i رأی:A1 3 ا��V@ة ��3 ا���2دات      ) 49 –15(ا��GV ا��.@ی�   1"  ا���زیj ا��+#" ��0+&ء ا�.��و)&ت      )17-6()ول  

   \C&M)�ة و��[ ا@�V�203...................................................................................و����� ا  

����� ح��+i ا��.��@ ا����d� ���0�واج   ) 49 –15(ا���زی��j ا����+#" ����0+&ء ا�.��و)��&ت ض��.3 ا����GV ا��.@ی���     )17-7()��ول 

      \C&MF�ت:3 و��[ ا&�� z#Bي ی@|#3 أن ت�g�ل ا&V$د ا�  205......................................و����� �



    

  ن  

  قائمة األشكال

  
  15.......................................................................................ا�:@م ا�+8&ن" ح+i ا��.@ وا���ع )1-3(ش8ـ� 

  

  27.........و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج ح+i �8&ن اSo&�ـ� وا�(&�� ا����0.�ـ�ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا�.�� )1- 4(ش8� 

0+�ات ح+i ح&�� ا��.� و�8&ن اSo&�� )2- 4(ش8� � A#+��ا j29............................................................ا���زی  

ن+#� ا��+&ء ا��0ات" �ی:� ح@ی� ا��M@ف 1" ا�)@ ا�gي ی(z�0� 30M ح+i ا�(&�� ا����0.�� و�8&ن اSo&�� )3- 4(ش8� 
..................................................................................................................................33  

  

  37........................................................ن+i ا�1@اد ا�.M&��3 �&ى �@ض ���3 ح+i �8&ن اSo&�� )1- 5(ش8� 

  37.................................................................ن+i ا�1@اد ا�.n� 3��&Mى �@ض ���3 ح+i ا���ع )2- 5(ش8� 

  38..............................................................ن+i ا12@اد ا�gی3 ی�&ن�ن �3 �@ض ���3 ح+i ا��.@ )3- 5(ش8� 

  i+�.................................................................40 ا�.�Gی� 2ن�O&ر ا��,�3 ح+i ا�GV&ت ا��.@ی�ا� )4- 5(ش8� 

  

  43.................................................................... ��� ح+i ا�(&�� ا��وا)��15ت�زع ا�+8&ن ��.@  )1- 6(ش8� 

  45.........................����� ا�+3 �� ا��واج ا�ول ح+i ا���ع وأ�A0 ش:&دة ت��0.�� ت� ا�(�Mل ��0:& )2- 6(ش8� 

  47................................" ��0+&ء اا�+&�t �:3 ا��واج ح+i در)� ا�>@ا�� �&��وج وا��.@ا���زیj ا��+# )3- 6(ش8� 

  

ة(��2ت ا����MF ا��.@ی�  )1- 7(ش8� �� u�أ �1" �&�" ) �8 ��&So8&ن ا� i+54.....................2009 و2001ح  

ة(��2ت ا����MF ا��.@ی� )2- 7(ش8� �� u�ا �ا�.+��ى ا����0." 1" �&�" ) �8 i+54...............2009 و2001ح  

  K,..........55ل ا�+��ات ا�H.F ا�+&�>� �0.+_ ح+i �8&ن اSo&��) �0.@أة ا��احة(��ل ا����MF ا���08  )3- 7(ش8� 

,Kل ا�+��ات ا�H.F ا�+&�>� �0.+_ ح+i ا�(&�� ا����0.�ـ� 1" ) ة ا��احة�0.@أ(��ل ا����MF ا���08  )4- 7(ش8� 
  55........................................................................................................2009 و�2001&�" 

  A0................57 ا�.+_ ح+i ا�.(&K,�b1ل ا�+��ات ا�Kdث ا�+&�>� � ��2ت ا����MF ا���08 �8� ��ة )5- 7(ش8� 

58..........................................................................����� �د ا�.�ا�� أح�&ء ح+G1 i&ت ا��.@ )6–7(ش8�   

58..................................................����� �د ا�$V&ل ح+i ا�.+��ى ا����0." ��ن&ث ا�.��و)&ت )7–7(ش8�   

60..............................................................����� �د ا�.�ا�� ا�ح�&ء ح+i ا��.@ و�8&ن اSo&�� )8- 7(ش8�   

  63............................ ���ات n1آd@ ح+i ا�.(&4�b1ن+#� ا��2دات ا��" ���:& و��3 ا��2دة ا�+&�>� �:&  )9- 7(ش8� 

  

� ا��@ة ح+i ن�ع ) 49-15(ن+i ا�+�ات ا�+&�t �:3 ا��واج  )1- 8(ش8� �bت� �C&ام و�F3 ا��:� t�&+�وا ���
ا�:&Fا�� t�&+�ا z0����68.................................................................................................ا  

ام ا�(#�ب وا�i��0 ح+i ا�(&�� )  ���49-15(ن+i ا�+�ات ا�+&�t �:3 ا��واج  )2- 8(ش8� F3 ا��:� t�&+�وا
  68........................................................................................................................ا����0.��

د اV$2&ل ا�ح�&ء �0+�ات �� أول ا� )3- 8(ش8� � ����� i+ا��@ة ح ��bت� �C&ام �ي و���0 �3 و�F�
  71.....................................................................................................................ا�.(&b1&ت

� ا��@ة ح+i ا�����0 )  ���49-15(ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت ح&��&  )4- 8(ش8� �bت� �C&��� &��&ت ح&�F�+.�وا
  74.................................................................................................................&ن اSo&��و�8

� ا��@ة ح+i ا�.(&�b1) 49-15(ن+i ا��+&ء ا�.��و)&ت ح&��&  )5- 8(ش8� �b��� �0ت ح&��& �ي و��&�F�+.�75...وا  

� ا��@ة ) 49-15(ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت ح&��&  )6- 8(ش8� �bت� �C&��� ت&�F�+.�أى و���0 وأى و���0 (وا
�dی  75.............................................................................................ح+i ا�(&�� ا����0.��) ح

� ا��@ة �&�O@اآ� �j )  ���49-15(ن+i ا��+&ء ا�.��و)&ت  )7- 8(ش8� �bت� �C&ام و�Fار ا��@S نgFت" ی�K�وا
�b1&).�ا i+وج ح�78......................................................................................................ا�  



    

  ه  

� ا�2@ة ح+i ا�.(&�b1 )8- 8(ش8� �bت� �C&ام و�Fا�� A0� ی3 ی�ا1>�نg�ا2زواج ا i+80...............................ن  

� ا�2@ة وی�&ن�K8O� 3� 3ت )  ���49-15(ن+i ا��+&ء  )9- 8(ش8� �bت� �C&��� ت&�F�+.�ام اF��2&� �<0���
�b1&).�ا i+82...............................................................................................................ح  

ام �+#i ا�@|#� 1" إنB&ب $V� ح+i ا�.(&�b1 )10- 8(ش8� F��23 ا� uS��0� ی��G.�ا i+��84.........................ا  

ام �+�>#i#+� K ا�@|#� 1" اoنB&ب  )11- 8(ش8� F��23 ح&��ً& و2 ی��ی3 ا�F�+ت" 2 یK�و)&ت ا�ات ا�.�ن+i ا�+�
�b1&).�ا i+89...............................................................................................................ح  

��� ا��0ات" ت0>�3 ر�&ی� ح.� 1" ���ه3 ا�,�@ ,Kل ا�+��ات ا�H.F ) 49- 15(ا��+i ا�.�Gی� �0+�ات  )1- 9(ش8� 
�b1&).�ا i+92...........................................................................................ا�+&�>� �0.+_ ح  

��� ا��0ات" رزSـ3 �.���ده3 ا�,�@ ,Kل ا�H.F ���ات ا�+&�>ـ� ) 49- 15(ا���زیj ا��+#" �0+�ات  )2- 9(ش8� 
i#+�ا i+ح �ی�&��3 ا�(. �  94........................................................................�0.+ـ_ وا��0ات" �

ا��0ات" ت0>�3 أي ر�&ی� أث�&ء ح.3:0 1" ����ده3 ا�,�@ ,Kل ا�H.F )  ���49- 15(ن+i ا�+�ات  )3- 9(ش8� 
�b1&).�ا i+ح �3 ا�(.� A�ث ا�وKd�ل ا�ش:@ اK, A�ی&رة ا�و�95.......���ات ا�+&�>� �0.+_ وآ&ن- ا�  

��� ا��0ات" رز3:0VE� 3S ا�,�@ ,Kل ا�H.F ���ات ا�+&�>� �0.+_ ) 49- 15(ا���زیj ا��+#" �0+�ات  )4- 9(ش8� 
i#+�ا i+ح �ی�&��3 ا�(. �  96............................................................................................و�

97..........................................................����� �د �@ات ا�.�&��� أث�&ء ا�(.� ح+i �8&ن اSo&�� )5- 9(ش8�   

  99.........................................ا��+i ا�.�Gی� ��)@اءات ا��" ت.- �0(�ا�� ,Kل زی&رات ��&��� ا�(.� )6- 9(ش8� 

  101................................................ن+i ا�+�ات ا��0ات" ت&��3 ا�(.� ح+i �8&ن �,@ زی&رة ��&��� )7- 9(ش8� 

ا��" رو)�- �� ا�.�&ن&� �3  ن+i ا�+�ات ا��0ات" �&ن�3 �3 أي أ�@اض *(�� أث�&ء ا�(.� ح+i ا�z:B )8- 9(ش8� 
  102..............................................................................................................أ�@اض *(��

  K, ..........108ل ا�H.F ���ات ا�+&�>� �A0 ا�.+_ ح+i ا�.(&�b1ا�>�M@ی�) �,@ و2دة(ن+i ا��2دات  )9- 9(ش8� 

ا���زیj ا��+#" �0+�ات ا�Kت" �&ن�K8O� 3� 3ت *(�� أث�&ء ا��2دة ح+i ا�FO\ ا�gي ت.-  )10- 9(ش8� 
  109....................................................................................................................ا��O&رت�

�,@ ����د(ن+i ا�.�ا��  )11- 9(ش8�  ( i+ح � و2دت:�� �,Kل ا�+��ات ا�H.F ا�+&�>� �0.+_ ا�gی3 ت� وزن:
�b1&).�111.....................................................................................................................ا  

وا�Kت" ت0>�3 ر�&ی��� و2دة ����ده3 اK, @�,2ل ا�H.F ���ات )  ���49- 15(ا���زیj ا��+#" ��0+&ء  )12- 9(ش8� 
  113.......................................................................ا�+&�>� �A0 ا�.+_ ح+i �8&ن ت0>" ا�@�&ی�

ا��0ات" رز3S �.���ده3 ا�,�@ 1" ��� ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج ) 49–15(ن+i ا�+�ات  )13- 9(ش8� 
�b1&).�ا i+ا��2دة ح   115..................ا�+��ات ا�H.F ا�+&�>� �0.+_ وا��0ات" حA0� 30M ر�&ی� ��

  

  120ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج ا�.M&�&ت �&�+@$&ن ح+i ا�.(&�b1)  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )1- 10(ش8� 

ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج ا��0اتA ی�&ن�3 �3 أ�@اض تل �A0 ه#�ط )  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )2- 10(ش8� 
�b1&).�ا i+ح �  122.....................................................................................................ا�@ح

ات ن+i ا�+� )3- 10(ش8� )15-49���  ( i+ا�#�ل ح H0� 3� 3ی�&ن� Aواج ا��0ات�3 ا�:� t�&+�و)&ت أو ا�ا�.�
�b1&).�125.....................................................................................................................ا  

� ی+�O@ن أح �i0E ا�@�&ی� ا�KتA ی�&ن�H0� 3� 3 ا�#�ل وا�)  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )4 –10(ش8� � A�0ات
i#+�ا i+ح ��)M�126......................................................................................................ا  

  126...ا��0اتA ی�&ن�H0� 3� 3 ا�#�ل ح+i ن�ع ا�FO\ ا�gى ت� ا��O&رتz)  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )5- 10(ش8� 

ا��0اتA �&ن�3 �3 ا��:&�&ت ����� وت�&���0 ح+i ��[ ا�2@اض ا2,@ى )  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )6- 10(ش8� 
  128................................................................................................ا�.M&ح#� �:�g ا2��:&�&ت

ا�KتA ی�&ن�3 �3 ا��:&�&ت ����� وت�&���0 ح+i ن�ع ا�FO\ ا�gى ت� )  ���49-15(ن+#� ا�+�ات  )7- 10(ش8� 
  128....................................................................................................................ا��O&رت�

��� ا��0ات" اش�O� 3� 3�8&آ� ���0>� �&�ورة ا�O:@ی� ,Kل ا�ش:@  ) 49- 15( ا���زیj ا��+#" �0+�ات  )8- 10(ش8� 
zرت&Oى ت.- ا��g�ا \FO�ا i+ث� ا�+&�>� �0.+_ حKd�131.......................................................ا  



    

  و  

� ی+�O@ن أح ��Kج ا�.K8Oت ا�M(�� اث�&ء ا�ورة ,Kل  ا�ش:@ )  ���49-15(ن+i ا��+&ء  )9- 10(ش8� � Aا��0ات
م اO��2&رة� i#� i+ا�.+_ ح A0� �<�&+�ث� اKd�131............................................................ا  

ا�KتA تnB0ن �&دة ا�A ا�i�#E ا�F&ص  ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج)  ���15-49(�+�ات ن+i ا )10- 10(ش8� 
�b1&).�ا i+ح ��)M�رة ا�O.�ا i0E�...............................................................................133  

� ی(A0� 30M ر�&ی� *(�� )  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )11- 10(ش8� � Aواج ا��0ات�3 ا�:� t�&+�و)&ت أو ا�ا�.�
�b1&).�ا i+ا�.8&ن ح �� i#+�.......................................................................................134  

  

  135..................[ ا��@اض ا�.�>��� )�+�&ا��0اتA ی�@49z��  (�� 31-15(ن+i ا�+�ات ا�.��و)&ت )1-11(ش8ـ� 

ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج ح+i ا�.�@E� �1@ی>� ان�>&ل )  ���49- 15(ا��+i ا�.�Gی� ��0+&ء  )2- 11(ش8� 
  139..............................................................................................................ا��وى �&2یز

ا�.��و)&ت أو ا�+&�t �:3 ا��واج  وا��0ات" ی�@31 اoیز ح+i )  ���49- 15(ا��+i ا�.�Gی� ��0+&ء  )3-11(ش8ـ� 
z�� یـ�&S��ا �141..............................................................................................��@3:�1 �+#  

  

ون>\ ا��زن ح+i ا���ع و�8&ن ) ا��(�ل(ن+i اV$2&ل دون ا�F&�+� ا�.M<� ��&M@ ا�>&�� وا��(&�1  )1- 12(ش8� 
��&S2151........................................................................................................................ا  

  

ت�Eر و�1&ت حیAd ا��2دة وا�@ضj وا�$V&ل دون ا�F&�+� ح+i ا��V@ات ا�z�+.F ا�+&�>� �A0 ا�.+_ )1-13(ش8ـ� 
................................................................................................................................155  

  

�,@ و2دة( �ا�� ا���زیj ا��+#" �0. )1–14(ش8�  ( �,Kل ا�H.F ���ات ا�+&�>� �A0 ا�.+_ ا�gی3 �� ی�� إرض&�:
i#+�ا i+161............................................................................................رض&�� $#���� ح  

  0E� ����#$......162>� ح+i ا���ع و�8&ن اSo&��ن+#� ا�@ضj دون ا�+�� أش:@ ا�gی3 ی@ض��ن رض&��  )2–14(ش8� 

ن+i ا�@ضj دون ا�+�� أش:@ ا�gی3 رض��ا ��� �@ات �A0 ا�S� K,ل ا�ر�j و�O@ی3 �&�� ا�+&�>�  )3 –14(ش8� 
  163................................................................................�ع و�8&ن اA0���&So ا�.+_ ح+i ا��

ن+i ا�$V&ل دون ا�d&ن�� �3 ا��.@ ا�gی3 ی�� إ$�&�:� �3 $@یt ز)&)� اoرض&ع ح+i أ�A0 �!ه�  )4–14(ش8� 
  167..................................................................................................درا�" حz�0� -0M ا�م

  167.......ن+i ا�$V&ل دون ا�d&ن�� �3 ا��.@ ا�gی3 ی�� إض&�1 ا�+8@ إ�A أ$�.�:� ح+i �.@ه� �&�O:�ر )5 –14(ش8� 

  168......ا���زیj ا��+#" �V$l&ل دون ا�d&ن�� �3 ا��.@ ا�gی3 ت��VSا �3 ا�@ض&�� ا�E#���� ح+i ا�+#i )6 –14(ش8� 

� ح+i $#��� ا�EV&م وأ�A0 �!ه� ت��0." حz�0� -0M ا�ما���زیj ا��+#" �l )7–14(ش8� :�&E1 �$V&ل دون ا�d&ن�� ا�gی3 ت
................................................................................................................................168  

  

  172.......&ت ا�M(�� واK$oع ��0:&ش:@ ح+i ت�1@ ا�#S&E) 23 –12(ا���زیj ا��+#" �V$l&ل 1" �.@  )1–15(ش8� 

��اء �3 ��&ن&ت (ش:@ ا�gی3 ت0>�ا ا�0>&ح&ت ا�.>@رة ح+i ا�0>&ح ) 23 –12(ن+i ا�$V&ل 1" �.@  )2–15(ش8� 
  173...........................................................................................)ا�#�S&E ا�M(�� أو ت>@ی@ ا�م

��اء �3 (ش:@ا ا�gی3 ت0>�ا ا�0>&ح&ت ا�.>@رة ح+i ا�0>&ح وت��0� ا�م ) 23 –12(ن+i ا�$V&ل 1" �.@  )3–15(ش8� 
  174..................................................................................)��&ن&ت ا�#�S&E ا�M(�� أو ت>@ی@ ا�م

�3 ��&ن&ت ا�#�S&E (ش:@ ا�gی3 ت0>�ا ا�0>&ح&ت ا�.>@رة ح+i ا�.(&�b1 ) 23–12(ن+i ا�$V&ل 1" �.@  )4 –15(ش8� 
  175....................................................................................................)ا�M(�� أو ت>@ی@ ا�م

) 2001(ش:@ًا �#�[ ا�B@�&ت 1" �+(" *(� ا��@ة ) 23- 12(�>&رن� ت��EZ ا�$V&ل 1" ا��GV ا��.@ی�  )5- 15(ش8� 
  176......................................................................................)2009(وا�.+_ ا�M(" ا��@ي 

� ا��&م ا�ول ) 23–12(ن+i ا�$V&ل 1" �.@  )6–15(ش8� :|�0� �#S ی3 ا���0.8ا ا�0>&ح&ت ا�.>@رةg�ش:@ ا) jS3 وا�
��)M�ا �S&E#�177...................................................................................................)��&ن&ت ا  

  179.....................................ش:@ا ا�gی3 ت0>�ا أى )@�� �3 ��1&��3 أ) 59-6(ن+i اV$2&ل A1 �.@  )7- 15(ش8� 



    

  ي  

)@�� �3 ��1&��3 أ ح+i �8&ن أ,g ا�B@�� ش:@ ا�gی3 ت0>�ا أى ) 59- 6(ا���زیj ا��+#V$l� A&ل A1 �.@  )8- 15(ش8� 
  179.......................................................................................................................ا2,�@ة

  

ن+i ا�$V&ل دون ا�F&�+� ا�gی3 أ*�#� ��n@اض اo��:&ب ا�@�Cي ,Kل ا�2#���3 ا�+&�>�3 �0.+_  )1- 16(ش8� 
  �b1&).............................................................................................................183ح+i ا�.

ا���زیj ا��+#V$K� A&ل دون ا�F&�+� ا�.A1 �#�O ا*&��:� �&��:&ب ر�Cى ,Kل ا�2#���3 ا�+&�>�A0� 3  )2- 16(ش8� 
  i...................................................................184ا�.+_ و ا�gی3 �� ی0E#�ا اO��2&رة ح+i ا�+#

ن+i ا�$V&ل دون ا�F&�+� ا�gی3 أ*�#�ا �&�o:&ل ,Kل ا��#���3 ا�+&�>�3 �0.+_ ح+i ا�.(&b1&ت )3- 16(ش8� 
................................................................................................................................186  

  189..................................ن+i ا��:&ت ا��0اتA ی�@31 �(�0ل ا�2&ه� ح+i �8&ن اS2&�� وا�.(&�b1 )4- 16(ش8� 

  

  195..........ا�(�ا�� وS- ا�.+_ وآ3 ی@|A1 3# هgا ا�(.� ح+i ا�.(&�b1)  ���49-15(ن+i ا�+�ات  )1- 17(ش8� 

� ا��@ة و) 49–15(ن+i ا��+&ء ا�.��و)&ت ح&��ً&  )2- 17(ش8� �b��� ا�(&)� |�@ ا�.0#&ة i+ح ����b1&).�198.....ا  

  199...................................................����� ا��د ا�.@|�ب z�1 �3 ا�و2د ح+i ا�(&�� ا����0.�� )3- 17(ش8� 

��� ا�.��و)&ت او ا�+&�t �:3 ا��واج ) 49–15(����� �د ا�$V&ل ا�gي ت@|i 1" إنz�&B ا�+�ات  )4- 17(ش8� 
�b1&).�ا i+201.............................................................................................................ح  

  

  

  

  



 

 

 

1 

  لفصـــل األولا

  مدخل عام
  

أهم سورية، حيث يستعرض يتضمن هذا الفصل مدخالً عاماً حول الجمهورية العربية ال
يضاف إلى ذلك .  الجغرافية مثل الموقع والمساحة والتقسيمات اإلدارية والظروف المناخيةلوماتالمع

ويتناول . 2009-2008 تقديم أهم المؤشرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية للفترة المرافقة للمسح
المسح في تقديم معلومات  هذا ث تسهم نتائجحي األهداف الرئيسة للخطة الخمسية الحادية عشر، كذلك

      .تساعد في رسم السياسات السكانية واالجتماعية والصحية ضمن الخطة القادمة
                  

   الجغرافيةعلوماتالم 1-1

تقع سورية على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط، تحدها تركيا من الشمال بحدود طولها 
ن بحدود طولها ـ كم، ومن الجنوب كل من فلسطي596دود طولها  كم، والعراق من الشرق بح845
 كم والبحر 359 كم، ومن الغرب كل من لبنان بحدود طولها 356كم واألردن بحدود طولها  74

  . كم183األبيض المتوسط بطول 
  

تقسم من الناحية الجغرافية الطبيعية إلى أربع مناطق ، و2 كم185.180وتبلغ مساحة سورية 
  :رئيسة هي

  
  .المحصورة بين الجبال الغربية و البحر البيض المتوسط: المنطقة الساحلية •
 لشاطىء تضم الجبال والمرتفعات الممتدة من شمال البالد إلى جنوبها، موازية         : المنطقة الجبلية  •

  .البحر األبيض المتوسط
وتضم سهول دمشق وحمص وحماه وحلب والحسكة ودرعا، وتقـع شـرقى     : المنطقة الداخلية  •

  .المنطقة الجبلية
وهى السهول الصحراوية الواقعة فى الجنوب الشرقى من البالد بالقرب مـن            : ةـمنطقة البادي  •

  . ردنية والعراقيةالحدود األ
      

 منطقة إدارية، كما تنقسم المناطق 66 محافظة، تضم 14وتنقسم سورية من الناحية اإلدارية إلى 
 قرية ومزارع بلغ 6310وتضم النواحي قرى بلغ عددها .  ناحية292اإلدارية إلى نواح بلغ عددها 

  . مزرعة7320عددها 
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ويسود سورية بشكل عام المناخ الخاص بمنطقة البحر المتوسط، الذي يتصف بشتاء ممطر 
 . وصيف جاف يتخللهما فصالن انتقاليان قصيران هما الربيع والخريف

      
مائية هي الجزيرة وحلب والبادية وحوران وتتوزع الثروة المائية في سورية بين سبعة أحواض 

ودمشق والعاصي والساحل، وتشكل األمطار والثلوج المصادر الرئيسية للمياه الجوفية لهذه األحواض، 
ا الجوفية مصادر خارجية أهمها مباستثناء حوضي الجزيرة والعاصي اللذين تشترك في تغذية مياهه

  .نهري الفرات والعاصي
  

سورية،  كم في األراضي ال610 نهراً، أهمها نهر الفرات الذي يبلغ طوله 17يبلغ عدد األنهار 
 كم ضمن 366العاصي وروافده الذي يقطع مسافة نهر كم، ثم 402يبلغ طوله وونهر الخابور وروافده 

  .األراضي السوريـة
  

ر كما توجد تسع بحيرات رئيسة، أهمها بحيرة األسد التي تقع قرب مدينة الثورة ويغذيها نه
، ثم بحيرة 2 كم239، وبحيرة الجبول قرب مدينة حلب ومساحتها 2 كم665الفرات وتبلغ مساحتها 

  .2 كم61قطينة قرب حمص ومساحتها 
  

من أهمها سد الفرات . ³ مليون م18,798 سداً رئيسياً، وبطاقة تخزينية 83بلغ عدد السدود ي
وسد الرستن  ،³ مليون م605التخزينية ، وسد الخابور وطاقته ³ مليون م14,163وطاقته التخزينية 
          .³ مليون م228وطاقته التخزينية 

    
   بعض الخصائص السكانية1-2

 مليون 4,5ازداد عدد السكان المقيمين في سورية طبقاً لنتائج التعدادات السكانية من حوالي 
 13,8، و 1981 مليون نسمة عام 9، ثم إلى 1970 مليون نسمة عام 6,3، إلى 1960نسمة عام 

 مليون نسمة 20,4، ويقدر عددهم بحوالي 2004 مليون نسمة عام 17,9، و1994مليون نسمة عام 
 إلى 1994-1981  خالل الفترة%3,3وبالرغم من تراجع معدل النمو السكاني من . 2009عام 

، إال أنه يعد من أعلى معدالت النمو السكاني في على التوالي 2009-2000خالل الفترة % 2,45
  ).ث لإلنا74,7 مقابل  للذكور71,6( 2009سنة للعام  73,1 توقع الحياة بلغمن جهة أخرى . العالم

  
وكانت الهجرة الداخلية بين المحافظات ومن الريف إلى الحضر بشكل عام وإلى المدن الكبرى 

  إلى حد ما خالل فترةثم تراجعت نشطت خالل فترة الستينات والسبعينات  قدبشكل خاص، والتي
ع يسية التي ساهمت في اختالل التوزالثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، أحد العوامل الرئ
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من إجمالي % 44حيث يشكل سكان محافظات دمشق وريف دمشق وحلب حوالي . الجغرافي للسكان
 1970عام  % 43,5عدد السكان، كما ازدادت نسبة سكان الحضر إلى إجمالي عدد السكان من 

  .2009عام %  53,5إلى
                
  بعض المالمح االقتصادية 1-3

 في عملية تحول اقتصادية 2005تبنت سورية التحول نحو اقتصاد السوق االجتماعي في عام 
إعداد الخطة  ويتم واجتماعية تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة التي تعد اإلطار العام للسياسات التنموية

 وبالتعاون مع دولة التي تعتبر الجهاز الفني لرئاسة مجلس الوزراءالتنموية من قبل هيئة تخطيط ال
  .مختلف الجهات من القطاع العام والخاص واألهلي

  
ن العدالة يركزت الخطة العاشرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام باإلضافة إلى تحس 

 التركيز على رأس بناء على تلك األهداف وكجزء من. رأس المال البشرياالجتماعية واالستثمار في 
االستثمار في المال البشري كمصدر رئيسي للنمو على األجل الطويل استهدفت الخطة مضاعفة 

  . والتعليم من حيث الكم والنوعةقطاعي الصح
 

 معدل سطومتحيث بلغ من الجانب االقتصادي حققت الخطة معدالت نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً 
كما حافظت معدالت %. 5 حوالي 2009-2004جمالي للفترة النمو االقتصادي للناتج المحلي اإل

وبقي عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والدين العام %. 8البطالة على استقرارها النسبي حول 
  .ضمن إطار الخطة

 
  للناتج المحلي اإلجمالي حيث تراجع دور قطاعي الزراعة القطاعيتغير التركيب الهيكلي

أما من  .المال والعقاراتالتجارة والتحويلية و الصناعات ية مقابل زيادة كل من االستخراجوالصناعات
% 8,4منه استثمار عام % 19,9حيث االستثمارات فقد بلغت نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي 

 حيث بلغت نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي 2005، متراجعة عن عام %11,5واستثمار خاص 
   %.12,3واستثمار خاص % 12,7 عام منه استثمار% 25

 
 لتكمل عملية التحول التي بدأت في الخطة العاشرة من خالل الخمسية الحادية عشروتأتي الخطة 

استهدافها لنمو اقتصادي عمومي النفع، مترافقاً مع تحسن في عدالة توزيع الدخل، والتركيز على 
 قاعدة 2009ئج المسح الصحي األسري عام وتشكل نتا. التشغيل الكامل للعمالة وتحديث المؤسسات

 المتعلقة بالتنمية البشرية في الخطة تغنية من البيانات والمؤشرات التي تساعد في رسم االستراتيجيا
  .  الحادية عشر
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  االجتماعيةو  الصحية بعض المالمح1-4
  الخدمات الصحية -

اتيجيات مرتبطة بإصالح على الخدمات الصحية من خالل استرة الخمسية العاشرة طركزت الخ
 وإصالح ،دور جديد إشرافي لوزارة الصحةيعتمد على القطاع الصحي على المستوى المؤسساتي 

باإلضافة إلى تطوير الطاقة االستيعابية للمشافي  .نظام الرعاية الصحية األولية ونظام التأمين الصحي
  .والمستوصفات وتوفير الخدمات الصحية العالجية والوقائية

  
تحوي ( حكومية 117منها )  سرير30,210تحوي  (482غ عدد المشافي والمصحات بل

 متوسط عدد السكان لكل سرير قد بلغو، ) سريرا8,361ًتحوي ( خاصة 365و)  سريرا21,849ً
  .2008وذلك في العام  650

  
وتقدم خدمات الرعاية الصحية األولية وخاصة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة من 

الل المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمنتشرة في الحضر والريف، وبلغ عدد المراكز خ
 271، أما النقاط الطبية فبلغ عددها 54 والمراكز الصحية التخصصية 1,350الصحية العامة 

  . 29والعيادات الشاملة 
  

اختصاص  2,028)  اختصاصي17,047منهم ( طبيباً 29,473 عدد أطباء الصحةوقد وصل 
 اختصاص طب أطفال، كما نشير إلى أن متوسط 1,912 ، اختصاص طب أسرة196 ,نسائية وتوليد

  .5,343كما أن عدد القابالت القانونيات وصل إلى . 667  بلغعدد السكان لكل طبيب
  

 صنفاً من األدوية، وتبلغ نسبة التغطية 6,168 معمالً تنتج محلياً 66وبلغ عدد معامل األدوية 
  %.90وية المحلية من إجمالي األدوية باألد

   
      . مليار ليرة سورية7  اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحةبلغو
  

  الخدمات التعليمية -
التنمية البشرية ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات الرئيسة الخمسية العاشرة على  ةركزت الخط

قد تم نشر وارتي التربية والتعليم العالي يشرف على القطاع وز. التي تعنى بتنمية الموارد البشرية
شبكة الخدمات التعليمية في كافة المناطق الحضرية والريفية، والعمل على تحسين نوعية التعليم، 

لعلمية في واالرتقاء بالمستوى التعليمي للسكان من الذكور واإلناث على حد سواء، وتوفير الكوادر ا
تنمية باحتياجاتها من القوى العاملة المؤهلة والمدربة،  مشروعات التزويدمختلف االختصاصات، ل

  :وتقسم المراحل التعليمية على النحو اآلتي
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  مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: أوالً
  

  مرحلة رياض األطفال -

، كما بلغ عدد األطفال المسجلين في تلك  خاصة1,055 منها 1,737بلغ عدد رياض األطفال 
 ويقوم بالتعليم في تلك  من اإلناث69,655 من الذكور و78,280هم  طفالً من147,935الرياض 
% 12 سنوات 5-3لتحاق برياض األطفال من السكان وقد بلغت نسبة اال.  معلما8,018ًالمرحلة 

  .لإلناث% 11مقابل لذكور ل
  
  حلة التعليم األساسي مر-

ليم األساسي حلقة ثانية، عتقسم هذه المرحلة إلى مرحلة التعليم األساسي حلقة أولى ومرحلة الت
  :أهم البيانات والمؤشراتوسنعرض 

  
 مدرسة 326 منها 19,579) حلقة أولى وثانية(بلغ عدد المدارس في مرحلة التعليم األساسي 

 من الذكور 1,227,462(  تلميذا2,356,403ً، كما بلغ عدد التالميذ في الحلقة األولى خاصة
 1,119,302( تلميذاً 2,158,398  فقد بلغميذ الحلقة الثانية، أما عدد تال) من اإلناث1,128,941و

  .تلميذاً 241,202، وقد كان عدد المتخرجين من تلك المرحلة ) من اإلناث1039096من الذكور و
  

، وقد وصلت 18، أما متوسط عدد التالميذ لكل مدرس 27وكان متوسط عدد التالميذ لكل شعبة 
  .س  لألف 1426س الحكومية  في المدار2008 عام تكلفة التلميذ

  
  مرحلة التعليم الثانوي -

  :تقسم إلى نوعينو
  

 مرحلة التعليم الثانوي العام* 

، كما بلغ عدد  مدرسة خاصة98منها مدرسة  1,688بلغ عدد المدارس في هذه المرحلة 
، وقد كان عدد  من اإلناث193,945من الذكور و 137,627 منهم  تلميذا367,572ًالطالب 

  . تلميذا170,147ًرجين من تلك المرحلة المتخ
  

، وقد وصلت 9، أما متوسط عدد الطلبة لكل مدرس 30وكان متوسط عدد الطلبة لكل شعبة 
  .س. لألف 2110 في المدارس الحكومية إلى 2008 للعام تكلفة التلميذ
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  مرحلة التعليم المهني *

 ، تجاري140 ، نسوي312 ، صناعي155(مدرسة  654بلغ عدد المدارس في هذه المرحلة 
 من 42,464 من الذكور و67,427(  تلميذا109,891ً، كما بلغ عدد الطالب ) زراعي وبيطري47

وكان  .21,854 مدرساً، وقد كان عدد المتخرجين 18,321، ويقوم بالتعليم في هذه المرحلة )اإلناث
عام  وصلت تكلفة التلميذ قدو، 6، أما متوسط عدد الطلبة لكل مدرس 28متوسط عدد الطلبة لكل شعبة 

  .س.لألف  5803 إلى 2008
  

 :مرحلة التعليم الجامعي: ثانياً

تعتمد وزارة التعليم العالي سياسة التوسع الجغرافي في إحداث الجامعات والكليات لزيادة الطاقة 
دمشق ـ حلب ـ تشرين ( حكومية 6 ، منها جامعة22 فقد بلغ عدد الجامعات في سورية االستيعابية،

 بدء من عام فتحتخاصة جامعة  16 كلية، و113تتضمن ) ـ البعث ـ الفرات ـ االفتراضية
المعهد العالي إلدارة األعمال ـ المعهد الوطني لإلدارة العامة (، كما تم افتتاح أربعة معاهد عليا 2003

  ).ـ المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية ـ المعهد العالي إلدارة المياه
  

من % 50,6 وكانت نسبة الطالبات  طالبا305,419ً عدد الطالب في الجامعات الحكومية وبلغ
  . طالبا16,417ً أما في الجامعات الخاصة فقد بلغ عدد الطالب ،إجمالي عدد الطالب

 
 مليار 84,4(س . مليار ل112,5بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم الحكومي في كافة مراحله 

من اإلنفاق % 18,7، وتشكل نسبة ) مليار لمرحلة التعليم العالي28,1 الجامعي ولمرحلة التعليم ما قبل
   .2008العام لعام 

  
 تنظيم التقرير 1-5

ول منها لعرض المعالم الجغرافية والمالمح االقتصادية خصص األ  فصالً،18يتضمن التقرير 
هداف الفصل الثانى شرحاً ألواالجتماعية والسكانية فى الجمهورية العربية السورية بينما يتناول 

  .هم النتائج والتوصياتأخير يعرض ومنهجية المسح والفصل األ
  

هم خصائص مجتمع الدراسة لى السابع عشر عرضا ألإوتتضمن الفصول من الثالث 
طفال وبقائهم والمؤشرات التى تتعلق بالجوانب الصحية والديموجرافية والصحة االنجابية وصحة األ

  .على قيد الحياة
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  الفصـل الثانى

 أهداف ومنهجية البحث

 
  أهداف المسح 2-1 

أجرى المكتب المركزي لإلحصاء المسح الصحي األسري بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة            
، وبالتعـاون مـع المـشروع       2009وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية خالل عام          

ية، وبمبادرة ودعم مادي وفني من مكتب منظمـة الـصحة           العربي لصحة األسرة بجامعة الدول العرب     
  . صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف في دمشق مكتبىالعالمية ومساهمة مالية وفنية من

  
  :وتتلخص األهداف الرئيسة للمسح فيما يلي

  
توفير بيانات تفصيلية صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية حـول أفـراد األسـرة الـسورية                   •

 .خصوصا موماً والعراقية الوافدة إلى سوريةع

  
التعرف على مدى انتشار األمراض المزمنة واإلعاقات وتلك المـصاحبة للحمـل والـوالدة               •

 .وأمراض الطفولة وتشخيصها والتعرف على مدى توفر خدمات الرعاية الصحية وجودتها
 

لالزمـة لمتابعـة التقـدم      توفير المؤشرات الديموغرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية ا       •
المحرز نحو تحقيق األهداف التنموية لأللفية وتنفيذ خطط وبرامج عمل المؤتمرات الدولية في             

 .مجاالت السكان والتنمية وإمكانية مقارنتها مع مثيالتها في الدول العربية األخرى
 

نجابية من خـالل    زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بالقضايا المتعلقة بصحة األسرة والصحة اإل           •
تشخيص المشكالت والتحديات والمساعدة في اقتراح الحلول ووضع الخطط والبرامج الالزمة           

 .لمواجهتها

 
 خطوات ومراحل تنفيذ المسح 2-2

 المكتب المركزى لالحصاء بالتعاون التنسيق مع هيئة تخطيط الدولة و وزارة الـصحة فـى            أبد
نود االتفاقية الموقعة بين حكومـة الجمهوريـة العربيـة          نشطة المسح الصحى األسرى وفقا لب     أتنفيذ  

السورية وإدارة المشروع العربى لصحة األسرة فى جامعة الدول العربية والتـى تـضمنت تـشكيل                
  :الجهاز اإلشرافى والفنى للمسح على النحو التالى
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  اللجنة العليا •

 وزير الصحة نائبا للرئيس     شكلت اللجنة برئاسة السيد رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيسا، ومعاون         
المدير الوطنى للمـسح ومعـاونى وزيـر        /وعضوية كالً من السادة مدير المكتب المركزى لالحصاء       

وقاف، والشئون االجتماعية وهيئة تخطيط الدولة ومـديرة        الصحة والتعليم العالى للشئون الصحية واأل     
نظمة الصحة العالمية وصـندوق     تخطيط الصحة بالهيئة، والمشروع العربى لصحة األسرة وممثلى م        

وحددت اإلتفاقية مهام اللجنة باإلشراف على المسح فى        اليونيسيف فى دمشـق،    االمم المتحدة للسكان و   
  .هجميع مراحل

  
 اللجنة الفنية •

المدير الوطنى للمسح وعـضوية     / السيد مدير المكتب المركزى لالحصاء     ئاسةتشكلت اللجنة بر  
سرة وقاف والهيئة السورية لأل   ئة تخطيط الدولة و وزارة الصحة واأل      عشرة أعضاء يمثلون المكتب وهي    

مم المتحـدة للـسكان     والمشروع االعربى لصحة األسرة ومكاتب منظمة الصحة العالمية وصندوق األ         
  .واليونيسيف فى دمشق

 

  .هع أنشطتعداد الوثائق الفنية ومتابعة تطور سير العمل بالمسح وتنفيذ جميتتضمن مهام اللجنة القيام بإو
  

 يالمكتب الفن •

حـصاءات الـسكانية     للمـسح وعـضوية مـدير اإل       يشكل المكتب برئاسة السيد المدير الوطن     
 ومـسئول للعمـل   يدارإ للمسح ومسئول  يالمدير التنفيذ  /حصاء لإل ي المكتب المركز  يواالجتماعية ف 

 وتكفـل   سـكرتيرة، ولى محاسـب    إ ومسئول لتجهيزالبيانات ومسئول لتحليل البيانات إضافة        يالميدان
  .نشطة المسح بصفة يوميةأ بمتابعة وتنفيذ يالمكتب الفن

 

وقد تضمنت انشطة المسح مرحلة تحضرية تم خاللها دراسة إحتياجات جميع الجهات المشاركة             
  . االحتياجاته إستبيانات المسح لضمان تلبية هذيوالعمل على إدماجها ف

  
ـ  ه تنفيذ هذاستكمل البحث وكما تضمنت هذة المرحلة تصميم وتحديد عينة      شـهر  ي المرحلـة ف

  .2009اغسطس
  

 ضوء  يوبعد إعداد مسودة االستبيانات تم اختبارها ميدانياً وإعداد النسخة النهائية لالستبيانات ف           
ثم بدأت مرحلة جمع و تجهيز و تحليـل البيانـات بعـد        ،  2009 الميدانية خالل شهر سبتمبر      التجربة

  .راحل المه هذيتدريب العاملين ف
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 خالل شـهر يوليـو   ي وتم اصدار التقرير األول 2009وقد انتهت هذة المرحلة خالل شهر مايو        
 . 2010 وعقد الندوة الوطنية خالل شهر اكتوبر 2010

 

   أدوات المسح2-3
قام المكتب المركزي لإلحصاء بالتعاون مع المشروع العربي لصحة األسرة، وبمشاركة أعضاء            

لمكونة من ممثلي الجهات المشاركة بمراجعة االستبيانات النمطية التـي أعـدها            اللجنة الفنية للمسح وا   
المشروع في ضوء ظروف واحتياجات الجهات المعنية وبما يتمـشى مـع الخـصائص االقتـصادية                
واالجتماعية والثقافية في الجمهورية العربية السورية، وبما يضمن تحقيق األهداف المنشودة من هـذا              

  : بيانات المسح باستخدام ثالثة استبيانات هيالمسح، وقد جمعت
  

  :استبيان صحة األسرة المعيشية، وشمل االقسام التالية: أوال
 .خلفية األفراد •

 .انتشار األمراض •

 .خصائص المسكن •

 .وزن وطول األطفال دون السادسة •

 

 :، وشمل االقسام التالية) سنة49-15(استبيان الصحة اإلنجابية : ثانيا

 .ة ومواردها والزواجخلفية المبحوث •

 .اإلنجاب ووفيات األطفال •

 .رعاية األمومة آلخر مولود حي خالل السنوات الخمس السابقة على المسح •

  .تغذية وصحة آخر مولود حي خالل الخمس سنوات السابقة على المسح •
 .انتشار األمراض المزمنة واعتالل الصحة بسبب اإلنجاب •

  .يدزاألمراض المنقولة جنسيا بما فيها اال •
  .تنظيم األسرة واتجاهات اإلنجاب •

 

 : باألسر العراقية وشمل االقسام التاليةاستبيان خاص: ثالثا

  .خلفية عامة •
 .اإلعاقة •

 .الصحة النفسية •
 

   التجربة القبلية2-4
 خبرة من وزارة الـصحة      ي باحثات  ذو   10تم تنفيذ التجربة الميدانية القبلية للمسح بعد تدريب         

  :سبوع بهدفأ لالحصاء لمدة يلمركزومشرفين من المكتب ا
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 .جاباتهاإاختبار مستوى دقة وسالمة صياغه وتسلسل االسئلة ووضوح  •
  

 .التحقق من تغطية االجابات المغلقة •
  

 .قياس زمن المقابلة لتحديد معدالت االداء وعدد الباحثات •
  

 .التعرف على مدى إستجابة وتعاون األسر واختبار قواعد المراجعة المكتبية •

  
 منطقة جرمانة بمحافظة ريف دمـشق       ي اسرة معيشية ف   105قد تم خالل التجربة زيارة عدد       و

  . أسرة عراقية30لضمان مقابلة أسر عراقية وقد تم بالفعل بحث 
 

 مفصل عـرض    ي تم مراجعة االستبيانات المستوفاة وإعداد تقرير فن       يوبعد إنتهاء العمل الميدان   
 ثم إعداد النسخة النهائيـة لالسـتبيانات        ه والتوصيات الواردة في   هج ناقشت نتائ  يعلى اللجنة الفنية والت   

  ).4 (الملحق رقم يوالموضحة ف
  

   عينة المسح2-5

ف أسرة عراقية   الآ 3 يلف أسرة منها حوال   أ 30 ياعتمد تصميم عينة المسح على إختيار حوال      
ـ     تحديد يتم خالل المرحلة االولى   ،  سلوب العينة العشوائية الطبقية على مرحلتين     أب  ي وحدات العد و الت

 عنقوداً  1500 من الريف وقد تم اختيار       661 وحدة من الحضر و    714 وحدة معاينة منها     1375بلغت  
 20ختيـار  ا المرحلة الثانية فقد تم يما ف، أ) الريفي ف 679 الحضر مقابل    ي ف 821(من هذة المناطق    

  .أسرة من كل عنقود
 

 وحدة بقدسيا من محافظـة ريـف        48ة بجرمانة و   وحد 92 وحدة عد ببيال و    110وقد تم سحب    
  .دمشق وذلك لضمان الحصول على العدد المطلوب من األسر العراقية

  
كما يتناول  العناقيد واألسر حسب المحافظات،     توزيع وحدات المعاينة و   ) 1-2(ويوضح الجدول   

 المعاينة لـبعض    تقديرات أخطاء ) 2( ويعرض الملحق رقم     . تصميم العينة بالتفصيل   )1( رقم   الملحق
  .المتغيرات

  
 ي الرئيسي التدريب للعمل الميدان2-6

 لصحة األسرة إهتماماً كبيراً بتدريب العاملين       يولت كل من إدارة المسح وإدارة المشروع العرب       أ
  .بجمع وتجهيز البيانات لتعزيز قدرتهم وضمان تحقيق أعلى مستوى من دقة وجودة البيانات
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 باحثة ميدانية مـن مـديريات       210 رئيس مجموعة و   42مساعد و  مشرف و    31وقد تم تدريب    
 حيث تضمنت الدورة تـدريبا نظريـاً        28/10/2010-17الرعاية الصحية األولية وذلك خالل الفترة       

 لـصحة   ي لالحصاء و وزارة الصحة والمشروع العرب      يوعملياً بمشاركة مدربين من المكتب المركز     
  .األسرة

 

 الميدان للتاكد مـن اسـتيعاب جميـع         ية و تحريرية و عملية ف      اختبارات شفوي  ةدعوقد عقدت   
  .ستيفاء االستبياناتاجراء المقابلة وإ ويتعليمات العمل الميدان

 

مم المتحدة  عضاء اللجنة الفنية من مكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق األ         أكما تمت مشاركة    
  . للباحثاتي الميداني التدريب العمليللسكان بدمشق ف

  
 جمع وتجهيز وتحليل البيانات 2-7

 و استمرت حتى نهاية العام باسـتثناء        2009عملية جمع البيانات إعتباراً من أول نوفمبر         بدأت
  . تطلبت فترة آخرى العادة زيارة األسر عدة مراتياألسر العراقية و الت

  
دارة المشروع  عضاء الجنة الفنية وإ   أ من قبل إدارة المسح و     يوقد تمت متابعة فرق العمل الميدان     

جراءات مراقبة جودة البيانات وبالتزامن مع عمليـة        إ لصحة األسرة لضمان تطبيق التعليمات و      يالعرب
 يالـذ  والتدقيق   دخالمج اإل ا مدخلة على بر   20جمع البيانات، بدات عملية ادخال البيانات بعد تدريب         

  .Cspro اصحة األسرة باستخدام حزمة البرامج ي إدارة المشروع العرباهأعدت
  

وبعد اإلنتهاء من إعداد النسخة المنقحة من البيانات، تم إجراء تحليل البيانات وإعـداد جـداول                
  .SPSS باستخدام حزمة برامج يالتقرير الرئيس

  
  نسب االستكمال2-8

 أسرة عراقيـة،    2996 و أسرة سورية  25697  أسرة، منها  28693تضمنت عينة المسح زيارة     
 فـي   910قطر، حيث تراوح حجم العينة على مستوى المحافظـة بـين            موزعة على كل محافظات ال    

  . في محافظة ريف دمشق7312محافظة القنيطرة و
 

اسـتكملت مقابلـة    حيث  ،  %96.8 أسرة سورية بنسبة استكمال قدرها       24883كما تمت مقابلة    
 بـصفة   سنة وتقيم49–15أي متزوجة أو مطلقة أو أرملة ويتراوح عمرها بين    ( سيدة مؤهلة    17565

  %.95.8بنسبة بلغت ) معتادة مع األسرة
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 1648، وقد استكملت مقابلة     %98.8 أسرة عراقية بنسبة استكمال قدرها       2959وقد تمت مقابلة    
 سنة وتقيم بصفة معتادة مع      49–15أي متزوجة أو مطلقة أو أرملة ويتراوح عمرها بين          (سيدة مؤهلة   

  %.95.9بنسبة استجابة بلغت ) األسرة
 

حظ أن الغالبية العظمى من األسر العراقية الوافدة تقـيم فـي محافظـة ريـف دمـشق              وقد تال 
)98.6(%.   

  
  )1-2(جدول 

  مكان اإلقامةعدد وحدات العد وعدد العناقيد بالعينة حسب المحافظات والنواحي و

المحافظة أو   اقيةعدد األسر السورية و العر عدد العناقيد بالعينة عدد وحدات العد بالعينة

  إجمالي  ريف  حضر إجمالي ريف حضر إجمالي ريف حضر الناحية

 2.200  2200 110 _ 110 110 _ 110 دمشق

 3.600 1800 1800 180 90 90 180 90 90 حلب

 1.760 320 1440 110 20 90 55 10 45 ناحية ببيال

 2392  2392 92  92 46 _ 46 ناحية جرمانا

 912 304 608 48 16 32 24 8 16 ناحية قدسيا

 2200 760 1440 110 38 72 110 38 72 بقية ريف دمشق

 1600 700 900 80 35 45 80 35 45 حمص

 1600 980 620 80 49 32 80 49 31 حماه

 1600 740 860 80 37 43 80 37 43 الالذقية

 1800 1240 560 90 62 28 90 62 28 إدلب

 1900 1160 740 95 58 37 95 58 37 الحسكة

 1700 880 820 85 44 42 85 44 41 دير الزور

 1400 980 420 70 49 22 70 49 21 طرطوس

 1600 960 640 80 48 32 80 48 32 الرقة

 1600 890 740 80 43 37 80 43 37 درعا

 1200 800 400 60 40 20 60 40 20 السويداء

 1000 1000  50 50  50 50 _ القنيطرة

 30064 13484 16580 1500 679 821 1375 661 714 إجمالي
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  الفصل الثالث
  الخصائص األساسية لألسر والمساكن

  
  

لظـروف  وارافية واالقتـصادية    غن الخصائص الديمو  عيهدف هذا الفصل إلي توفير معلومات       
 التعليم والعمل فضال    ىمعلومات عن العمر والنوع ومستو    أسر العينة وتتضمن    البيئية التي تعيش فيها     

ـ        . لمسكن وممتلكات األسرة  عن الخدمات المتوفرة با     ىويهدف هذا الوصف إلي وضع خلفية تساعد عل
  .فهم النتائج الواردة في الفصول التالية

  
   حجم األسرة وتركيبها3-1

 في الحضر مقابـل     4.7 ( أفراد، 5مسح لعام أن متوسط حجم األسرة المعيشية بلغ         التظهر نتائج   
  .) فردا في الريف5.4

    
ـ  ـعب  ـة حس ـة بالعين ـر المعيشي ـع األس ـيتوز) 1-3(ويبين الجدول    ـ رادها  ـدد أف ي ـف

  .رـف والحضـل من الريـك
  
 ملحوظ في حجم األسرة بين الريف والحضر ال سيما األسـر            وت وجود تفا  جدولال منيالحظ  و
   .، إذ تبلغ نسبتها في الريف تقريباً ضعف ما هو فــي الحضر) أفراد7أكثر من ( ،الكبيرة

  
  )1-3(جدول 

  يع النسبي لألسر المعيشية حسب عدد أفرادها في الريف والحضرالتوز
  

  فئات عدد أفراد األسرة   %الحضر   %الريف   %إجمالي

   أفراد4 - 1  47.8  39.4  44.3

   أفراد7 - 5  43.0  41.0  42.1

   أفراد7 من أكثر  9.2  19.7  13.6

   إجمالي  14387  10496  24883
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وأن نسبة األسر التي ترأسـها      % 90 النووية بلغت نحو     لى ان نسبة األسر   إوقد اشارت النتائج    
       .وتتقارب هذه النسب في كل من الريف والحضر% 10 يسيدة تبلغ حوال

          
   والنوعي للسكان التكوين العمري3-2

تأثير التطور السكاني في الماضي على التكوين العمري        ) 1-3(شكل  الو) 2-3(جدول  ال يوضح
، ويالحظ اثر االنخفاض الحالي في مستويات الخصوبة حيث يالحـظ أن             للسكان في سوريا   يوالنوع

ـ     سـن  9-5 سنوات أقل من نسبة األطفال في الفئة العمرية          5نسبة األطفال أقل من       يوات خاصـة ف
  .الحضر

  )2-3(جدول 

  اإلقامة والنوعمكان التوزيع النسبي للسكان حسب العمر و
  

   رــحض   فــري   انـإجمالي السك

  ذكور  إناث  مجموع  ذكور  إناث  مجموع  ذكور  إناث  مجموع

فئات 

  العمر

12.4  12.3  12.5  13.4  13.4  13.5  11.5  11.5  11.6  0 – 4   
12.6  12.4  12.9  13.3  13.3  13.4  12.1  11.6  12.5  5 – 9  

12.0  12.1  11.9  12.3  12.2  12.4  11.8  12.0  11.5  10-14  

10.8  10.5  11.0  11.0  10.8  11.3  10.5  10.3  10.7  15-19  
9.4  9.2  9.6  9.5  9.2  9.8  9.3  9.1  9.4  20-24  
8.3  8.5  8.1  8.2  8.6  7.9  8.4  8.5  8.3  25-29  
6.5  6.8  6.2  6.5  6.7  6.3  6.5  6.8  6.2  30-34  
5.5  5.8  5.3  5.1  5.3  5.0  5.8  6.2  5.5  35-39  
5.2  5.3  5.1  4.6  4.8  4.4  5.7  5.8  5.6  40-44  
4.1  4.1  4.1  3.4  3.4  3.4  4.7  4.7  4.6  45-49  
3.8  3.9  3.6  3.4  3.7  3.1  4.1  4.1  4.0  50-54  
3.1  3.1  3.0  2.9  3.0  2.9  3.2  3.2  3.2  55-59  
2.3  2.2  2.4  2.2  2.2  2.3  2.3  2.2  2.4  60-64  
1.4  1.4  1.5  1.3  1.2  1.3  1.6  1.5  1.7  65-69  
  فأكثر 70  2.7  2.4  2.6  3.0  2.3  2.7  2.8  2.4  2.6

124614  60888  63725  56641  27767  28874  67973  33121  34852  
 إجمالي

)100(  
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  )1-3(شكـل 

  حسب العمر والنوعالسكانيالهرم 

 
  
   سنة فأكثر15الة الزواجية للسكان  الح3-3

 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجيـة والنـوع         15التوزيع النسبي للسكان    ) 3-3(جدول  اليوضح  
 فـي    سنة فأكثر في الريـف عنهـا       15السكان  رتفاع نسب العزوبة بين     إ يالحظ   ه ومن .ومكان اإلقامة 

 ارتفـاع متوسـط     ىيرجع ذلك إل  قد  ، و )على الترتيب % 31.6،  %35.7(الحضر وخاصة بين اإلناث     
 الريف، إال أنها ما زالت منخفضة جداً إذا         يفي الحضر عنها ف   ق  وتزيد نسب الطال  . السن عند الزواج  

  .دول األخرىما قورنت بال
  
  )3-3(جدول 

   سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية ومكان اإلقامة15التوزيع النسبي للسكان 
  

   حضر   ريف   إجمالي السكان
  ذكور  إناث  مجموع  ذكور  إناث  مجموع  ذكور  إناث  مجموع

  الحالة الزواجية

  لم يسبق له الزواج  42.1  31.6  37.0  44.7  35.7  40.3  43.3  33.4  38.5
  منفصل أو هجران  0.1  0.1  0.1  0.0  0.2  0.1  0.08  0.2  0.1
  زوجـمت  56.7  60.5  58.6  54.3  58.2  56.2  55.6  59.5  57.5
  لـأرام  0.8  6.6  3.6  0.8  5.5  3.1  0.8  6.1  3.4
  قـمطل  0.3  1.1  0.7  0.2  0.5  0.3  0.2  0.8  0.5

  )100(إجمالي   22439  21497  43936  17537  16965  34502  39974  38456  78430
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   الحالة التعليمية3-4

يعتبر المستوى التعليمي ألفراد األسرة من أهم خصائص األسرة المعيشية الرتباطه بالكثير من             
. الظواهر مثل السلوك اإلنجابي واستخدام وسائل تنظيم األسرة وصحة األسرة ال سـيما األم والطفـل               

  . ألمية وشمول التعليموتعكس الحالة التعليمية أثر السياسات التعليمية في مجال محو ا
  

  )4-3(جدول 

   حسب الحالة التعليمية والنوع ومكان اإلقامة) سنوات فأكثر10 (التوزيع النسبي للسكان
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

وجود تفاوت في نسبة األميين بين الحضر والريف وبـين الـذكور            ) 4-3(يالحظ من الجدول    
  .لنسبة لحملة الثانوية فما فوقواإلناث وكذلك األمر با

        
  الحالي بالتعليمااللتحاق  -

 سنة ثم تبـدأ     11-6 بالتعليم مرتفعة في السنوات األولى       ي الحال أن نسبة االلتحاق  ) 5-3(يبين الجدول   
   .  سنة17عمر بين األطفال في  هامستوياتأدنى باالنخفاض لتصل إلى 

  

  النوع  مكان االقامة
  مجموع

  ذكور  إناث  حضر  ريف

  الحالة التعليمية

  أمــي  8.8  19.9  10.0  19.5  14.2

  يقرأ ويكتب  16.4  14.7  14.8  16.5  15.6

  أساسي  37.4  33.1  35.3  35.4  35.3

  إعدادي  16.6  14.9  16.9  14.3  15.8

  ثانوي وما فوق  20.7  17.4  23.0  14.2  19.1

  )100(إجمالي   47567  45824  51925  41466  93391
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  )5-3(جدول 

   بالتعليم حسب النوع والعمرالملتحقين حاليا  األفرادنسب
   

  

       
 بـين   ال تختلـف   سنة 17-6  العمر يفوتشير بيانات المسح إلى أن نسبة غير الملتحقين بالتعليم          

حتى سـن   أن التعليم األساسي إلزامي الشيء بالرغم مرتفعة بعضولكنها تبدو    عنها بين االناث  الذكور
  .  هذه الفئة العمريةي كل األطفال فيويجب ان يغطالخامسة عشر 

  
  )6-3(جدول 

 بالمدارس  حالياالملتحقينغير  ي الماضيمن بين الملتحقين ف من العمر 14-6ألطفال النسبى لتوزيع ال

  حسب السبب والنوع ومكان اإلقامة
   

  األسباب  ذكور  إناث  حضر  ريف  إجمالي 

  لــــللعم  7.9  2.9  6.2  4.7  5.5
  ألسباب صحية  3.3  2.1  2.6  2.8  2.7
  عدم النجاح بالتعليم  20.1  12.7  16.3  16.8  16.5
  ةـــعدم الرغب  52.3  43.7  47.9  48.5  48.1
  ةـد خدمـال توج  0.9  3.1  0.9  3.2  2.0
  ةــة عاليـالكلف  3  5.3  4.7  3.3  4.1
  الوصول إلى مستوى مناسب  0  12.1  4.7  7.2  5.8
  االستعداد للزواج  0.1  2.7  1.7  0.9  1.3
  أخرىاب ـأسب  10.7  13.8  13.4  10.8  12.2
  نــر مبيـغي  1.8  1.7  1.7  1.9  1.8
  )100(إجمالي   935  865  966  834  1800

  أحاد العمر  ذكور  إناث  إجمالي  العدد
3506 95.0 95.9 94.3 6  
3064 97.5 97.1 97.8 7  
3076 97.9 98.1 97.7 8  
3280 97.3 96.8 97.8 9  
3041 95.5 94.9 96.1 10  
2995 93.6 93.1 94.2 11  
2893 88.1 88.0 88.1 12  
3209 80.7 79.6 81.8 13  
2825 71.2 72.2 70.2 14  
2918 62.0 63.5 60.6 15  
2808 53.1 54.6 51.7 16 
2696 46.8 48.5 45.2 17  

  إجمالي 82.1 82.8 82.4 36311
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 14-6 في الفئـة العمريـة    بين األطفال التعليم أن أهم أسباب التسرب من    ) 6-3(جدول  الوبين  
وقـد  . هي عدم الرغبة في االستمرار في التعليم، كما أن هناك نسبة تسربوا للحصول على عمل               سنة

فقط بـين   % 2.9مقابل  % 7.9بلغت نسبة الذكور الذين تسربوا من التعليم بسبب الحصول على عمل            
ـ  بـسبب الوصـول   كذلك يالحظ أن نسبة اإلناث الالتي تركن التعليم         . اإلناث  مناسـب  ى مـستو  ى إل
   . الظاهرة بين الذكورهولم تالحظ هذ% 12.1بلغت

  
  لعملا العالقة بقـوة 3-5

وكانت بـين الـذكور     % 42.07 سنة فأكثر نحو     15بلغت نسبة المشتغلين فعالً من بين السكان        
  .في الحضر% 42مقابل % 42.2وقد بلغت نسبة المشتغلين في الريف % 14.3وبين اإلناث % 68.8

  
  )7-3(جدول 

  . سنة فأكثر من العمر حسب الحالة العملية والنوع ومكان اإلقامة15تغلون من السكان توزيع المش
  

  النوع  مكان االقامة
  مجموع

  ذكور  إناث  حضر  ريف
  الحالة العملية

  بأجر يعمل  65.1  73.1  67.1  65.7  66.5

  يعمل لحسابه  29.2  14.1  27.8  25.4  26.7

  صاحب عمل  3.0  0.6  3.3  1.7  2.6

4.0  7.1  1.5  11.9  2.4  
يعمل بدون أجرة 

  لألسرة

  غير مبين  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2

  )100(إجمالي   27510  5491  18439  14562  33001

       
ن من المشتغلين يعملون بأجر لدى الغير فـي حـي         % 66.5أن نسبة تبلغ  ) 7-3(جدول  ال      ويظهر  

بدون أجر إلي   ي يعملن لدى األسرة     وتزيد نسبة اإلناث الالت   % 26.7تصل نسبة الذين يعملون لحسابهم    
مقارنـة  % 7.1فقط من الذكور، كذلك تزيد هذه النسبة في الريف إلـي   % 2.4مقارنة بنسبة   % 11.9
  .الحضرفقط في % 1.5بنسبة 
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  )8-3(جدول 

  اإلقامة حسب الحالة المهنية والنوع ومكان ) سنة فأكثر من العمر15 (لمشتغلينل  النسبىتوزيعال
  

  الحالة المهنية للمشتغلين  ذكور  إناث  رحض  ريف  إجمالي

  مدراء  1.8  1.2  2.2  1.1  1.7

  اختصاصيون  11.7  40.9  20.7  11.3  16.6

  ــةكتب  6.6  9.7  7.6  6.6  7.2

  عمال خدمات  14.2  5.5  17.1  7.1  12.7

  عمال زراعيين  13  30.5  3.7  31.4  15.9

  عمال انتاج  52.7  12.2  48.7  42.2  45.9

  )100 (إجمالي   27510  5491  18439  14562  33001

  
مقابـل  والزراعة   ارتفاع نسبة اإلناث في أعمال االختصاص والكتبة         )8-3( يالحظ من الجدول  

يعود ذلك إلى تركز المؤسسات اإلدارية والمهنية في       قد  ووالخدمات  انخفاض نسبتهن في أعمال اإلنتاج      
بـين   وخاصـة    لزراعية في الريف  المهن ا في   نسب العاملين    كما يالحظ ارتفاع ملحوظ في    . الحضر
  .اإلناث

  
  ية للمسكنالخصائص األساس 3-6

إن الخصائص األساسية للمسكن تعكس الواقع االقتصادي واالجتماعي للسكان من حيث نوعيـة             
المسكن وملكيتـه ونوعية المواد المستخدمـة في األرضية وعـدد الغرف ومتوسط عـدد األشخاص            

  . هذا الشأنينتائج المسح ف عرضا ألهم يوفيما يلبالغرفة 
            

  : نوعية الوحدة السكنية التي تقيم بها األسرة 

من األسر تقيم في منـزل مستقل وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل            % 61.3نتائج أن   التظهر  
ويعود هذا التفاوت إلى الرغبة االجتماعية وخاصة       % 40.9ر إلى   ـوتنخفض في الحض  % 89.2إلى  

  .إلقامة في منـزل مستقللسكان الريف ل
  

% 35.9 إلـى    ته نسب تصلضمن مبنى سكني مؤلف عادة من طابق أو أكثر          شقة  أما السكن في    
تنخفض فـي   بينما  . ترتفع في المدن الرئيسية إلى أعلى من ذلك       قد   و ،%56.7في الحضر إلى    ترتفع  و

ونسب بسيطة جداً   من األسر في غرفة     % 2.4وتقيم نسب بسيطة ال تتعدى      % 7.5الريف إلى حوالي    
  .في خيمة
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  المسكنملكية 
منها من االسر السورية تمتلك المسكن الذي تعيش فيه         % 90أوضحت بيانات المسح أن حوالي      

%. 9ملكية مشتركة، وتبلغ نسب المساكن المؤجرة حوالي        % 12ملكية خاصة وحوالي    % 78حوالي  
 حيث ترتفع نسب المساكن المملوكة      ويالحظ وجود تفاوت واضح بين األسر الحضرية واألسر الريفية        

  )).3.9(جدول (ملكية خاصة في الريف بينما ترتفع نسب المساكن المؤجرة في الحضر 
  

  سكنعدد الغرف في الم
 غرفة ترتفع قليال في الحضر،      3.2إلى أن متوسط عدد الغرف بلغ حوالي        ) 9.3(يشير الجدول   

ا بالنسبة لمعدل التزاحم وهو عدد االفراد في        أم.  غرفة 1.8كما يصل متوسط عدد غرف النوم حوالي        
.  فردا فـي الحـضر  1.7 فردا مقابل 2.1 فردا يرتفع في الريف إلى حوالي 1.9الغرفة فيصل حوالي    

 فـردا مقابـل     3.3ويزيد هذا المعدل إذا حسب بالنسبة لغرف النوم فقط وخاصة في الريف حيث يبلغ               
  . فردا في الحضر2.8

  
  )9-3(جدول 

  االقامةكان  لألسر حسب خصائص المسكن وميلنسبالتوزيع ا

  الخصائص   حضر   ريف   مجموع

   نوع الوحدة السكنية التي تقييم بها األسرة–أ 
  فيال/ مستقل /بيت  40.9  89.2  61.3

  شقة في مبني  56.7  7.5  35.9

  غرفــة  2.0  2.9  2.4

  أخــرى  0.3  0.4  0.4

   ملكية المسكن–ب 
  ملك خـاص  73.3  84.9  78.2

  ملك مشترك  12.8  11.7  12.2

  إيجـــار  12.8  2.5  8.5

  أخـــرى  1.1  0.9  1.1

  إجمالي  100.0  100.0  100.0

   متوسط عدد غرف المنزل-ج  رفةغ 3.3   غرفة3.0   غرفة3.2

  معدل التزاحم في الغرفة   فرد1.7   فرد2.1   فرد1.9

  نومال متوسط عدد غرف -د  غرفة نوم 1.9   غرفة نوم1.8   غرفة نوم1.8

   التزاحم في غرفة النوممعدل  فرد2.8   فرد3.3   فرد3.0
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  :المصدر الرئيسي لمياه الشرب

من األسر يتوفر لديهم مياه شرب من الشبكة العامة للمياه وترتفع % 85.7تظهر نتائج المسح أن   
، أما باقي السكان فيحصلون على المياه إما من مصدر عام خارج            %90.7سبة في الحضر إلى     هذه الن 

  .أو بواسطة سيارة مزودة بخزان للمياةالمنـزل أو من خالل بئر مزود بمضخة 
  

من المنازل تتوفر لديهم الميـاه داخـل        % 87.4أما عن توفر المياه داخل وخارج المسكن فإن         
  مـن   الميـاه  تحصل على من األسر في الحضر   % 7.6وإن  % 91.9إلى  المسكن وترتفع في الحضر     

  .)10-3( الجدول يكما ف% 16.4خارج المسكن ولكن داخل المبنى وترتفع هذه النسبة في الريف إلى 
  

  )10-3(جدول 

  اإلقامةكان  وممياه الشرب مصدر  نوع وموقعلمساكن حسبل ي النسبتوزيعال
  

  ئصالخصا      حضر     ريف      مجموع

   مصدر مياه الشرب –أ 

  شبكـة عامــة  90.7  78.9  85.7

  صنبور ومنهل عام  1.0  1.1  1.0

  بئر مزود بمضخة  0.4  6.3  2.9

  سيارة مزودة بخزان مياة  7.1  9.9  6.3

  أخــرى  1.8  4.9  3.1

  موقع مصدر مياه الشرب–ب
  داخل الوحدة السكنية  91.9  80.8  87.4

  سكنية ولكن داخل المبنيخارج الوحدة ال  7.6  16.4  11.3

  أخــرى  0.5  2.7  1.4

  إجمالي   100.0  100.0  100.0

  
  : دورة مياه نوع

 وجه بالمسح عددا من األسئلة عن مكانهـا  العامة،الصحة  على  أثرها  نظراً ألهمية دورة المياه و    
من األسر في الحضر لـديها دورة ميـاه         % 95 ي حوال   وقد تبين أن    .بهاوأسلوب الصرف الصحي    

منفصلة داخل المنـزل والباقي في خارج المنـزل وتنخفض نسبة من لديهم دورة مياه داخل المنـزل               
  .من األسر% 71.4في الريف إلى 
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 فـي    من األسـر   %95       أمـا عن اتصال دورة المياه بشبكة صرف صحي فقد تبين أن حوالي           
في الريف حيث يبلغ    % 55ي   دورة مياه متصلة بشبكة صرف عامة، وتنخفض إلى حوال         االحضر لديه 

    ).11.3(كما في الجدول %. 39ربـط دورة المياه بحفرة فنيـة أو مغلقة 
  

  )11-3( جدول

   ومكان اإلقامةالصحيمياه ونوع الصرف اللمساكن حسب مكان دورة ل يالتوزيع النسب
  

  

  
  المصدر األساسي لإلنارة

% 99.7ل إلى   ـة حيث تص  ـة عام ـمسح ارتفاع نسبة اإلنارة بالكهرباء من شبك      تظهر نتائج ال  
  . الريفي ف%99.6 مقابل% 99.8ى ـوترتفع في الحضر إل

  
   التخلص من الفضالت

إن طريقة التخلص من الفضالت لها آثار على الصحة العامة من جهة والبيئة من جهة أخـرى                 
عون الفضالت في أكياس أو أوعية لها غطاء وترتفع         من السكان يض  % 80.4وتظهر نتائج المسح أن     

، وتأتي نسبة وضعها    %70.7وتنخفض هذه النسبة في الريف إلى       % 87.4هذه النسبة في الحضر إلى      
، وتـأتي   %11.4وفي الحضر تنخفض إلى حوالي      % 21.4بوعاء دون غطاء في الريف إلى حوالي        

  .   إلقائها في الشارع أو أمور أخرىباقي النسبة للطرق األخرى للتخلص من القمامة إما

  مجموع

  

  ريف

  

  حضر

  

  الخصائص
 

   وجود مكان منفصل كدورة مياه –أ 

  اخل الوحدة السكنيةد  94.9  71.4  85.0

  نـــخارج المسك  4.8  26.6  14.0

  ال يوجد دورة مياه  0.3  2.0  1.0

   نوع الصرف الصحي–ب 

  متصل بشبكة عامة  95.1  55.4  78.4
  ية أو مغلقةـنفحفرة   2.4  39.0  17.8

  كـر ذلـغي  2.5  5.7  3.8

  إجمالي  100.0  100.0  100.0
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  المعمرة ملكيـة السلع 3-7

له دالالت اجتماعية وثقافية واقتصادية،  وهو يعبر أيضاً عن الميـل             إن امتالك السلع المعمرة   
من % 97.6وتظهر نتائج المسح أن حوالي      . االستهالكي لدى المواطنين وخاصة لبعض السلع المعمرة      

إضافة إلى توفر طبق    % 96.6وفي الريف   % 98.4ون تصل في الحضر إلى      األسر يمتلك جهاز تلفزي   
  .في الحضر% 93من األسر وترتفع إلى % 90.2استقبال مرئي لدى 

  

 وكذلك %97.7 وترتفع في الحضر إلى% 96.1 أما عن توفر ثالجة كهربائية فتصل نسبتهم إلى
% 88.7مقابل  % 96.1ي الحضر إلى    وترتفع ف % 93كهربائية حيث تصل إلى     الغسالة  الارتفاع ملكية   

  . الريففي
  

ترتفـع فـي    % 22.8 آلـي توفر حاسب شخصي تصل نسبة األسر التي لديها حاسب          بالنسبة ل 
  .   الريفي ف%12.4 مقابل% 30.4الحضر إلى 

  
 زراعية وترتفع هذه النسبة في اًمن األسر تملك أرض% 18.6ن إزراعية فالرض األوعن ملكية 

  . الحضري ف%6.4 قابلم% 35.4الريف إلى 
  

 %20.4من األسر وترتفع في الحضر إلـى        % 17.4خاصة فإنها تصل إلى     السيارة  الأما ملكية   
   .في الريف% 13.3مقابل 
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  الفصل الرابـع

    خصائص نساء العينة

  
  

ـ     ـات أو الساب  ـيتناول هذا الفصل خصائص السيدات المتزوج      ـ ي فئ ـق لهن الـزواج ف ة ــ
 سنة والالتي تمت مقابلتهن في المسح وذلك من خالل تقديم معلومات عـن التكـوين                49-15العمـر

  .العمري والحالة الزواجية والتعليمية والعملية
            

   الخصائص الديموجرافية4-1

 %1.8من النساء متزوجات، كما بلغـت نـسبة المتـرمالت           % 96.9أظهرت نتائج المسح أن     
. ، وتختلف هذه النسب بشكل بسيط بين الحـضر والريـف         %0.2توالمنفصال %1.3والمطلقات نحو   

  .ويالحظ انخفاض نسبة المطلقات بشكل واضح مما يدل علي أن الزواج في سورية يتصف باالستقرار
  
 سنة، كمـا أن     30أن أكثر من ثلث السيدات في المسح تقل أعمارهن عن           ) 1-4(الجدوليبين  و

مـن الـسيدات    % 5ويالحظ أن نـسبة أقـل مـن         . أكثر سنة ف  40أكثر من ربع السيدات أعمارهن      
ن المسح يـشمل    إلى أ سنة ويرجع ذلك     19 -15المتزوجات أو السابق لهن الزواج تقع في فئة العمر          

 ويالحـظ االتجاه المتزايد في سورية نحو تأخير سن الزواج         والمتزوجات أو السابق لهن الزواج فقط،       
  .سواءد على ح كل من الحضر والريف النمط فيهذا 

  
  الحالة التعليمية 4-2

فيما يتعلق بالحالة التعليمية، فإن التعليم في سورية قد قطع خطوات متقدمة للحد من األمية بشكل         
  .خاص وفي زيادة نسبة االلتحاق بالتعليم في مختلف مراحل التعليم وبشكل خاص بين اإلناث

   
، 2001 مسح صحة األسرة عام      ها في نسب األمية بين النساء مع مثيالت     ويتضح ذلك من مقارنة     

مما يشير الى حدوث إنخفاض نسب      % 40.4وفي الريف   % 16.6حيث بلغت نسبة األمية في الحضر       
  .2009-2001األمية خالل الفترة 
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  )1-4(جدول 

بعض  حسب  سنة49-15 فئة العمر يالمتزوجات والسابق لهن الزواج فالتوزيع النسبي للسيدات 

  خصائص ال
  

 الخصـائـص رـحض فـري مجموع اتعدد السيد

 فئات العمر

747 4.3 4 4.4 15-19 

2365 13.5 14.2 13 20-24 

3493 19.9 21.2 19 25-29 

3226 18.4 19.2 17.8 30-34 

3054 17.4 16.9 17.8 35-39 

2756 15.7 15.1 16.1 40-44 

1924 11 9.5 12 45-49 

 الحالة الزواجية

  زوجة حاليامت 96.3 97.2 96.7 16979

 أرملة 1.8 1.7 1.8 309

 مطلقة 1.7 0.9 1.4 244

  منفصلة 0.2  0.2  0.2  34

 الحالة التعليمية

 أمية 12.5 30.5 20 3518

 تقرأ وتكتب 1.6 1.3 1.5 262

 ابتدائي 41.9 42.4 42.1 7401

 إعدادي 18.1 12.5 15.8 2768

  ثانوي فأكثر 25.9 13.3 20.6 3615

  السيداتإجمالي  10193 7372 17565
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اإلقامة حيث ترتفع نسبة مكان  وجود اختالفات في الحالة التعليمية حسب )1-4(ويوضح الشكل 
  .األمية بين المقيمات في الريف عنها بين السيدات في الحضر

  

  )1-4(شكل 

  يميـةحسب مكان اإلقامـة والحالة التعل التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج
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   متابعة وسائل اإلعالم4-3

فزيون كأهم وسيلة من وسائل اإلعالم حيث تـشاهده         يأهمية مشاهدة التل  ) 2-4(جدول  اليوضح   
وأن نسبة الالتي ال يـشاهدن      ) في الريف % 87.1 في الحضر،    %93.7(من السيدات   % 90.9يوميا  

مـن  % 16.7، إذ ذكـرت نحو     )اإلذاعة( ويليه في األهمية الراديو      %.2تقـل عن   فزيون إطالقا   يالتل
أما قراءة الصحف والمجالت فقد تدنت النسب بشكل واضح،         .  الراديو يوميا  أنهن يستمعن إلى  السيدات  

 الـصحف   ىوتزيد نسبة اإلطالع عل   %. 12إذ تبلغ نسبة الالتي يقرأن الصحف والمجالت يوميا نحو          
  . األقل مرة أسبوعيا بشكل واضح مع تزايد المستوى التعليمي ىوالمجالت يوميا أو عل

  
من السيدات يستخدمن الحاسوب وتزيد هذه النسبة في الحضر عنها          %12.9وقد بينت النتائج أن   

من %9.8وكذلك الحال بالنسبة لالنترنت حيث ذكرت     .  الريف وتزداد مع ارتفاع المستوى التعليمي      يف
 .حضر ومع ارتفاع المستوى التعليميت وتزيد هذه النسبة في الالسيدات بأنهن يستخدمن االنترن
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  )2-4(جدول 

متابعة حسب درجة   سنة49-15عمر ال يالتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج ف

  .المستوي التعليمي ومكان اإلقامةووسائل االعالم 

  
    مكان اإلقامة التعليميالمستوي 

 مجموع
 ثانوي

 فأكثر

تقرأ  ابتدائي إعدادي

 وتكتب

 حضر ريف أمية

  

 الخصـائــص

 الصحف والمجالتقـراءة 

 اـــيومي 13.8 8.6 0.0 3.1 4.7 10.4 32.9 11.9

 مرة أسبوعيا علي األقل 19.2 13.8 0.0 6.5 9.7 20.6 31.3 17.2

 أقل من مرة أسبوعيا 19.7 18 0.0 19.4 1606 24.6 19.1 19.1

 اـــإطالق 47.4 59.6 0.0 71 69 44.4 16.7 51.8

 فزيونيمتابعة التل

 اــــيومي 93.7 87.1 81.6 90.9 93.5 93.5 92 90.9

 مرة أسبوعيا علي األقل 3.9 7.7 9.6 5.6 4.3 4.5 5 5.5

 أقل من مرة أسبوعيا 1.2 2.5 4.1 1.6 1.1 0.7 1.8 1.7

 اـــإطالق 1.2 2.7 4.7 1.9 1.1 1.4 1.2 1.9

 لي الراديواالستماع إ

 اـــيومي 18.3 14.7 8 15.9 13.6 20.8 30.3 16.7

 مرة أسبوعيا علي األقل 10.7 6.2 1.9 7.6 7.7 12.2 15.8 8.8

 أقل من مرة أسبوعيا 10.6 6.6 3.7 7.9 9.2 11.6 11.3 9

 اـــإطالق 60.4 72.5 86.4 68.6 69.4 55.4 42.6 65.5

 السيـداتإجمالي  10193 7372 3518 262 7401 2768 1074 17565
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  الحالة العملية 4-4

ارتفاع نسبة السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج والالتـي لـم      ) 2-4( الشكلالحظ من   ي
أما الالتـي تعملـن   .  الريـفيف% 74.8 الحضرمقابل  يف% 80.5 بلغت هذه النسبة     حيثتعمل أبدا   

 أيـضا   ويالحـظ لإلجمالي،  % 15.8ريف و لل% 18للحضر و % 14.3وقت المسح فقد بلغت نسبتهن      
 فـي العمـل     ة الريفيـات  ارتفاع هذه النسبة في الريف عنها في الحضر بسبب ازدياد نسبة مـشارك            

  .الزراعي
  

 )2-4(شكل 

  لسيدات حسب حالة العمل ومكان اإلقامةل  النسبىتوزيعال 
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سيدات المتزوجات أو الـسابق لهـن الـزواج وغيـر           التوزيع النسبي لل  ) 3-4(جدول  الويبين  

 الالتيفقط هن % 25.2أن نسبة قدرها العامالت وقت المسح حسب النية في العمل مستقبال، حيث نجد    
وتزيـد كـذلك بـين      .  الحـضر  ي الريف عنها ف   ي العمل مستقبال وترتفع هذه النسبة ف      يلديهن النية ف  

 تنوين العمل مع يالالتا تالحظ وكما هو متوقع زيادة نسبة       كم .المطلقات واألرامل مقارنة بالمتزوجات   
  . يارتفاع المستوى التعليم

  
أن ) 4-4(جدول السوق العمل، يبين سيكون بيده القرار فيما يتعلق بالنزول إلى وفيما يتعلق بمن 

كما أجابت  . من الحاالت % 61 يبحوالقرار عمل الزوجة هو عادة قرار مشترك للزوجين معا وذلك           
ن هذا  أترى  % 25من السيدات بأن هذا القرار يعود لهن فقط، في حين أن نسبة تبلغ حوالي               % 10.8

  .القرار هو للزوج وحده
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  )3-4(جدول 

   وبعض الخصائصالنية للعمل مستقبالحسب  التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج

  

)100( إجمالي  غير متأكدة 
 العمل يال تنو

 مستقبال

 العمل يتنو

 مستقبال
 الخصـائـص

 مكان اإلقامة

 رـحض 23.2 67.8 9.1 8740

 فــري 28.2 61.2 10.6 6048

 الحالة الزواجية

 متزوج حاليا 24.7 65.6 9.7 14389

 أرملــة 40.1 51.7 8.2 197

 مطلقـة 49.7 42.4 7.9 174

  منفصلة 60.5 37.9 1.7 28

 الحالة التعليمية

 يــأم 13.4 76 10.6 3029

 تقرأ وتكتب 24.8 66.6 8.6 229

 يـابتدائ 22.6 66.7 10.8 6888

  داديـإع 30.8 61.7 7.5 2559

  ثانوي  41.3  50.4  8.4  1454

  معهد متوسط  55.8  37.8  6.4  395

  جامعة فأكثر  46.2  49.5  4.3  234

  إجمالـي 25.2 65.1 9.7 14788
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  )4-4(جـدول 

حسب من  ت الالتي ذكرن إنهن سوف يعملن مستقبالً أو أنهن غير متأكدات من ذلكلسيدال ي النسبالتوزيع

  االقامة والحالة التعليميةكان نه صاحب قرار العمل ومأيرون 
  

 آخرين ال تعرف مجموع
  الزوجان

 معا

  الزوج

 وحده
 الخصـائـص ة وحدهاجالزو

 مكان اإلقامة

 حضــر 11.8 24.7 60.1 1.2 2.2 2816

 ريـــف 9.7 24.9 63 1 1.5 2348

 الحالة التعليمية

 يـــأم 10.8 36.1 49.8 1.2 2.1 727

 تقرأ وتكتب 12.1 32.4 51.5 1.4 2.6 76

 يــابتدائ 9.2 28.6 58.6 1.3 2.3 2296

 داديــإع 10.8 20.2 67.2 1.3 0.6 979

 ثانوي 13.1 14.5  70.3  0.4  1.9  722

  سطمعهد متو 13.9 10.7  73.1  0.2  2.2  245

  جامعة فأكثر 23.4 7.2  67.1  1.1  1.2  118

 إجمالي 10.8 24.8 61.4 1.1 1.9 5164

   
  موسمية العمل وطبيعـة األجـر -

ئمـا أو موسـميا وبعـض       ا إذا كان العمل دا    ـتوزيع السيدات حسب م   ) 5-4( دولـجاليبين  
، في حين   ال دائما ن بين العامالت يعملن عم    م% 65.1 ومنه يتضح أن أكثر من       .مختارةالخصائص  ال

وتزيد نسبة السيدات الالتي يعملن عمال دائمـا   . مؤقتايعملن  % 5يعملن بشكل موسمي فقط،     % 30أن  
كثر موسمية وتصل النسبة إلـى نحـو        أالعمل في الريف     ومن ثـم فان     .في الحضر عنها في الريف    

 التحاق د من احتمال   المستوى التعليمي يزي   ارتفاعكذلك يالحظ إن    . رـفي الحض % 18.2 مقابل% 43
  .  المرأة بعمل دائم
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   )5-4(جدول 

  الخصائصبعض سيدات العامالت حاليا حسب موسمية العمل ولل ي النسبالتوزيع
   

 الخصـــائص عمل دائـم موسمي فقط من حين آلخر مجموع

 مكان االقامة

 حضــر 77.7 18.2 4.1 1453
 ريـــف 51.4 43.0 5.7 1325

  الحالة الزواجية
  حالياةمتزوج 65.0 30.4 4.6 2589
 أرملـــة 68.8 26.3 4.9 111
 مطلقـــة 67.6 22.3 10.1 70

  الحالة التعليمية
 يــأم 31.0 62.5 6.5 490
 كتبتقرأ وت 49.6 36.4 14.0 33
 يــابتدائ 44.1 44.6 11.3 513
 داديــإع 80.4 14.5 5.1 78.8
  ثانوي فأكثر 78.1 15.0 6.9 259
  إجمالي 65.1 30.0 4.8 1165

  
  )6-4(جدول 

  الخصائصبعض لسيدات العامالت حسب طبيعة األجر و لي النسبتوزيعال
  

 الخصــائـص نقدي نقدي وعيني عيني فقط بدون أجر إجمالي

  مكان االقامة
 حضـــر 90.9 4.6 1.5 3.1 1453
 ريـــف 65.4 6.6 4.0 24.0 1325

  الحالة الزواجية
  حالياةمتزوج 78.4 5.2 2.7 13.7 2589
 أرملـــة 81.7 11.6 1.3 5.4 111
 مطلقــة 86.6 7.3 2.9 3.2 70

  الحالة التعليمية
 يـــأم 50.8 6.3 7.5 35.4 490
 كتبتقرأ وت 55.5 6.3 7.5 35.4 490
 يــابتدائ 61.5 8.6 4.1 25.8 513
 داديــإع 78.8 2.6 2.7 15.9 209
 ي فأكثرثانو 86.9 6.7 1.9 4.5 259
 إجمالي 78.7 5.5 2.7 13.1 1165
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من العامالت يعملن مقابل أجر نقـدي وأن حـوالي          % 79إلى أن حوالي    ) 6.4(ويشير الجدول   
تعملن بدون أجر، ويالحظ وجود بعض االختالفات حسب مكان اإلقامـة والحالـة الزواجيـة               % 13

  . والمستوى التعليمي
  

، فقد تبين   فيه التصرف    كيفية لن على األجر نقدا عن    ا وجه سؤال للسيدات الالتي يحص     ـوعندم
اإلقامة والحالة التعليمية كان  األجر حسب مي نسبة من لديهن حرية التصرف فيوجود تفاوت واضح ف

  ).3-4( الشكل يات كما فـوالمتعلم رـ الحضيبة بين المقيمات فع النسـحيث ترتف
  

  )3-4(شكل 
   اإلقامةومكان  حسب الحالة التعليميةرف في األجر الذي يحصلن عليهنسبة النساء اللواتي لديهم حرية التص
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 الحــالة المهنية - 

من العامالت يعملن في المهن الفنية والعلميـة مقابـل          % 47أن حوالي   ) 7-4(يوضح الجدول   
  .في قطاع االنتاج % 9حوالي 
 

 ثر تعليما بالمهن الفنية والعلمية واالدارية بعكس النساء االميـات كما يالحظ التحاق النساء االك

  . وقطاع االنتاج غالبا ما يلتحقن باالعمال الزراعيةيالالت
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  )7-4(جدول 

  العامالت وقت المسح حسب الحالة المهنية ومكان اإلقامة والحالة التعليمية للسيدات يالتوزيع النسب
  

  مجموع
(100)  

مهن 

  إنتاج

 مهن زراعية

 وصيد

مهن بيع 

 وخدمات

مهن 

 كتابيـة

مديرون 

 وإداريون

مهنيين 

 وفنيين

  

 الخصائص

  مكان االقامة

 حضـر 63.7 2.7 12.2 5.8 5.6 9.9 1453

 ريــف 28.4 1.6 5.4 4.2 52.1 8.2 1325

    الحــالة التعليمية

 يــأم 0.4 0.4 0.1 4.8 87.6 6.7 490

33 22.6 61.8 7.6 4.3 0.0 3.6 
راءة تعرف الق

 والكتابة

 يـابتدائ 2.7 0.4 2.2 12.7 52.1 29.9 513

 داديـإع 19.2 0.0 25.0 16.2 20.5 19.1 209

 ثانوي فأكثر 44.3 2.6 37.4 5.3 3.9 6.5 259

  إجمالي  46.9  2.2  8.9 5.1  27.8  9.1  2777
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  الفصل الخامس
   ار األمراض المزمنة والتدخينـانتش

  
من أكبر ...) السكر وأمراض القلب وضغط الدم(نتشار األمراض المزمنة تعتبر معرفة مدى ا

المشكالت الصحية التي تواجه الحكومات وتزيد من عبء المرض، حيث تشكل عقبة كبرى أمام 
فاألمراض المزمنة تسبب نقصاً في إنتاجية . التنمية الصحية إذا لم تؤخذ الترتيبات الالزمة للوقاية منها

ؤدي إلى الوفاة المبكرة إضافة إلى المتطلبات المالية والفنية الالزمة لتوفير األدوية المصابين وقد ت
  .والفحوصات واإلقامة في المستشفيات

  
بجمع بيانات حول األمراض المزمنة بين أفراد األسرة وذلك بهدف التعرف المسح لذلك اهتم 

السلوكية، حيث تضمن المسح السؤال على مدى انتشارها وتحليل محدداتها االجتماعية واالقتصادية و
حول ما إذا كان الشخص يعاني من أي مرض مزمن ولزيادة جودة ودقة البيانات تم السؤال عما إذا 

  . كان تم تشخيصه من قبل طبيب أم ال
  

 من الظواهر المسببة لبعض األمراض المزمنة أو المساهمة في زيادة التدخينيعتبر كما 
 اجتماعية سيئة تؤدي إلى اضرار صحية ليس للمدخنين أنفسهم فقط بل تصل  عادة والتدخينمضاعفاتها

    .تدخين السلبيوهو ما يعرف باللمتواجدين معهم أضرارها إلى المقيمين وا
  

  األمراض المزمنـة  5-1
شمل المسح في استبيان األسرة المعيشية سؤاالً حول الحالة الصحية لكل فرد من أفراد األسرة 

شكو من أي مرض مزمن ونوع هذا المرض إن وجد، وهل تم تشخيصه من قبل الطبيب باالسم وهل ي
  . وهل هناك مرض مزمن آخر ونوعه إن وجد

  
إلصابة بها حسب نوعها ل يعمرالنمط الإن األمراض المزمنة المنتشرة متعددة ويختلف 

ن أن أمراضاً تظهر لدى الكهول والمسنين في حي) أمراض المفاصل وارتفاع ضغط الدم(فمعظمها 
     . أخرى يمكن أن تظهر لدى جميع األعمار مع زيادة نسب انتشارها عند المسنين

              
        المزمنةمدى انتشار األمراض -

من األفراد اللذين شملهم المسح يعانون من مرض % 11 يأن حوال) 1-5(يوضح الجدول 
مراض كما يالحظ من  األتظما لهذهمنهم يتلقون عالجا من% 86 يمزمن واحد على االقل وان حوال

الجدول أن نسب االصابة باالمراض المزمنة تزيد مع تقدم االعمار حيث تبلغ أدناها بين االفراد دون 
  . سنة فاكثر65الخامسة عشر وتصل اقصاها بين االفراد 
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  الريفي كذلك إلى ارتفاع نسب االصابة بين سكان الحضر مقارنة بمثيالتها فتوتشير البيانا
 الحضر كمـا ترتفع بين االنـاث عنهـا بين ي ف الدقيقوقد يرجع ذلك الى ارتفـاع نسب التشخيص

  ). 2-5(، )1-5( الشكليين يالذكور كمـا ف
  

 يصابة حسب المحافظة يشير الجدول إلى ارتفاع مستويات االنتشار فوبالنسبة لتفاوت نسب اإل
   . طرطوس والرقة ودرعايدناها فأما بلغت محافظات السويداء ودمشق والحسكة ودير الزور بين
  
  )1-5(جدول 

  بعض الخصائص المئوية النتشار األمراض المزمنة حسب النسب
  

 اجمالي  عالج مستمرينسبة من تلق يعاني من أمراض مزمنة الخصائص

 الفئــات العمرية

 >15 2.3 68.4 46175  
15-34 4.1 69.7 43580 
35-64 23.9 89.6 29795 
65+ 62.0 93.4 5063 

 النوع
 63725 85.7 9.9 ذكر
 60888 86.4 11.2 أنثى

 اإلقامةمكان 
 67973 87.4 11.1 حضر
 56641 84.3 9.8  ريف

 المحافظات
 10607 92.6 13.7 دمشق
 27952 82.6 9.0 حلب

 15253 88.6 9.4 ريف دمشق
 9910 84.6 10.7 حمص
 8966 89.0 10.0 حماه

 7743 87.0 11.5 الالذقية
 8646 89.2 11.1 أدلب

 9930 86.0 12.4 ةحسكال
 5963 78.3 12.3 دير الزور
 4874 90.6 6.9 طرطوس

 5850 84.1 8.6 الرفا
 5506 82.3 9.7 درعا

 2874 81.7 17.5 السويداء
 539 88.9 9.1 ةقنيطرال

 124614 86.1  10.5 إجمالي
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  )1-5( كلش

 اإلقامةكان زمن حسب م األفراد المصابين باى مرض منسب
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  )2-5(شكل 

  نسب األفراد المصابين بأى مرض مزمن حسب النوع
  

9.9
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ازدياد ) 3-5 (الشكليبين  ولدى دراسة نسب إنتشار األمراض المزمنة حسب الفئات العمرية

 الفئـة يف% 1.9حيث يالحظ أن النسبة بلغت   هو متوقعكمـا مع تقدم األفراد في العمرالنسبهذه 
  %.65 يحواللتصل  سنة فاكثر 70 االرتفاع لتصل اقصاها بين االفراد يوتأخذ ف) 4-0( العمريـة
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   )3-5(شكل 

  االفراد الذين يعانون من مرض مزمن حسب العمرنسب 
  

1.9 2.2 2.7 2.5 3.4 4.5
7.2

9.5

16.1

22.3
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57.1

64.7

0

10

20

30

40
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60

70
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  أنواع األمـراض 

أن أكثـر األمـراض     ) 2-5(من الجدول    تبين    ، ض المزمنة األكثر انتشاراً   لدى دراسة األمرا  
ويالحـظ أيـضاً    ،  %)1.1(ثم أمراض القلب  % 1.8يليها السكري   % 2.3شيوعاً هي ارتفاع الضغط     

وكذلك تدني اإلصابة   %) 2.6( الحضر   يفمقارنة  ) %1.9(انخفاض انتشار ارتفاع الضغط في الريف       
يضاً ازدياد معظم األمراض عند اإلناث مقارنة بالذكور بسبب التعرض          بالسكري في الريف ويالحظ أ    

  .    والوالدات المتكررة واألعمال المنزليةللحمل
  
  )2-5(جدول 

   ومكان اإلقامة والنوعالمرضاألمراض المزمنة حسب نوع أهم  المئوية النتشار النسب
  

    �8&ن اSo&��  ا��ــ�ع
�ـ@ ح  أنdـA  ذآــ@  ن�ع ا�.@ض   uریـ  

  
  إ).&�"

 2.3 1.9 2.6 2.8 1.7 ارتV&ع ض�Z ا�م
 1.8 1.5 2.1 2.0 1.7 �@ض ا�+8@ي

i0<�1.1 1.0 1.2 0.9 1.3 ا 
�*&V.�1.0 1.0 1.0 1.3 0.7 أ�@اض ا 

@:b�2م ا� 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 
 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 ا�@��

 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 ا�.@ض ا��>0"
 S 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3@ح� ا�.�ة
A08�0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 أ�@اض ا 

"VM��اع اM�0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 ا 
 124614 56641 67972 60888 63725  إ).&�"
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 يـشير   ينسب إنتشار أهم االمراض المزمنة حسب العمر والنوع والذ        ) 3-5(ويوضح الجدول   
تفاوت نسب اإلصابة بـين الـذكور        مع تقدم العمر، كما ت      ترتفع  نسب اإلصابة بهذه األمراض    نألى  إ

  .واإلناث ولكن ال يوجد نمط واضح لهذه االختالفات
  
  )3-5(جدول 

  . المئوية النتشار بعض األمراض المزمنة األكثر شيوعاًحسب نوع المرض والفئات العمريةالنسب
  

34-15  ���15أS� �3   ن�ع ا�.@ض  35-64  65@dإ).&�"  1&آ 

 ا�gآ�ر
�Z� 1.7 16.9 4.1 0.1 0 ارتV&ع ا�

 1.7 10.5 4.8 0.2 0.1 ا�+8@
i0<�1.3 10.1 3.3 0.2 0.1 ا 

�*&V.�0.7 4.9 1.3 0.3 0.1 ا�@اض ا 
@:b�0.6 1.6 1.8 0.4 0 ا�م ا 
 0.6 1.9 0.6 0.3 0.7 ا�@��

"+V0.4 0.2 0.3 0.6 0.4 �@ض ن 
 S 0 0.2 0.9 0.9 0.3@ح� ا�.�ة

oن&ث ا  

�Z� 2.8 23.9 7.5 0.2 0 ارتV&ع ا�
 2.0 13.5 5.7 0.2 0 ا�+8@
i0<�0.9 9.3 1.8 0.2 0.1 ا 

�*&V.�1.3 7.8 3.6 0.3 0 ا�@اض ا 
@:b�0.6 2.3 1.9 0.3 0 ا�م ا 

 0.5 1.4 0.8 0.3 0.3 ا�@��
"+V0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 �@ض ن 
 S 0 0.1 0.7 1.3 0.3@ح� ا�.�ة

3�+�B�ا Kآ 

�Z� 2.3 20.1 5.8 0.2 0.0 ارتV&ع ا�
 1.8 11.9 5.3 0.2 0.0 ا�+8@
i0<�1.1 9.7 2.6 0.2 0.1 ا 

�*&V.�1.0 6.2 2.4 0.3 0.1 ا�@اض ا 
@:b�0.6 1.9 1.8 0.3 0.0 ا�م ا 

 0.5 1.7 0.7 0.3 0.5 ا�@��
"+V0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 �@ض ن 
 S 0.0 0.2 0.8 1.1 0.3@ح� ا�.�ة

  
   التدخيــن5-2

. المسببة لبعض األمراض المزمنة أو المساهمة في زيادة مضاعفاتها من الظواهر التدخينيعتبر 
وبالرغم من تعدد البيانات والتقارير العلمية حول تداعيات التدخين على صحة اإلنسان، إال أن الظاهرة 

  . الدول الناميةيوخاصة فمازالت تتنامى، 
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 أفراد األسـرة فـي      ن جميـع ـ ع ؤاالًـة س ـرة المعيشي ـان األس ـوقد شمل المسح في استبي    
من إجمالي  % 26.5شكل المدخنون نسبة    حيث  ، سنة فأكثر عن وضعه فيما يخص التدخين         15ر  مالع

 كل مـن    ي يوضح تقارب النسبتين ف    يوالذ )4-5(الجدول  األفراد الذين جمعت عنهم البيانات كما في        
 بين% 8مقابـل  % 44.3 الذكور   بينالريف والحضر بعكس الحال من حيث النوع حيث بلغت النسبة           

  .اإلناث
  
  )4-5(جدول 

  مكان اإلقامة والنوع حالة التدخين و سنة فأكثر حسب15ألفراد ل ي النسبالتوزيع
  

  اSo&�ــ��8&ن   ا��ــ�ع
  إ).&�"

Adذآ@  أن  uری  @�  ح
3�,  ا��ضj �3 ح�k ا��

,3 ح&��ـً& 26.9 26.0 44.3 8.0 26.5�  
3.3 2.1 4.3 3.3 3.2 t�&+�3 1" ا,�  
,ـ3  69.7  70.5 51.1 89.7 70.1� @�|  
د(|�@ ��@وف 0.2 0.2 0.2  0.1 0.2)� @�|(  

  )100 ("�&).إ 43936 34502 39976 38463 78439

       
ثم % 8.9 سنة 19-15 انتشار التدخين في فئة العمر       فقد بلغت نسبة    وأما حسب الفئات العمرية     

 باالنخفاض مع   بدأتثم   ه سن 49 -45ي فئة العمر    ف% 37.2صل الـى   ت تدريجياً ل   االزدياد يأخذت ف 
  . سنة فأكثر70في العمر % 17.5صل إلى تتقدم العمر ل

   
فـي الفئـة    % 1.7 منوعلى العكس من ذلك فإن نسبة المدخنين السابقين تزداد مع تقدم العمر             

  ). 4-5(الشكل  يسنة فاكثر كما ف 70في الفئة % 11.7سنة لتصل الى 15-19
  

  )4-5(شكل 

  لنسب المئوية النتشار التدخين حسب الفئات العمريةا

8.9

22.9

30.1

33.2 34.3
36.6 37.2

32.9
30.8

26.5
24.1

17.5

1.7 1.6 1.5 1.9 2.1
2.6 3.5 4.8

6.4

10.3 10.7 11.7

15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70+

م*() '��&�  م*() س�ب+
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 سنة فأكثر، فقـد كانـت أعلـى         15 بين االفراد    التدخين ومستويفيما يخص المحافظات    وأما  
، أمـا أقـل     %)30.2(تليها محافظة حلب    %) 37.1(محافظة في نسبة المدخنين هي محافظة الالذقية        

قنيطرة والسويداء كمـا    الومحافظتي  ) 18.1(لتدخين فقد كان في محافظة دير الزور        نتشار ا إل مستوى
  .)5-5( الجدول يف

  
ـ                نفـس  يويالحظ كذلك ان نسبة المدخنين السابقين الذين توقفوا عن التدخين تبلـغ أقـصاها ف

  .المحافظتين
  
  )5-5(جدول 

  المحافظة سنة فأكثر حسب 15بين األفراد )  والسابقيالحال( النسب المئوية النتشار التدخين
  

 حالة التدخين

  المحافظة

اًـمدخن حالي  

مدخن في 

 السابق
يجمالإ  

 7372 2.3 22.5 دمشق

 17316 4.3 30.2 حلب

 9726 2.2 25.7 ريف دمشق

 6538 2.7 28.3 حمص

 5651 2.2 24.3 حماه

 5590 3.5 37.1 الالذقية

 4966 3.2 25.8 أدلب

 6140 3.9 23.8 ةحسكال

 3048 3.5 18.1 دير الزور

 3555 3.0 28.8 طرطوس

 3139 3.0 20.0 الرفا

 3019 3.3 23.0 درعا

 2064 5.7 19.5 السويداء

 314 4.9 19.3 ةقنيطرال

 78439 3.3 26.5  جماليإ
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  الفصل السادس

  أنماط الزواج
  

   الحالة الزواجية6-1

المستوى العام نتيجة ظروف المعيشة     يجري اليوم الحديث حول ارتفاع متوسط سن الزواج على          
الثقافي  و من جهة أخرى، يبدو الضغط االجتماعي     . الصعبة وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب      
) 1-6(ل  ـر بيانات الـشك   ـوفي هذا السياق، تشي   . عامالً حاسماً في الحالة الزواجية للسكان بسورية      

، في حين وصـلت نظيرتهـا       %57.7فاكثر بلغت    سنة   15إلى أن نسبة المتزوجين في الفئة العمرية        
  %.4.1ولم ترب نسبة المطلقين والمترملين % 38.4بالنسبة للذين لم يسبق لهم الزواج إلى 

  
  )1-6(شكل 

   سنة حسب الحالة الزواجية15توزع السكان بعمر 
  

أ3'ب/3')�ء، 
38.3

��'وج /��'وج�، 
57.7

أر�T/أر���، 3.5
0.5 ،�6�U�/V�U�

  
  

ة على نحو أوضح عند تحليل الحالة الزواجية وتتبدى تأثيرات القيم واألعراف والتقاليد االجتماعي
-15فقد تبين أن نسبة المتزوجين من الذكور الذي ينتمون للفئة العمرية            . وفقاً لمتغيري النوع والعمر   

، وبينما  %11.2في حين وصلت بالنسبة لإلناث من نفس الفئة العمرية إلى           % 0.4 سنة ال تتجاوز     19
، فإن نسبة نظرائهن من اإلنـاث       %7.6 سنة   24-20ئة العمرية   بلغت نسبة المتزوجين الذكور من الف     

  %.41.2الالئي ينتمين لنفس الفئة العمرية كانت 
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ويؤشر الفارق الكبير بين نسبة المرملين  والمرمالت إلى القبول االجتمـاعي لـزواج الرجـل                
لها أوالد، في حين أن بأخرى بعد وفاة زوجته واستنكار ذلك في حالة المرأة المترملة، ال سيما إذا كان           

العكس هو الصحيح بالنسبة للرجل الذي لديه أوالد وتوفيت عنه زوجته فالعرف االجتمـاعي الـسائد                
  .ينصحه باإلسراع بالزواج من أخرى لمصلحة رعاية األوالد واالهتمام بهم

  
   )1-6(جدول 

   سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والعمر والنوع15لسكان النسبى لتوزيع ال
  ذآـــــ�ر

  ا��GV ا��.@ی�
  إ).&�"  ��MV�  �t0E  أ ر��  ��ـ�وج  �� ی��وج أ�ا

15-19  99.5 .40 0 .10 0 7011 

20 – 24  92.2 7.6 0 .10 0 6126 

25 – 29  59.0 40.5 0 .40 .10 5186 

30 – 34  25.1 74.4 .10  .30 0  3966 

35 – 39  9.5  90.2 0 .20 .10  3362 

40 – 44  4.3 95.1 .10  .40 .10 3228 

45 – 49  2.9 96.3 .20  .50 .20 2593 

50 – 54  1.8 97.2 .50 .30 .20 2285 

55 – 59  .70 98.0 .90 .30 0 1941 

60 – 64  .60  97.2 2.0 .20 0 1508 

65 – 69  .60  95.8 3.4 .10 .10  966 

70+    .40  88.1 10.9 .30 .30 1803 

 39976 10. 20. 80. 55.6 43.3  ا�.B.�ع

    إنــــــ&ث
  �GV ا��.@ی�ا�

 �    ��0E�  �0MV>�  أر��0  ���ـ�و)  ��وج أ�ات�

15-19  88.4 11.2 .10 .30 0 6411 

20 – 24  58.2 41.2 .10 .40 0  5577 

25 – 29  33.7 65.2 .20 .70 .10  5191 

30 – 34  22.3 75.3 .90 1.5 0 4112 

35 – 39  14.7 82.8 1.4 1.0 .20  3527 

40 – 44  9.7 85.3 3.3 1.4 .20 3252 

45 – 49  7.3 84.7 6.3 1.4 .30 2478 

50 – 54  4.4 84.1 10.1 1.2 .20 2403 

55 – 59  3.2 79.6 15.8 .80 .60 1880 

60 – 64  3.1 69.7 26.7 .40 .10 1336 

65 – 69  3.1 61.9 34.0 .80 .20 835 

70+    2.5 42.4 54.5 .60 .10 1459 

 38463 10. 80. 6.1 59.5 33.4  إ).&�"
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  ) (SMAM)زوبيةعمتوسط عدد سنوات ال(  السن عند الزواج6-2
إضافة إلى دور المحددات االقتصادية في ارتفاع متوسط سن الـزواج بالنـسبة للنـوعين فـي       

فقد بينت النتائج المدرجـة     . سورية، هناك العديد من المتغيرات األخرى ذات الصلة الوثيقة بهذا األمر          
  .ن متوسط سن الزواج لدى الذكور واإلناث يزداد مع ارتفاع المستوى التعليميأ) 2-6(في الشكل 

  
  )2-6(شكل 

  متوسط السن عند الزواج األول حسب النوع وأعلى شهادة تعليمية تم الحصول عليها

  

27.6 28.4

31.6

25

27.6

23.7

0

5

10

15

20

25

30

35

2ت01* /��دة أس�س! 1��6ي �%4#!

ذآ1ر إ��ث
  

  
 في محافظة   وعلى مستوى المحافظات، اتضح أن أعلى متوسط سن للزواج بالنسبة للذكور كان           

وبالمقابل كانـت نظيرتهـا لـدى     ). سنة30( السويداء والالذقية يثم في محافظت  )  سنة 33(طرسوس  
وهذا مـن ضـمن     )  سنة 27( وثانياً في طرطوس  )  سنة 28( أوالً، محافظة الالذقية والحسكة   : اإلناث

ساً لباقي المحافظات   المحددات التي تفسر انتماء هذه المحافظات إلى نمط الخصوبة المنخفض نسبياً قيا           
  .السورية
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  )2-6(جدول 

  حسب النوع والمحافظة*  األولالزواجعند سن المتوسط 
  

  النوع
  المحافظة

  إناث  ذكور

 24.5 30.0  دمشق

 24.4 27.7  حلب

 24.4 28.4  ريف دمشق

 25.3 30.1  حمص

 26.3 29.9  حماه

 28.0 32.3  الالذقية

 24.5 27.6  إدلب

 28.0 30.0  الحسكة

 24.4 28.5  ير الزورد

  27.5  32.9  طرطوس

 25.4 28.6  الرقة

 21.3 26.4  درعا

 26.5 30.4  السويداء

 25.9 28.8  القنيطرة

  25.3  29.1   القطريإجمال

  متوسط عدد سنوات العزوبية        * 
  
  اربـ زواج األق6-3

لى المخاطر التـي قـد      على الرغم من الحقائق العلمية الطبية واالجتماعية والنفسية التي تشير إ          
يسببها زواج األقارب ال يزال هذا النمط من الزواج مستمر في الوجود  في بعض بيئـات المجتمـع                   

أن نسب اإلناث من الفئات العمرية اللواتي       ) 4-6( أوضحت النتائج التي يعكسها الشكل       حيث ،السوري
 سـنة   19-15فئـة العمريـة      في ال  النساء، فقد وصلت نسبة     ن الدرجة األولى   م هنتزوجن من أقارب  
، كما تبين أن ثالث من بين كل        )خالة/ خال/ عمة/ إبن عم (أقارب من الدرجة األولى     المتزوجات من   

ابـن الخـال    /ابن العـم األول   ( تزوجن من نفس األقرباء      24-20عشر إناث يقعن في الفئة العمرية       
  ).األول
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  )3-6(شكل 

  سب درجة القرابة بالزوج والعمر للنساء االسابق لهن الزواج حيالتوزيع النسب
  

54.2 58.3 59.5 60.2 62.6 64.5 64

12.3
13 13.6 13.4 12.7 11.8 14.312.7 8.9 7.5 7.2 7 6.3 7.1

20.7 19.9 19.4 19.3 17.7 17.4 14.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Xت
ج$ �Wا)� �Wا)� اخ�ي ا)� خ�ل / خ�ل� ا)� �3/ 3!�

  
  )3-6(جدول 

حسب درجة القرابة بالزوج والحالة التعليمية )  سنة49-15( للنساء السابق لهن الزواج يالتوزيع النسب

  ومكان االقامة
  در)� ا�>@ا��

  ا�(&�� ا����0.��
 �  إ).&�"  ) S@ا��2 ت�  S@ا�� أ,@ى  ,&��  /ا�3 ,&ل   �.�/ ا�3 �

  3518 48.2 19.2 7.8 24.9  أ���
�.0�  19.4 10.6 19.2 50.9 262  
"Cا  7401 58.2 13.0 8.1 20.6  ا��
  2768 66.0 11.3 7.4  15.3  إ�ادي
  1713 72.4 9.0 7.7 10.9  ث&ن�ي

 :�������  9.5 4.6 8.0 78.0 1203  
  699 83.2 6.2 4.4 6.2  )&��" 1.& �1ق

  ��&S28&ن ا�  
@�  10193 67.9 10.3 6.6 15.2  ح
u7372 51.6 16.9 8.8 22.8  ری  

  17565 61.1 13.1 7.5 18.3  ").&�إ
  

صلة قرابـة مـع     تربطهم بهم   تزايد نسبة المتزوجات بأشخاص ال      ) 3-6(تبين بيانات الجدول    
رتها في  ارتفاع المستوى التعليمي، كما بدت نسبة المتزوجات في الريف من أقارب أعلى مقارنة بنظي             

  .الحضر
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   تعدد الزوجات6-4

 حيث أوضحت البيانات أن نسبة المتزوجـات        ع تعدد الزوجات قائماً إلى حد ما،      ال يزال موضو  
ويعكس هـذا الفـرق    ، الحضر يف% 4.1  الريف مقابل  يف% 6.6 الزوجات بلغت    ىمتعدد من أزواج 

  .   كل من الريف والحضريف زواججتماعية والحالة المادية لألعراف اإلمدى اختالف القيم واأل
  

 حـسب   من أزواج متعددي الزوجات    سنة   49-15 عمر يوبمقارنة نسب السيدات المتزوجات ف    
 اللـواتي يقعـن فـي الفئتـين      من أزواج متعددي الزوجات   العمريتضح أن نسبة السيدات المتزوجات      

لتفسير لهذه المسألة ، واى سنة أقل من نظيراتها في الفئات العمرية االخر24-20 و 19-15العمريتين 
جلي تماماً، فالمنتسبات لهاتين الفئتين ال يزلن صغيرات السن أو لم يمض على زواجهن فترة طويلـة                 

  .كما هو الحال بالنسبة للفئات العمرية األخرى
   

مدى اختالف انتشار ظاهرة تعدد الزوجات، حسب الحالـة التعليميـة           ) 4-6( جدولالكما يظهر 
 عـن مثيالتهـا بالنـسبة       أزواج متعددي الزوجات   ت والملمات المتزوجات من   نسبة األميا حيث تزيد   

  .األخرىللمستويات التعليمية 
  )4-6(جدول 

  نسب السيدات المتزوجات من أزواج متعددي الزوجات حسب العمر والحالة التعليمية
  

  إجمالي  نسبة السيدات المتزوجات من أزواج متعددي الزوجات  الفئة العمرية

15- 19  2.6 723  
20 – 24  2.5 2333 

25 – 29  3.2 3439 

30 – 34  5.3 3129 

35 – 39  6.4 2963 

40 – 44  7.6 2615 

45 – 49  7.5 1777 

  يالمستوي التعليم
 3377 10.0  أمية

 244 6.0  ملمة

 7150 5.0  ابتدائي

 2699 2.9  إعدادي

 1659 2.6  ثانوي

 1177 2.1  معهد أعلى

 671 3.0  جامعي

  16979  100  جمالىإ
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  قرار الزواجـ إست6-5

،  على المجتمـع ككـل     ييدل استقرار الزواج على مدى ترابط االسرة مما ينعكس بشكل إيجاب          
 سوريا حيث بلغت نسبة من تزوجن لمرة واحده فقط          ين هناك استقرار للزواج ف    ألى  إتشير البيانات   و

وال يوجد فـارق يـذكر بـين    % 98.5سنة السابق لهن الزواج ) 49-15 (رعمال يمن بين السيدات ف 
 هول وتكون هـذ   تقريبا من السيدات قد انتهى زواجهن األ      % 4كما يشير الجدول الى     . الريف والحضر 

ة العمرية  ـ الفئ يـدات ف ـبين السي  %9.3ا  ـغ أقصاه ـالنسبة أقل بين السيدات صغيرات السن وتبل      
  . سنة45-49

  
  )5-6(جدول 

 من انتهى نسب تزوجن مرة واحدة فقط ويسابق لهن الزواج الالت سنة ال49-15عمر  يف السيدات نسب

  االقامةكان زواجهن االول حسب العمر وم
  

   ول انتهى زواجهن األي السيدات الالتنسب  ة تزوجن مرة واحدي السيدات الالتنسب  الفئة العمرية

19-15  99.9 3.0 

24-20  99.5 1.7 

25-29  99.2 2.0 

30-34  98.3 4.6 

35-39  98.5 3.9 

44-40  97.8 6.5 

45-49  97.3 9.3 

  مكـان اإلقــامة

 4.9 98.3  حضر

 3.5 98.8  ريف

  4.3  98.5  إجمالي
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  الفصـل السابـع

  الخصوبـة
  

  
يشكل توافر المعطيات األساسية عن مستوى الخصوبة واتجاهها اللبنة األولـى فـي معرفـة               

اد المواليد وتغيراتها، وإنما أيضاً على حجم السكان         ألنها ال تدل فقط على أعد      المؤشرات الخاصة بها،  
 المحللين وواضعي البرامج والسياسات، ومتخذي القـرار        وهذه البيانات تساعد  . وتغيره بمرور الزمن  

 وتقويم  اثر ما يتخذ من إجراءات مرتبطة بالخصوبة ولها عالقة بصحة األطفال واألمهـات                في فهم   
  .تغيراته بمرور الزمن من جهة أخرى وووفياتهم من جهة، وبحجم السكان

  
 . وفرها المسحيلذا يتناول هذا الفصل عرضا ألهم مؤشرات الخصوبة الت 

  
  :المسحوقت الحوامل  7-1

تسمح النسبة المئوية لإلناث المتزوجات الحوامل وقت المسح التعرف على المـستوى المتوقـع              
 التأكد من   األخطاء نتيجة عدم  لك النسبة ببعض    بالرغم من تأثر ت    و للخصوبة خالل فترة الحمل الكاملة    

الحمل، ، أو عدم االستمرار بالحمل خالل األشهر الثالثة األولى، وهذا يعزى ألسـباب عـدة، منهـا             
 . إلخ.... الحمل الكاذب، أو الحمل غير اآلمن، أو أن الحمل غير مرغوب فيه

 

إلى % 11.2تزوجات الحوامل من     الم السيداتارتفاع نسبة   ) 1-7(ويالحظ من بيانات الجدول     
الفئـة  بإسـتثناء   ، وكذلك ارتفاعها حسب فئات العمـر        2009 و   2001 يخالل الفترة بين عام   % 12

) ما دون العشرين من العمر    ( كما يالحظ ازدياد نسبة الحوامل في أعمار مبكرة          ه سن 44–40العمرية  
طبيعة ونظرة إلى لطفل وقد يعزى ذلك التي تزداد فيها أخطار الحمل على كل من األم الحامل وصحة ا

  .لى الزواج والحملإناث اإل
   

 إلى 2001 في مسح %12.5  قد ارتفعت منكما نالحظ أن نسبة المتزوجات الحوامل في الريف  
الحـضر قـد   المتزوجات الحوامل في ،  كما أن نسبة %11.2 وبمعدل قدره   2009في مسح   % 13.9

  %.3.9قدره  زيادة  وبمعدل2009في مسح % 10.5 إلى 2001 في مسح %10.1 ارتفعت من
  

 



 

 

 

52 

  )1-7(جـدول 

  2009 و (*)2001 النساء المتزوجات والحوامل وقت المسح حسب فئات السن لعامي نسب
  

2009 2001 
 التغير المطلق

 
 حضر ريف إجمالي حضر ريف إجمالي

 فئات السن

+ 0.9 26.6 28.7 25.3 25.7 25.5 26.0 15 – 19  

+ 2.3 23.6 25.2 22.3 21.3 22.9 19.7 20 – 24  

+ 1.3 17.8 19.4 16.5 16.5 18.2 14.9 25 – 29  

+ 1.5 12.6 15.5 10.2 11.1 13.2 9.3 30 – 34  

+ 0.4 7.7  9.5  6.5  7.3 7.8 6.8 35 – 39 

- 0.9 2.1 2.4 1.8 3.0 3.7 2.4 40 – 44 

+ 0.5 1 0.2 0.1 0.5 0.6 0.5 45 – 49 

 إجمالي 10.1 12.5 11.2 10.5 13.9 12.0 0.8 +

  

  .سرة لصحة األيالمسح السور •

  
   الخصوبة الحالية  7-2

تُعد الخصوبة أحد مكونات النمو السكاني، والمحدد الرئيس لحجم السكان، لذا تحظـى ظـاهرة               
الخصوبة باهتمام العلماء قديماً وحديثاً، نظراً لتعاظم دورها بعد االنخفاض الحاد الـذي حـصل فـي                 

  .. ). - سكانية- اجتماعية –اقتصادية (ها المباشر في البرامج التنموية الوفاة، باإلضافة إلى تأثير
  

هذا وتشكل الخصوبة األساس الموضوعي ألغلب الدراسات الديمغرافية المرتبطة برسم خطـط            
التنمية الصحية والتعليمية، وبرسم سياسات األمومة والطفولة، وبوضع برامج ضبط وتنظيم األسرة في      

  . معدل النمو السكانيالمستقبل وبتقدير 
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  )2–7(جدول 

خالل السنوات الخمس  )للمرأة الواحدة(ومعدل الخصوبة الكلية ) لكل ألف امرأة(معدالت الخصوبة العمرية 

  2009 و2001السابقة للمسح حسب مكان اإلقامة والحالة التعليمية في عامي 
  

   مكان اإلقامة الحالة التعليمية

 ثانوي إجمالي
 فأكثر

 ابتدائي إعدادي
تقرأ 
  وتكتب

  حضر ريف أمية

الفئات 
 العمرية

58 9 43 76 77 93 52 65 2001  

54.0  10.3  35.2  169.9  64.6  96.2  49.2  58.1  2009  
15 – 19 

165 78 172 189 183 221 174 156 2001  

156.4  71.7  177.1  207.1  173.9  196.7  166.6  147.4  2009  
20 – 24 

189 161 184 175 210 251 218 164 2001  

167.1  121.0  168.8  201.5  216.1  229.0  212.9  164.8  2009  
25 – 29 

177 155 137 170 184 216 203 153 2001  

159.1  114.4  135.4  155.2  162.4  202.1  184.8  139.0  2009  
30 – 34 

121 92 56 102 109 171 105 97 2001  

98.7  62.3  74.6  88.1  121.1  147.5  120.3  83.6  2009  
35 – 39 

42 14 23 25 23 66 55 32 2001  

33.6  13.7  18.7  32.0  14.3  51.0  43.0  27.5  2009  
40 – 44 

17 10 - 8 10 25 26 10 2001  

4.9  4.1 18.7 1.7 1.7 10.4 10.3 2.0 2009  
45 – 49 

3.8 2.6 3.1 3.7 4.0 5.2 4.4 3.4 2001  

3.5  2.0  3.0  4.3  3.8  4.7  3.9  3.1  2009  

معدل 
الخصوبة 

 الكلية

  
ويبين الى انخفاض معدالت الخصوبة العمرية في جميع الفئات العمرية،          ) 2-7(ويشير الجدول   

ات التي حدثت على معدالت الخصوبة العمرية حسب مكان اإلقامة والذي قد يعود             غيرالت) 1.7(الشكل  
 نتيجة الوعي المجتمعي وانتشار المراكـز       دة استخدام وسائل تنظيم األسرة    وزيا تأخر سن الزواج  إلى  

   .الصحية في أغلب المناطقوالمستوصفات 
              

الخصوبة العمريـة خـالل      كذلك مدى التغير الذي طرأ على معدالت         )2-7(شكل  الويظهر الجدول و  
انخفـاض معـدل    علـى    انعكـس    يث والذ نالإلحسب الحالة التعليمية     2001-2009الفترة بين المسحين    

  .2001 في مولودا 3.8 ي مقابل حوال2009 مولود لكل سيدة عام 3.5 يالخصوبة الكل
  

إلى اإلنخفاض الذي حدث في معدالت الخصوبة الكليـة خـالل           ) 4.7(و) 3.7(يشير الشكالن   و
  .قامة والحالة التعليمية حسب مكان اإل2009 -2001الفترة 
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  )1-7(شكل 

  2009 و2001 في عامي مكان اإلقامة حسب )لف سيدةألكل  (الخصوبة العمريةمعدالت 
  

32

65

156
164

153

97

10

52

174

218

203

105

55

2658.1

147.4

164.8

139

83.6

27.5

2

49.2

166.6

222.9

184.8

120.3

43

10.3

19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45

2001 �-� 2001 Kر� 2009 �-� 2009 Kر�
  

  
  )2-7(شكل 

  2009 و2001 في عامي المستوى التعليمي حسب )لكل الف سيدة(معدالت الخصوبة العمرية
  

15 – 1920 – 2425 – 2930 – 3435 – 3940 – 4445 – 49

أم&�  2001 أم&�  2009 ت<�أ وت��> 2001 ت<�أ وت��> 2009
إب�*ا?&� 2001 إب�*ا?&� 2009 إ%*ادی� 2001 إ%*ادی� 2009
1��6ی� + 2001 1��6ی� + 2009 ا��1�Cع 2001   ا��1�Cع 2009
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  )3-7(شكل 

  للمسح حسب مكان اإلقامة خالل السنوات الخمس السابقة) احدةللمرأة الو(معدل الخصوبة الكلية 
  

4.4

3.4
3.83.9
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  )4-7(شكل 

 في حسب الحالة التعليميـة خالل السنوات الخمس السابقة للمسح) للمرأة الواحدة(معدل الخصوبة الكلية 

   2009 و2001عامي 
  

3.83.63.4
3.7

55.2

3.4

2

3

4.6

3.8

4.7

0

1

2

3

4

5

6

��أ� ت�6ا وت �? ��اX)�$ا ا3X$اد�� +��
�Cن Nإج!�ل

2001 2009
  

  



 

 

 

56 

   الثالث سنوات السابقة على المسحلية خاللاحالخصوبة ال -  

خالل السنوات  ) العمرية والكلية ( معدالت الخصوبة الحالية     يالتفاوتات ف ) 3-7(يوضح الجدول   
 المتوقـع لجميـع     يالثالث السابقة على المسح حسب الحالة التعليمية حيث يعكس الجدول النمط العمر           

ع بين المستويات التعليمية المنخفضة وتصل الى أدنـى         الحاالت التعليمية وكذلك المستويات حيث ترتف     
  .مستوياتها بين الحاصالت على شهادة جامعية

  
  )3-7(جدول 

مراة ومعدل الخصوبة الكلية خالل السنوات الثالث السابقة للمسح ا 1000معدالت الخصوبة العمرية لكل 

  يحسب المؤهل العلم
  

  الفئات العمرية
ي دون أ

  مستوى
  يتعليم أساس

 ينوثا

  فأعلى

معاهد 

  متوسطة

جامعية 

  فأكثر

15-19  82.1  42.3  9.6  21.5  38.5  

20-24  202.9  197.2  77.5  103.6  109.9  

25-29  233.3  193.4  148.9  173.6  150.6  

30-34  205.1  149.7  141.8  157.2  98.0  

35-39  146.7  84.3  79.9  81.8  34.9  

40-44  48.6  28.2  9.5  27.4  0.0  

45-49  9.9  1.2  11.6  0.0  38.5  

  2.2  2.8  2.4  3.5  4.7  معدل الخصوبة الكلية

 

   الخصوبة الحالية حسب المحافظة-

معدالت الخصوبة الكلية خالل الثالث سنوات الـسابقة علـى المـسح حـسب              ) 5-7(يوضح الشكل   
ـ  ـت مع ـث حقق ـولى حي زور تحتل المرتبة األ   ـة دير ال  ـ يتضح أن محافظ   هالمحافظة ومن   6.9دره  ـدل ق

 . مولودا 2.1 ي محافظة السويداء احتلت المركز االخير حيث بلغ معدل الخصوبة الكل          أنمرأة و اودا لكل   مول
  .وتتوقف هذه التفاوتات بين المحافظات على المستوى االقتصادي واالجتماعي لكل محافظة

  
 كل من الالذقية وطرطوس     يمراة ف ا مولودا لكل    3.1 و 2.3 بين   يصوبة الكل خويتراوح معدل ال  

 مولودا على الترتيب وتتوقف هذه      5.2 و 5أما محافظة الرقة ودرعا فقد بلغ المعدل        ،  ودمشق وحمص 
  . للمحافظاتي واالجتماعيالتفاوتات على المستوى االقتصاد
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  )5-7(شكل 

  ةحسب المحافظخالل السنوات الثالث السابقة على المسح  معدالت الخصوبة الكلية لكل سيدة
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  الخصوبة التراكمية والمكتملة7-3

يقصد بالخصوبة التراكمية عدد المواليد أحياء الذين أنجبتهم المرأة حتى تاريخ المسح، وبالتـالي       
فهي ال تمثل كامل السلوك اإلنجابي للنساء طوال فترة حياتهن االنجابية ، وخاصـة للـشابات مـنهن                  

اليد أحياء للنساء   و أما الخصوبة المكتملة فتقاس بمتوسط عدد الم       نجابيةاللواتي لم تكتمل فترة حياتهن اإل     
  . سنة49-45 الفئة العمرية يف

  )4-7(جدول 

 بين عامي المسح  حسب عدد المواليد أحياء) 49-45(، )49-15(التوزيع النسبي للنساء المتزوجات 

  2009 و2001
  

 أو سبق لهن الزواج متزوجات
2009  

الزواج متزوجات أو سبق لهن 
2001 

45 - 49 15 - 49 45 - 49 15 - 49 

  
 عدد المواليد أحياء

3.7 8.2 2.4 7.8 0 
9.7 27.8 5.7 23.4 1 - 2 

29.7 34.7 18.3  29.8 3 - 4  

56.9 29.3 73.6 39.0 5 + 

 إجمالي 100 100 100 100

 متوسط عدد المواليد أحياء  4.2 6.7 3.6 5.3
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فـي مـسح    % 8.2 مقابل 2001في مسح   % 7.8أن  ) 4 -7 ( رقم الجدولويالحظ من بيانات    
، وهذا يدل على زيادة نسبة اإلناث الالتي لم ينجـبن           لم ينجبن مواليد أحياء   اإلناث  من مجموع    2009

وزادت نسبة اإلناث الالتـي أنجـبن       ،  %5.1 بمقدار 2001 عما كانت عليه في مسح       2009في مسح   
، كما زادت نسبة    %18.8 بمقدار   2001عليه في مسح     عما كانت    2009طفلين على األكثر في مسح      

 بمقدار  2001 عما كانت عليه في مسح       2009اإلناث الالتي أنجبن أربعة أطفال على األكثر في مسح          
 عما كانت عليه    2009، غير أن نسبة الالتي أنجبن أكثر من خمسة أطفال انخفضت في مسح              16.4%

 عما كانت   2009سط عدد المواليد األحياء في مسح       ، كما تراجع متو   %24.9 بمقدار   2001في مسح   
  %.14.3 بمقدار 2001عليه في مسح 

  
  )6–7(شكل 

  متوسط عدد المواليد أحياء حسب فئات العمر
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  )7–7(شكل 

  متوسط عدد األطفال حسب المستوى التعليمي لإلناث المتزوجات        
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 ي متوسط عدد المواليد حسب الحالة التعليمية والذ       ياالختالف الواضح ف  ) 7-7(ويوضح الشكل   
  .ةأ للمريبين زيادة المتوسط مع ارتفاع المستوى التعليم

  
بين نساء المناطق الريفيـة عنـه بـين     يرتفع ومن ناحية أخرى فإن متوسط عدد المواليد أحياء  

 الخصائص المذكورةبقية تتماشى هذه النتائج مع النمط المتوقع حسب  المناطق الحضرية ويالمقيمات ف 
  . الجدوليف

  
  )5 –7(جدول 

   للمتزوجات أو لمن سبق  لهن الزواج حسب اعداد المواليد أحياء وبعض الخصائصيالتوزيع النسب
 
    المواليد أحياء

 > 5  4 - 3  2 - 1  0  الخصائص

متوسط عدد 
  المواليد

عدد 
  السيدات

  ت العمريةالفئا

15 - 19  43.4 54.1 2.5 0.0  0.8 747 

20 – 24  16.6 61.6 20.8 1.0  1.7 2365 
25 – 29  8.1 38.6 42.6 10.6 2.7 3493 
30 – 34  5.7 22.4 43.1 28.8 3.6 3226 

35 – 39  3.5 15.5 38.5 42.5 4.3 3054 
40 – 44  3.2 10.5 34.7 51.6 5.0 2756 

  

  

  
  

45 - 49  3.7 9.7 29.7 56.9 5.3 1924 

 ميةيالحالة التعل

 3518 5.0 54.6 23.3 15.5 6.5  أمية
 262 3.6 32.6 31.3 24.1 11.9  تقرأ وتكتب
 7401 3.6 29.7 36.7 26.2 7.4  ابتدائية
 2768 3.0 19.0 39.5 32.1 9.4  إعدادية
 1713 2.6 13.8 34.3 39.4 12.5  ثانوية

 1203 2.7 10.4 43.0 39.2 7.4   متوسطة معاهد

  

 699 2.4 6.3 39.8 42.9 10.9  +جامعية 

 مكان االقامة

 1646 3.3 24.7 37.2 29.7 8.4  حضر
  

 3971 3.9 35.6 31.1 25.2 8.1  ريف
 17565 3.6 29.3 34.7 27.8 8.2  إجمالي
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ن غالبية اإلناث المتزوجات لديهن ما بين طفل وطفلـين فـي            أ )5-7(يالحظ من الجدول رقم     
ي الفئـات العمريـة     ـال ف ـ، ولديهن ما بين ثالثة وأربعة أطف      )24–20(و) 19–15(الفئات العمرية   

ولديهن خمسة أطفال وأكثر في الفئات العمرية األخرى، وهـذا يعـزى إلـى              ) 34–30(و )29–25(
يجـة  اختالف عدد المتزوجات في الفئات العمرية المشار إليها، باإلضافة إلى التباعد بين المواليـد نت              

الرضاعة الطبيعية أو نتيجة استخدام وسائل منع الحمل إذا ما كان الزواج في سن مبكرة مع زيادة عدد   
  .السنوات التي تتعرض فيها  المرأة للحمل واإلنجاب بالرغم من تقدمها بالعمر

  
 المنخفض لديهن اكثر    ي المستوى التعليم  يكما يوضح الجدول ان نسبة كبيرة من المتزوجات وذ        

 .تويات التعليمية المرتفعة س المويخمسة أطفال بعكس الحال بالنسبة لذمن 
  

 ي متوسط عدد المواليد احياء حسب العمر ومكان االقامة والذ         يالتفاوت ف ) 6-7(ويظهر الشكل   
لى وجود فجوة بين الريف والحضر بين الفئات العمرية الكبيرة بعكس السيدات دون الخامـسة               إيشير  

  .والعشرين
  

  ) 8-7(شكل 

   حسب العمر ومكان اإلقامةاألحياءمتوسط عدد المواليد         
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  الخصوبة التراكمية والسن عند الزواج -

يعد تأخر العمرعند الزواج احد العوامل الرئيسية المحددة إلنخفاض الخصوبة حيث أن تاخر هذا              
   .العمر يقلل الفترة االنجابية للسيدة
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أنه كلما تأخر السن عند الزواج األول كلما انخفض متوسـط عـدد   ) 6-7(يالحظ من الجدول   و
 تزوجن قبل سن الخامسة عشر ثـم        ي مولودا للسيدات الالت   4.9المواليد أحياء حيث بلغ هذا المتوسط       

  . سنة فأكثر30ن تزوجهن عند العمر ك مولودا 1.7ينخفض تدريجيا مع تأخر السن حتى يصل الى 
  

هر الجدول وجود هذا النمط بغض النظر عن الحالة التعليمية أو مكان االقامة وان تفاوتـت                ويظ
 بيانات الجدول الى ان متوسط عدد المواليد أحياء لالميات يتراوح      رمتوسطات عدد المواليد أحياء وتشي    

نة فأكثر   س 30 مولودا لمن تزوجد عند العمر       1.9  تزوجن قبل الخامسة عشر،    ي مولودا للوات  6.3بين  
 مولودا لمن تزوجن قبل بلوغ 4.5 الحضر بين يوبالنسبة لمكان االقامة فقد تتراواح بالنسبة للمقيمات ف      

 1.8، 5.5 الريف فقد يتراوح المتوسط بين       ي سنة فاكثر اما ف    30 عمر   ي مولودا ف  1.6الخامسة عشر ،  
  .  الترتيبمولودا على

  )6-7(جدول 

  الحالة التعليمية ومكان االقامةوعمر عند الزواج األول متوسط عدد المواليد أحياء حسب ال
   

الحالة   عند الزواج األولالعمر
التعليمية 

-18 17-15  15<   ومكان االقامة
19 

20-24 25-29  +30  

 عدد وسطي
المواليد 

 األحياء

عدد 
 اإلناث

 الحــالة التعليمية

 3518 5.0 1.9 3.7 4.8 4.9 5.4 6.3 يأم

 262 3.6 1.7 2.8 3.3 3.7 3.8 4.3 يقرأ ويكتب

 7401 3.6 1.6 2.5 3.1 3.7 3.9 4.4 يابتدائ

 2768 3.0 1.6 2.4 2.9 3.1 3.2 3.5 ياعداد

 1713 2.6 2.5 2.1 2.5 2.8 3.2 4.2 ثانوي

 699 2.4 1.7 2.3 2.5  2.8 3.5 3.7  جامعة فاكثر

  مكــان االقامة

 10193 3.3 1.6 2.4 3.0 3.4 3.8 4.5  حضر

 7327 3.9 1.8 2.8 3.5 4.0 4.5 5.5  ريف

 17565 3.6  1.7 2.6 3.2 3.7 4.1 4.9  إجمالي 

  
  المباعدة بين المواليد 7-4

يتيح التباعد بين المواليد الفرصة للمرأة لترميم جسمها، وتعويض ما فقدته من مواد وعناصـر               
 وعلى   أطفالها بشكٍل عام،   غذائية خالل فترة الحمل والوالدة، مما ينعكس إيجابياً على صحتها وصحة          

  .صحتها اإلنجابية بشكٍل خاص
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من مجموع عدد المواليد خـالل الـسنوات الخمـس          % 34.6ن  أ) 7-7(رقم  ويوضح الجدول   
السابقة للمسح تفصل بينهم وبين الوالدة السابقة لهم أقل من سنتين وهي نسبة عالية تعكس الحاجة إلى                 

سيئة للوالدات المتقاربة على صحة األم والطفل علـى حـد           تكثيف حمالت التوعية باآلثار الصحية ال     
ويشير الجدول إلى أن نسب المواليد الذين تقل الفترة بين والدتهم ووالدة الطفل الـسابقة عـن                 . سواء

 المناطق الحضرية كما تقل هذة النسبة كلما ارتفع المـستوى           ي المناطق الريفية عنها ف    يعامين تزيد ف  
  .بين الجامعيات%28 يات مقابل حواليمبين األ%38.2لغ  لالم حيث تبيالتعليم

  
  )7-7(جدول 

والدتهم الفترة الفاصلة بين حسب  حياء خالل السنوات الخمس السابقة على المسحأالتوزيع النسبي للمواليد 

   وبعض الخصائص السابقةةالوالدو
  

    الفترة الفاصلة بين الوالدات
  الخصائص

  سنوات 3  سنتان   سنتين أقل من
سنوات  4

  فأكثر

الفترة متوسط 
الفاصلة بين 

  الدات باألشهرالو

عدد 
  المواليد

 نوع المولود 

 6296 28.0 23.2 14.2 28.0 34.5  ذكر

 5964 28.0 22.1 14.9 28.4 34.6  أنثى

 الحالة التعليمية

 2952 26.0 17.1 14.7 30.1 38.2  أمية 

 159 26.5 22.3 6.7 30.1 40.9  تقرأ وتكتب

 5716 28.0 22.5 14.0 28.7 34.8  تدائيةاب

 1612 31.0 26.4 15.6 26.4 31.7  إعدادية

 904 31.0 28.9 15.4 25.3 30.4  ثانوية

 596 32.0 29.5 13.8 26.4 30.3  معاهد متوسطة

 322 35.0 29.0 20.2 23.1 27.8  +جامعية

 مكان االقامة

 6004 31.0 28.5 14.8 25.2 31.5  حضر 

 6256 26.0 17.1 14.3 31.1 37.6  ريف

  12260  28.0  22.7  14.5  28.2  34.6  إجمالي   
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ويوضح الجدول أن متوسط الفترة بين الوالدات يختلف باختالف الحالة التعليمية ومكان االقامة             
ـ      9 ي بين الجامعات وبفارق حوال    هحيث يبلغ ادناة بالنسبة للنساء االميات وأقصا        ي شهور كما يزيـد ف

  . شهور5 ي المناطق الريفية وبفارق حوالي فهرية مقارنة بمثيلضالمناطق الح
  

  )9-7(شكل 

   سنوات فأكثر حسب المحافظة4لها  السابقة ة بينها وبين الوالدينسبة الوالدات الت
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لـسابق   كانت الفترة بينها وبين المولود اي التفاوت بين نسب الوالدات الت  )9-7 (ويوضح الشكل 

ـ     ي سنوات فأكثر حسب المحافظة حيث بلغت أدناها ف        4لها    محافظـة   ي محافظة دير الزوروأقصاها ف
  .السويداء
  

   الحمل واألمومة دون سن العشرين 7-5 
 األمهات دون سن العشرين وأطفالهن لمخاطر صحية تفوق مثيالتها للنساء أكبر من هذا      تتعرض

  .اجتماعية سلبيةصحية سيئة و نتائج  له،الحمل خالل هذه الفترة، ألن العمر
   

 وأصبحن أمهـات أو     19-15التوزيع النسبي لإلناث في الفئة العمرية       ) 8-7(جدول  الويعرض  
 سنة إمـا    20من النساء أعمارهن تقل عن      %7.4 يومنه يتضح أن حوال   . حوامل في مولودهن األول   

 وترتفع هذ النسبة مـع      )ولىرة األ  حوامل للم  1.6, امهات   5.6( األول    مولودهن يو حوامل ف  أمهات  أ
   .ةألمرراتقدم عم
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  )8-7(جدول 

  قامةسنة حسب العمر ومكان اإل) 19-15(  في فئة العمرالسيدات األمهات والحوامل ألول مرة بين نسب
   

 العمر ومكان اإلقامة  أمهـــات حوامل ألول مرة  أمهات أو حوامل

 العمر 

1.5 1.0  .5 15 
4.3 1.4 2.8 16 
7.3 1.4 6.0 17 
13.7 2.8 10.9 18 
16.5 2.3 14.3 19 

 

 العمر

 

قامة مكان اإل  

 ريف 8.0 1.8 9.9

 حضـر 5.1 1.7 6.8

مكان 

 اإلقامة
 إجمالي 6.6 1.8 8.4
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 الفصل الثامن

  رةـاألسم ـتنظي
  

 مما 2025م  مليون نسمة في عا28.66سيصبح  ة إلى أن عدد سكان سورياالحصاءاتتشير 
ر والمدروس يشكل تحدياً كبيراً أمام كافة المستويات التخطيطية والتنفيذية ويتطلب التحرك المبك

  .وتعظيم االستفادة منها وتقليل آثارها السلبية إلى أدنى حد ممكنات لمواجهة هذه التحدي
  

ة التسعينات ومن أن معدل النمو السكاني ال يزال مرتفعاً على الرغم من انخفاضه منذ بدايكما 
المتوقع أن يستمر هذا المعدل باالنخفاض خالل األعوام القادمة نتيجة انخفاض الخصوبة الكلية للنساء 

دام وسائل تنظيم في سن اإلنجاب والتي يعد من أهم أسباب انخفاضها ارتفاع السن عند الزواج واستخ
  . الخمس سنوات بشكل كبيرمعدالت وفيات األمهات والرضع واألطفال دون األسرة وانخفاض 

  
بناء على ما تقدم فقد أولت حكومة الجمهورية العربية السورية أهمية خاصة لتنظيم األسرة الذي يؤكد 
على إعطاء الخيار للزوجين لتحديد عدد األطفال الذين يرغبون بإنجابهم والمباعدة بين الحمول وذلك بالتأكيد 

  .لوسائل الالزمة لممارسة هذا الحقت والتثقيف واعلى حق الزوجين في الحصول على المعلوما
  

في توفير خدمات تنظيم األسرة من خالل شبكة من المراكز بدور رائد  وتقوم وزارة الصحة
. منها في المناطق الريفية% 75 يقع 1990 مركز صحي في نهاية عام 1828 الصحية بلغ عددها 

ي والخدمات الطبية العسكرية وقوى األمن الداخلي كما تقوم جهات حكومية أخرى كوزارة التعليم العال
إضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية كجمعية تنظيم األسرة 

  .واالتحاد النسائي بدور هام أيضاً في توفير خدمات تنظيم األسرة
  

دام وسائل تنظيم األسرة من لقد أدت الجهود المبذولة في هذا المجال إلى ارتفاع نسبة استخ
وقد ترافقت هذه الجهود بالدأب لرفع مستوى ، 2009في عام % 53.9 إلى 2001في عام % 46.6

الكادر الصحي المقدم لهذه الخدمات من خالل تدريبه على المهارات السريرية وكذلك على مهارات 
جال التوعية والتثقيف الصحي ، إضافة إلى الجهود في موالمشورة الالزمة لتقديم الخدماتالتواصل 

للسيدات لتشجيعهن على استخدام وسائل تنظيم األسرة وذلك من خالل إنتاج وتوزيع المواد التثقيفية 
  .كالنشرات والملصقات على السيدات في سن اإلنجاب

  
   االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة8-1

ي سبق لهن استخدام وسائل تنظيم اللواتالسيدات المتزوجات  أن نسبة )1-8(يوضح الجدول 
  .%49.1فقط بلغت نسبة استخدام الوسائل الحديثة و% 60.6 تغ قد بلاألسرة سواء الحديثة أو التقليدية
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أن أقل استخدام يتم في األعمار يتضح  فئات العمر حسب  السابقباإلشارة إلى االستخدامو
سنة وهو نفس النمط السائد  )44-40(ة أعلى استخدام يقابل الفئة العمري و سنة)19-15(الصغيرة 

   .2001األسرة سابقاً الذي أظهره مسح صحة 
  

بين % 25.7المدة المنقضية منذ أول زواج من طول مع السابق كما ترتفع نسب االستخدام 
  . سنة25بين المتزوجات منذ % 73.6  سنوات إلى4المتزوجات منذ 

  
يلة ضر مقارنة بالريف سواء الستخدام أي وس أعلى في الح السابقويالحظ أن نسب االستخدام

كما تتزايد نسب االستخدام مع تزايد المستوى التعليمي للمرأة من . أو الستخدام الوسائل الحديثة
  . وما فوقجامعةبين الحاصالت على % 67.6بين األميات إلى % 45.8

  
ظة الالذقية أما نسب االستخدام السابق حسب المحافظات فقد سجلت أعلى نسبة في محاف

 بالنسبة إلجمالي الوسائل، وبالنسبة للوسائل الحديثة فقد )%26.3( وأدناها في دير الزور )84.3%(
   .)%23.7(وأدناها في محافظة دير الزور ) %64.2(سجلت أعلى نسبة في محافظة السويداء 

    
  )1-8(دول ج

بعض والوسيلة المستخدمة نوع  نسب السيـدات السابق لهن استخدام وسائل تنظيم األسرة حسب

  الخصائص
  

وسيلة حديثة استخدام عدد السيدات  الخصائص استخدام أي وسيلة 

 عمر السيدة

747 8.2 12.9 15-19  

2365 27.7 38.0 20-24  

3493 43.5 56.7 25-29  

3226 53.4 65.7 30-34  

3054 60.0 71.6 35-39  

2756 60.5 72.5 40-44  

1924 60.7 71.1 45-49  

مـدة منـذ أول زواجال  

3346 14.5 25.7 4 - 0 

3697 43.7 57.9 9 - 5 

3281 58.6 70.3 14 - 10 

2956 63.2 74.3 19 - 15 

2195 63.2 73.1 24 - 20 

2090 64.6 73.6 
كثرأف  25 
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   تابع)1-8(دول ج
 

 الحالـة التعليميـة

 أميـة 45.8 37.7 3518
 تقرا وتكتب 60.6 51.7 262

 ابتدائيـة 62.2 51.9 7401
 إعـدادي 66.1 53.4 2768
 ثانوي 64.6 50.3 1713
 معاهد متوسطة 71.6 52.5 1203
فأكثرجامعة  67.6 51.0 699  

 مكان االقامة

 حضر 65.7 54.7 10193

 ريف 53.7 41.5 7372

 المحافظات

 دمشق 71.2 58.0 1646
 حلب 52.6 44.4 3971
 ريف دمشق 65.4 55.4 2422
 حمص 71.1 58.0 1350
 حماه 58.0 47.9 1197
 الالذقية 84.3 58.0 1131
 إدلب 58.0 49.6 1144
 الحسكة 59.5 43.9 1242
 دير الزور 26.3 23.7 736
 طرطوس 55.3 35.0 658
 الرقة 51.0 38.5 751
 درعا 56.6 53.6 797
 السويداء 81.0 64.2 446
 القنيطرة 54.9 47.0 74

ماليإج 60.6 49.1 17565  

  
  ) الحديثة والتقليدية(أنواع الوسائل المستخدمة  -

 ثم تأتي فترة األمان والعزل الحبوب أكثر الوسائل انتشاراً يليها بفارق بسيط اللولبعتبر ي
 يأتي استخدام الواقي الذكري بينما لم تلقى الوسائل األخرى ابنسبة مقاربة لهالرضاعة الطبيعية وو

  .)1-8(الشكل مبين في  كما هو إقباالً مذكوراً
  

 عام األسرةختالف بين هذه النتائج وتلك المسجلة في مسح صحة بعض االويالحظ هنا وجود 
العزل استخدام  بينما يالحظ أن النسبة األكبرالحبوب فقد شكلت  من حيث ترتيب انتشار الوسائل 2001

  .2009عام % 12.9 إلى 2001عام % 6قد ارتفع من 
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  )1-8 (شكل

وسائل تنظيم األسرة حسب نوع والسابق لهن استخدام  سنة )49-15(الزواج دات السابق لهن نسب السي

  السابق استخدامها هالوسيل
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  اإلجاباتيسمح بتعدد  *         

  
  )2-8(شكل 

الحالة سب حالحبوب واللولب   استخداموالسابق لهن)  سنة49-15(الزواج نسب السيدات السابق لهن 

  التعليمية
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لدى % 29.9كالحبوب تبلغ السابق أن نسب استخدام الوسائل الحديثة ) 2-8(الشكل ويالحظ من 
بالنسبة للولب فقد بلغت % 22.8السيدات الجامعيات في حين تشكل هذه النسب لدى األميات مامقداره 

  .للجامعيات% 33مقابل % 21يات حوالي نسبة االستخدام السابق من قبل االم
  

 عن لولب باعتباره الوسيلة األكثر انتشاراً على المستوى الوطنيل نسب االستخدام السابق وتقل 
 ودرعا والسويداء بعكس ة كل من دمشق وريف دمشق وطرطوس والرقيمثيالتها بالنسبة للحبوب ف

 فيها النسب الخاصة باللولب عن مثيالتها  تزيدي األكثر عدد والتي بقية المحافظات وهيالحال ف
  .)2-8( الجدول يبالنسبة للحبوب كما ف

  )2-8(دول ج

نوع الوسيلة سب ح وسائل تنظيم األسرة تخدام والسابق لهن اسلسيدات السابق لهن الزواجنسب ا

  والمحافظة

  

  حياء عند أول استخدامعدد االطفال األ 2.8

عندما كان من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج بدأن باالستخدام % 63.1تشير البيانات أن 
 يلة جداًويالحظ أن نسبة قل . اطفال4 أو 3عندما كان لديهن % 24 يلديهن طفال أو طفلين وأن حوال

  اللولب  الحبوب  المحافظات
الحقن 
  العضلية

  نوربالنت
الواقي 
  الذكري

الرضاعة 
  الطبيعية

فترة 
  األمان

  أخرى  العـزل
عدد 
  النساء

 1646 2.6 11.8 14.2 8.9 4.8  20. 3.5 24.8 36.4  دمشق

 3971 2.9 15.2 24.5 14.1 7.5  50. 1.1 38.2 27.1  حلب

 2422 5.3 8.9 11.2 14.5 3.1  10. 2.3 26.9 34.7  ريف دمشق

 1350 4.3 18.4 17.1 8.8 6.8 0.9 3.6 36.1 34.4  حمص

 1197 16.4 13.5 20.1 5.9 9.5  30. 1.9 39.9 24.4 حماه

 1131 1.8 14.9 19.6 12.3 7.9  60. 8.4 36.2 33.2  الالذقية

 1144 3 23.8 43.6 10.1 9.0  10. 4. 36.8 27.5  إدلب

 1242 2.5 5.8 10.6 4.4 3.1  50. 3.2 30.0 24.9  الحسكة

 736 1.2 11.5 21.6 5.1 5.0  20. 2.2 28.7 18.7  دير الزور

 658 2.2 3. 3.3 1.2 1.3  10. 1.5 6.0 15.8  طرطوس

 751 3.1 15.1 8.2 2.6 2.0 0.0 1. 20.3 29.8  الرقة

 797 7.8 14.2 10.0 13.1 3.8 0.4 7.6 17.3 39.1  رعاد

 446 3.4 9.4 11.0 9.2 11.8 1.2 7.6 32.4 34.0  السويداء

 74 1.5 21.1 28.7 9.0 16.6  40. 2.0 41.5 23.3  القنيطرة

 17565 4.2 12.9 17.2 9.8 6.0 4.0 3.0 30.9 29.7  إجمالي
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 يكما ف  اطفال على قيد الحياةيعندما لم يكن لديهن أمن السيدات بدأن باستخدام وسائل تنظيم األسرة 
  .)3-8( الجدول

  )3-8(جدول 

حسب عدد األطفال األحياء عند أول  التوزيع النسبي للسيدات السابق لهن استخدام وسائل تنظيم األسرة

  استخدام وعمر السيدة

  

مستخدمات حسب عدد األطفال األحياء عند لا% 
 المتغيرات أول استخدام

2-1 اليوجد  3-4 كثرأف   5 

 االطفالمتوسط عدد 
أحياء عند أول 

 استخدام

عدد السيدات 
السابق لهن 

 االستخدام

15-19  3.7 96.3 0 0 1.2 97 

20-24  3.9 86.8 9 0.3 1.5 897 

25-29  1.2 74 22.1 2.7 2 1981 

30-34  1.2 64.5 26.6 7.8 2.3 2121 

35-39  0.6 59.1 27 13.3 2.6 2187 

40-44  0.8 51.7 27.5 20 3 1998 

 عمر السيدة

45-49  0.9 49.9 26.9 22.2 3.1 1368 

 10649 2.5 11.4 24.3 63.1 1.2 إجمالي

  

ويوضح الجدول ايضا ان متوسط عدد االطفال االحياء عند أول استخدام يزيد مع تقـدم العمـر       
ـ    3.1وسنة   19-15 الفئة العمرية    ي طفال للنساء ف   1.2تراوح بين   حيث ي  ـ  يـ طفال للنساء ف ة ـ الفئ

  . سنة49-45ـرية العم
  

 من وسائل تنظيم  وسيلةيالمتوسط عدد المواليد أحياء للسيدات عند أول استخدام ل  أما بالنسية
عند متوسط دأن االستخدام  بفي محافظة السويداء قد السيدات ، فإننا نجد أنحسب المحافظات ةاألسر

  ).3-8( الشكل ي كما ف طفال4.1 بدأن بعد متوسط في محافظة ديرالزور والسيدات  طفال1.6بلغ 
  

وسائل تنظيم  بدأن استخدام الحاصالت على شهادة جامعية فما فوق قد السيدات كما نجد أن
يشير إلى أن مما ،  طفال3.7 بدأن بعد متوسط األميات السيدات بينما  طفال1.7 متوسط األسرة بعد

  .االتجاه نحو التباعدالمستوى التعليمي لدى السيدة يلعب دوراً رئيسياً في 
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  )3-8(شكل 

حسب  ة من وسائل تنظيم األسر وسيلةيأل للسيدات عند أول استخدام االطفال األحياءمتوسط عدد 

  المحافظات
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  ئل تنظيم األسرة االستخدام الحالي لوسا8-3

 تنظيم األسرة، يستخدمن وسائل من السيدات المتزوجات حالياً% 53.9تشير البيانات أن 
وبالمقارنة مع المسوحات السابقة نالحظ ازدياد في ممارسة تنظيم األسرة إذ كانت النسبة المسجلة في 

 1993فل في عام األم والط في حين كانت النسبة في مسح 2001في عام % 46.6األسرة مسح صحة 
   .سنوياً% 0.87أي بمعدل زيادة سنوية قدره % 39.9 يه

  
 قد كما يالحظ أن نسبة الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة الحديثة من بين المستخدمات حالياً

في % 73.7 ثم 2001عام % 75 إلى 1993 عام  المستخدمةالوسائل إجمالي من% 64.4ارتفعت من 
 % 24.7 إلى 1993عام % 35.4خفضت نسبة استخدام الوسائل التقليدية من  بالمقابل ان2009عام 
  .%40.4 إلى 2009وارتفعت في عام  2001عام 

  
 حسب نوع الوسيلة المستخدمة تبين أن لدى دراسة التوزيع النسبي للسيدات المستخدمات حالياً

من % 84.5ين الوسيلتين وتشكل هات% 16.5 يليه الحبوب %42.4 اللولب هو أكثر الوسائل انتشاراً
  .من كافة الوسائل المستخدمـة% 58.9 والوسائل الحديثة المستخدمة حالياً

  
  1993األم والطفل عام  ومسح صحة 2001األسرة عام وبالمقارنة مع نتائج مسح صحة 

 2001في عام  % 26.4إذ كانت نسبة استخدام الحبوب الحبوب نسب استخدام في  انخفاضنالحظ 
 1993في عام % 40، كما طرأ ارتفاع طفيف في نسب استخدام اللولب من 1993عام في % 25و

بينما تفاوتت نسبتهما من الوسائل . 2009في عام % 42.4 ثم أصبحت 2001في عامي % 43إلى 
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ثم عادت وانخفضت  2001عام % 92 ثم ارتفعت إلى 1993عام % 90الحديثة المستخدمة إذ كانت 
 نسبتهما من كافة الوسائل المستخدمة سواء الحديثة أو التقليدية انخفضت كما .2009في عام % 84.5

  .2001 في عام من كافة الوسائل المستخدمة% 69.4 بعد أن كانت نسبتهما% 58.8أصبحت إذ 
  

إطالة ثانياً، ثم % 10.9العزل  ثم أوالً% 16.5 فترة األمان يأما بالنسبة للوسائل التقليدية فتأت
، ويالحظ حدوث انخفاض شديد %14بفارق كبير وصل إلى حوالي % 2.4طبيعية الرضاعة الفترة 

 الرضاعة الطبيعية مقابل ارتفاع شديد في استخدام فترة األمان إذ أظهر مسح  فترةفي استخدام إطالة
%  16.5مقابل % 4الرضاعة الطبيعية بلغ فترة  أن نسبة استخدام إطالة 2001عام صحة األسرة 
 غـبللوسيلتين ادام ـب استخـ نسأن 1993ام ـل عـما أظهر مسح صحة األم والطفلفترة األمان ك

  . على الترتيب%)12.6مقابل % 13(
  

  )4-8(جدول 

 حسب نوع الوسيلـة  لوسائل تنظيم األسرة والمستخدمات حالياًالتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً

  المستخدمة
  

  يلة المستخدمةنوع الوس  عدد السيدات  النسبة المئوية

  بـــاللول 3415  42.4
  وبـــالحب 1325  16.5
  الحقن العضلية 135  1.7
  يالواقي الذكر 310  3.8
  اثـتعقيم اإلن 389  4.8
  وسائل حديثة 28  0.3
  استخدام وسيلة حديثة 5605  69.5
  الرضاعة الطبيعية 197  2.4
  انــفترة األم 1331  16.4
  زلـــالع 875  10.9
  رىـــأخ 49  0.6
  استخدام وسيلة تقليدية 2448  30.4
  يــإجمال  8053  100

  
   االستخدام الحاليتباينات -

 العمر لدى السيدات لغاية بتقدمأن استخدام وسائل تنظيم األسرة يزداد ) 5-8(يبين الجدول 
  .يثة سواء بالنسبة الستخدام أي وسيلة أو الستخدام وسيلة حد سنة ثم ينخفض قليال40ً بلوغهن عمر
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  )5-8(جدول 

 وسيلة نوعسائل تنظيم األسرة حسب  يستخدمن وياللواتسنة و) 49-15( السيدات المتزوجات حاليا نسب

   وبعض الخصائصتنظيم األسرة المستخدمة
  

�ً���� ال!���$�� ��ل�
  ال
� ال���


بc:ل? ال
ال:6�  ال�
���-� ال

 NWا
ال
 الfآ�ي

 ��6�ت
 ا2ن�ث

ال�ض��3 
����cUال 

��Iة 
 أخ�ى ال�'ل ا���ن

 T��
ال
�F�$:ال 

 T��
ال
��$� ال��6

ا���X$ام 
Nال:�ل 

  % X
 ��$����

�ً� ��ل

 عمر السيدة

15-19  3.4 3.6 0 0.6 0 0.4 2.1 1.8 0.6 8 4.5 12.5 87.5 

20-24  10.2 12.9 0.2 1.5 0 2 6.2 3.6 0.5 25.2 12 37.2 62.8 

25-29  10.5 22.2 0.3 2.1 0.4 2.3 7.4 5.2 0.2 35.7 15.3 51 49 

30-34  11.7 24.8 0.9 2.4 1.1 1.7 8.9 6.4 0.3 41 17.3 58.3 41.7 

35-39  10.1 31.4 0.9 2.3 3.3 1.2 10.1 6.1 0.2 48.2 17.9 66 34 

40-44  6.5 27 1.7 2.1 6.4 0.4 11.5 7.3 0.3 43.9 19.4 63.4 36.6 

45-49  3.6 17.4 1.8 2.3 5.1 0.2 10.4 7.1 0.2 30.3 18.1 48.4 51.6 

 مكان االقامة

 41 59 17.7 41.2 0.4 6.2 9.9 1.3 2.5 2.2 0.8 25.7 9.7 حضر

 53.4 46.6 14.5 32.1 0.1 5.4 7.5 1.4 2.8 1.8 1 18.8 7.6 ريف

 المحافظات

 33.1 66.9 22.9 44 0.6 7.3 14.2 1.3 1.4 2.6 0.5 28.9 10 دمشق

 53.5 46.5 10 36.5 0.2 3.6 3.8 2 2.5 0.9 2 21.5 9.6 حلب

 42.6 57.4 17.3 40.1 0.5 9.1 7.2 1 1.7 2 0.2 24.9 10.9 ريف دمشق

 31.6 68.4 19.4 49 0.2 6.2 11.6 1.1 3.5 4.3 0.5 33 7.7 حمص

 43.1 56.9 15.5 41.4 0.3 4.2 8.6 2.1 4.7 0.7 0.6 27.1 8.2 حماه

 23.5 76.5 37 39.5 0.1 9 25.6 2.3 3.6 4.9 0 26 4.9 الالذقية

 53.1 46.9 9.6 37.3 0.2 3.2 5.7 0.6 2.4 1.7 1 20.4 11.8 إدلب

 49.9 50.1 20.3 29.8 0.3 4.6 14.3 1.2 3 1.1 0.8 19.2 5.5 الحسكة

 83 17 4.4 12.5 0.1 0.4 3.4 0.4 1.6 0.8 0.2 3.4 6.5 دير الزور

 48.3 51.7 17.1 34.6 0.3 10.7 6.1 0.3 3.4 1.8 0.1 23.5 5.7 طرطوس

 53.6 46.4 18.4 28.1 0.2 8.6 7 1.9 1.4 1.3 3.3 9.8 12.2 الرقة

 59.8 40.2 5.9 34.2 0.3 2.6 3.1 0.1 3.8 2.8 0.6 16.3 10.4 درعا

 35.9 64.1 23 41 0.1 10.2 12.7 0 2.3 6.3 0.3 26.6 5.5 السويداء

 59.2 40.8 10.5 30.3 0.3 2.3 7 1.2 1.9 2.5 0.9 19.2 5.7 القنيطرة

 46.1 53.9 16.4 37.5 0.3 5.9 8.9 1.3 2.6 2.1 0.9 22.8 8.9 إجمالي
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 وسائل تنظيم األسرة أعلى في  أن نسبة السيدات اللواتي يستخدمن حالياًكما يبين الجدول أيضاً
الحضر منها في الريف سواء الستخدام أي وسيلة أو الستخدام الوسائل الحديثة وهو ما تم مالحظته في 

 أن نسبة االستخدام في الحضر تبلـغ 1993مسح صحة األم والطفل عام المسوحات السابقة إذ بين 
أن نسبة فبين  2001عام األسرة في الريف ثم أكد هذا النمط مسح صحة % 27.4مقابل % 49.2

  .في الريف% 38.3ابل مق% 53.9االستخدام في الحضر تبلـغ 
  

 المناطق ي ترتفع فاألسرة وسائل تنظيم  ليالحالستخدام االنسب أن إلى ) 4-8( ويشير الشكل
  . المناطق الريفيةيالحضرية مقارنة بمثيالتها ف

   
  )4-8( شكل

حسب الوسيلة  سرةوالمستخدمات حاليا لوسائل تنظيم األ ) سنة49-15(يدات المتزوجات حاليا  السنسب

  ومكان اإلقامة
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 تنظيم األسرة حسب المحافظات حيث سجلت نسب استخدام وسائلإلى ) 5-8( ويشير الشكل
محافظة دير الزور أما بالنسبة فى  وأدناها  وسيلةياستخدام أ 76.5محافظة الالذقية أعلى نسبة 

وهي أعلى نسبة وأدناها في محافظة  دير الزور % 49للوسائل الحديثة فقد بلغت  في محافظة حمص 
12.5.%  
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  )5-8( شكل

  سرة حسب المحافظة وسيلة لتنظيم األيوالمستخدمات حاليا أل) 49-15 ( النساء المتزوجات حاليانسب
  

53.9

40.8

64.1

40.2
46.4

51.7
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أن نسب االستخدام الحالي تزيد مع طول المدة منذ الزواج األول حيث ) 6-8(يوضح الجدول 
زواج االول بين بين النساء اللواتي تتراوح المدة منذ ال% 0.4ن هذه النسبة تزيد من ألى إيشير الجدول 

  . سنة25لمن تجاوزت المدة حوالي % 57لى حوالي إ سنوات 5
  

ويظهر الجدول أن نسب االستخدام الحالي ترتفع مع تحسن المستوى التعليمي للسيدة حيث تبلغ 
للجامعيات وهذا النمط موجود بالنسبة ألي % 65ألي وسيلة لألميات مقابل حوالي % 37النسبة حوالي 
  ). 6-8(وسيلة حديثة على حد سواء كما في الشكل وسيلة أو ألي 

  

  )6-8(شكل 
ى وسيلة وأى وسيلة أ (سرةوالمستخدمات لوسائل تنظيم األ) 49-15( السيدات المتزوجات حاليا نسب

   حسب الحالة التعليمية)حديثة
  

36.9

50.5
55.4

59.9 61.1
63.8 64.7

27.5

38.3 40.1 41.3 39.3 37.339.1

 ��أ� ت�6أ وت �?  �l�ا)�$ا إl3$ادى  �Cن
ى �U�
��ه$ ��� �FآHI ��ج��

 ���أ�� و� �F�$� Tو��
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  )6-8(جدول 

  بعض الخصائصو ب وسيلة تنظيم األسرة المستخدمةنسب االستخدام الحالي لوسائل تنظيم األسرة حس
  

�ً���� ال!���$�� ��ل�
 ال

� ال���

ب

c
ل:

  ا

?

ل
ال�

 

��
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� ا
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ي
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Wا

 ال

ث
2ن�

� ا
�6
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 ال
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 ا
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ة ا
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 ا

ى
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�F
�$
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T ا
��


ل
 ا

 �
�$
��6

ال�
 T

��

ل
 ا

 N
:�ل

 ال
ام
$�

��
Xا

 ��
�ً�ل

��
 �

�$
��

�
� X

  
 

0-4  5.8  6.2  0 1.5  0.2  1.6  6.0  4.2  0 13.9  11.9  25.8  74.2  

9-5 10.5  20.8  0.5  1.8  0.1  2.4  9.3  5.0  0.5  34.2  17.2  51.3  48.7  

14-10 11.6  29.1  1.0  2.6  0 1.5  8.7  6.5  0.4  45.8  17.1  62.9  37.1  

19- 15 10.4  30.8  0.8  2.5  0 0.9  11.1  6.6  0.4  47.9  19.0  67.0  33.0  

24 - 20 7.8  28.7  1.5  1.9  0 0.5  9.1  5.8  0.2  46.3  15.7  62.0  38.0  

ول
ا�
ج 

وا
ل'
f ا

��
ة 
$!

 ال

+ 25  5.2  20.7  2.1 2.0  0.1 0.2  9.1  7.5 0.4 36.6  17.1  53.7 46.3 

 63.1 36.9 9.4 27.5 0.2 3.7 4.2 1.3 4.4 0.4 1.5 14.1 6.9 أميـة

 49.5 50.5 12.2 38.3 0.1 6.3 5.4 0.6 2.9 1.9 0.8 21.9 10.8 تقرا وتكتب

 44.6 55.4 15.4 40.1 0.3 5.8 7.5 1.6 2.4 2.2 0.9 23.9 10.6 ابتدائيـة

 40.1 59.9 18.5 41.3 0.3 6.7 10.7 0.9 1.9 2.3 0.8 27 9.1 إعـدادي

 38.9 61.1 21.8 39.3 0.4 7.4 12.7 1.3 1.9 2.9 0.3 26.6 7.4 ثانوي

معاهد 
طةمتوس  

6.2 27.5 0.6 2.9 1.9 0.9 16.5 7.1 0.2 39.1 24.7 63.8 36.2 

��
!�
��
ال�
 �
:�ل

 ال

جامعة فما 
 فوق

7.1 22.3 0.4 4.9 2 1.3 18.3 7.1 0.5 37.3 27.4 64.7 35.3 

 65.1 34.9 10.6 24.3 0.1 3.4 5.4 1.5 1.9 0.8 0.9 13 7.6 األفقر

 المستوى

 الثاني
9.4 20.6 0.9 1.5 2 1.5 6.8 5.6 0.4 34.6 14.1 48.8 51.2 

 المستوى

 المتوسط
9.6 23.3 1.2 2.6 2.5 1.4 8.2 6.3 0.2 39.2 16.3 55.6 44.4 

 المستوى

 الرابع
ي 40.4 59.6 17 42.6 0.3 5.7 9.8 1.2 3.2 2 1 26.7 9.5

�د
�

�W
Xا
ى 


�
�
ل!
 ا

 32.3 67.7 22.9 44.8 0.4 7.9 13.6 1 3.3 3.2 0.5 29.3 8.2 األغنى

 46.1 53.9 16.4 37.5 0.3 5.9 8.9 1.3 2.6 2.1 0.9 22.8 8.9 إجمالي

  
 حيث  لمؤشر الرفاه في نسب االستخدام تبعاًتصل إلى الضعف  هناك فروق كبيرة أنتالحظ كما 

 ا تقريباً لدى الشريحة األفقرمثيالتهضعف السيدات في الشريحة األغنى نسب االستخدام لدى تبلغ 
  . الجدولي كما فام وسيلة حديثـةأو استخد ستخدام أي وسيلةبالنسبة ال
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  القرار حول استخدام وسائل تنظيم األسرة 8-4

  من الحاالت%62.6 في  استخدام وسائل تنظيم األسرة هو قرار مشترك يتخذه الزوجان معاًإن
قط ف% 5.3من الحاالت ويكون بيد السيدة في % 26.7بينما يكون القرار بيد الزوج بشكل رئيسي في 

 مع التركيز لذلك يجب التوجه في التوعية والتثقيف حول تنظيم األسرة إلى الزوجان معاً .من الحاالت
  .قرار االستخدام  الرجل كونه شريك أساسي في اتخاذعلى دور

  
على قرار استخدام تنظيم عمر السيدة لتأثير يشير إلى وجود ) 7-8(وبالرغم من أن الجدولال 

  .عظمى من الحاالت يكون فيها القرار مشترك بين الزوجيناألسرة إال أنه تالحظ أن الغالبية ال
   

 في الحضر مقابل  بين الزوجين مشتركاًقراراًكان الحاالت  ثلث يف قرار االستخدام ويالحظ أن
  .في الريف %33.3بل مقا  في الحضر%21.9 كان بيد الزوج بنسبةو .في الريف% 55.8

  
  )7-8(دول ج

ات الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة حسب متخذ قرار االستخدام وعمر التوزيع النسبي للسيدات المتزوج

   ومكان اإلقامةالسيدة
  

 
  القرار باستخدام وسائل تنظيم األسرةمتخذ

ات غير معروف  أخرى  قرار مشترك  الزوج  السيدة العمر ومكان االقامة 
سيد

 ال
دد

 ع

 3!� ال��$ة

19-15 2.8 32.8 52.1 0.4 11.9 723 

24-20 3.3 30.9 58.5 0.2 7.1 2333 

29-25 4.6 28.4 62.1 0.1 4.8 3439 

34-30 5.5 26.2 64.3 0.2 3.8 3129 

39-35 5.9 24.8 64.9 0.2 4.1 2963 

44-40 6.6 24.3 64.4 0.4 4.3 2615 

  

49-45 7.1 23 63.5 0.8 5.6 1777 

���WXن ا� � 

 9813 4.6 0.2 67.6 21.9 5.6 حضر 

 7166 5.8 0.3 55.8 33.3 4.8 ريف 

 16979 5.1 0.3 62.6 26.7 5.3 إجمالي
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استخدام وسائل تنظيم األسرة هو قرار مشترك يتخذه على مستوى المحافظات فنجد أن أما 
مشترك في محافظة الرقة ودير بينما يكون القرار % 88.4 محافظة السويداء بنسبة في الزوجان معاً
  ).7-8(على التوالي وفقاً للشكل  %42.8و% 42.4الزور بنسبة 

  

  )7-8( شكل
سرة بالشراكة مع  يتخذن قرار استخدام وسائل تنظيم األيوالالت ) سنة49-15(نسب النساء المتزوجات 

   حسب المحافظةالزوج
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 يتوى التعليم مع إرتفاع المس وسائل تنظيم األسرةاستخدامب  اتخاذ القرار المشتركترتفع نسبو

  .للسيدة
  

 يؤكد ي والذ)85.8(والجامعيات  )% 42.7(ت  األميابيننسب هذه ال فيالحظ الفرق الكبيروقد ت
. رار استخدام وسائل تنظيم األسرة إتخاذ القرار وخاصة قي تمكين المرأة فياالثر الكبير للتعليم ف

  ).8-8(جدول 
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  )8-8(جدول 

 الالتي يستخدمن وسيلة من وسائل تنظيم األسرة حسب متخذ قرار التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات 

  والحالة التعليميةاالستخدام 
   

 اتخاذ القرار باستخدام وسائل تنظيم األسرة 

  أخرى  قرار مشترك  الــزوج  ــدةالسي الحالة التعليمية

غير 

 /معروف

 ليست

 متأكدة

ات
سيد

 ال
دد

 ع

 3377 9.7 0.3 42.7 43.4 3.9 أميـة

را وتكتبتق  6.4 30.8 56.8 0.3 5.6 244 

 7150 4.7 0.3 61 28.9 5.1 ابتدائيـة

 2699 3.3 0.2 68.5 21 7 إعـدادي

 1659 3.2 0.3 76.7 13.9 5.9 ثانوي

 1177 2.4 0.1 83.5 8.2 5.8 معاهد متوسطة

 

 671 3.5 0.2 85.6 5.7 4.9 جامعة فما فوق

 16979 5.1 0.3 62.6 26.7 5.3 إجمالي

  
   حول استخدام وسائل تنظيم األسرةالرأي -

من االزواج يوافقن على استخدام وسائل تنظـيم االسـرة    % 39 ين حوال أ) 9-8( يبين الجدول 
  .اليوافقون% 30 ييوافقون بشروط وحوال% 7 ين حوالأو

  
ـ  استخدام وسائل تنظيم االسرة علىأن موافقة االزواج    لى  إ ويشير الجدول كذلك     اع  ترتفع بإرتف

  . للزوجينيحيان يتقارب المستوى التعليماأل ة غالبيي فهلى أنإ وقد يرجع هذا  للسيدةيالمستوى التعليم
  

زواج الذين يوافقون على االسـتخدام أو يوافقـون         خرى يظهر الجدول أن نسب األ     أومن ناحية   
    . المناطق الريفيةي المناطق الحضرية مقارنة بمثيلتها فيبشروط تزيد ف
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  )9-8(جدول 

سرة  إستخدام وسائل تنظيم األيف االزواج يحسب رأسنة ) 49-15( اتالتوزيع النسبي للسيدات المتزوج
  قامة ومكان اإليالمستوى التعليمو

   

  باستخدام وسائل تنظيم األسرةرأي الزوج

 يالمستوى التعليم
  االقامةمكان و

VIا
�  ( VIا

اVI  �وط^�� ��g  دد  غير معروف
ع

ات
سيد

ال
 

��ال:!��� �ل� ال�

 3377 34.6 35.2 6.8 23.5 أمية

 244 29.3 32.5 6.1 32.1 تقرأ وتكتب

 7150 24.4 30.8 7.4 37.4 ابتدائية

 2699 20.8 27.1 7.5 44.6 يإعداد

 1659 16.2 25.6 8.5 49.6 يثانو

 1177 14.5 24.2 7.5 53.9 معاهد متوسطة

  
 671 17.2 20.3 7.2 55.3 جامعة فما فوق

 ���WXن ا� � 

 9813 22.7 26 7.8 43.5  حضر

 7165 26.1 34.8 6.8 32.3 ريف 

 16979 24.2 29.7 7.4 38.8 إجمالي

  
  )8-8(شكل 

   االزواج الذين يوافقون على استخدام وسائل تنظيم االسرة حسب المحافظةنسب
  

38.8

46.2
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ستخدام وسـائل تنظـيم األسـرة       لموافقة على ا  اوج ب وعلى مستوى المحافظات نجد أن رأي الز      
  ).8-8(في محافظة دير الزور وفقاً للشكل % 12محافظة السويداء وفي % 65.1يتراوح بين 

  
  مشاكل استخدام وسائل تنظيم األسرة 8-5

  أن الغالبية العظمى من السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة لـم           )10-8(يوضح الجدول   
%  7.4ي مشكلة أثناء االستخدام ولم تتجاوز نسبة اللواتي واجهن مشكلة أثناء االسـتخدام              أمن  يعانين  

  . سنة44-40 ويالحظ أن أعلى نسبة حدوث سجلت لدى السيدات في الفئـة ،فقط
  

  )10-8(جدول 

  ةواجهن مشكلة أثناء االستخدام حسب عمر السيدتاللواتي   السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم األسرةنسب
  

نسبة اللواتي واجهن مشكلة أثناء 
  االستخدام

  عمر السيدة  عدد المستخدمات

4.9 66 15-19  

6.8 663 20-24  

8 1441 25-29  

5.9 1596 30-34  

7.8 1805 35-39  

8.5 1623 40-44  

6.5 859 45-49  

  إجمالي  8053  7.4

  

 هـذه المـشاكل      أن معظـم   )11-8( بـين الجـدول   يوبدراسة المشاكل التي واجهت السيدات      
% 2.7 وقـد ذكـرت      )%15.1(يليها عدم الراحة أثنـاء االسـتخدام        ) %82.8( مشاكل صحية    هي

مـن  % 0.9 حـوالي  ويالحظ أن نـسبة ضـئيلة جـداً     . من السيدات أن الوسيلة المستخدمة قد فشلت      
لـم تـشكل مـشكلة الوصـول إلـى          ، وكذلك   السيدات ذكرن أن كلفة الحصول على الوسائل مرتفعة       

فقـط ممـا يعكـس      % 0.7 بلغـت    نـسبة ضـئيلة جـداً     لإال  مشكلة  ق التي تقدم هذه الوسائل      المراف
    .توفر هذه الخدمات في مختلف المناطق والمحافظات
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  )11-8(جدول 

 ويواجهن أى مشكلة التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات  الالتي يستخدمن وسيلة من وسائل تنظيم األسرة

   لمشكلةمرتبطة باالستخدام حسب نوع ا
  

  بةــالنس  كلةــالمش

  82.2  مشاكل صيحة

  2.7  فشل الوسيلة

  3.2  عدم موافقة الزوج

  0.7  عدم توفر الوسيلة /صعوبة الوصول 

  0.9  التكلفة مرتفعة

  15.1  عدم الراحة أثناء االستخدام

  6.1  خرىأ
  593  إجمالي

  

التـي واجهـت الـسيدات     لمـشاكل ل تبين أن النسبة األكبـر المحافظات فقد  مستوي أما على
 في محافظة إدلب تلتها محافظـة ديـر الـزور فـي حـين                يثم ف %) 16( محافظة درعا    يف كانت

   ).)9-8(شكل ( .%2.7لم يكن هناك مشاكل نتيجة االستخدام في محافظة طرطوس إال بنسبة 
  

  )9-8( شكل

الت متعلقة باالستخدام المستخدمات لوسائل تنظيم االسرة ويعانين من مشك)  سنة49-15( النساء نسب

  حسب المحافظة
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  أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة  8-6

 غيـر مـستخدمات لوسـائل       لدى سؤال السيدات اللواتي سبق لهن االستخدام ولكـنهن حاليـاً          
بتهن بإنجـاب   قـد تـوقفن لـرغ     % 27.5تنظيم األسرة عن سبب توقفهن عن االسـتخدام تبـين أن            

ـ           أقلطفل يليها بفارق      مماثلـة تقريبـاً    سب من النصف حدوث مشاكل صحية أثنـاء االسـتخدام وبن
ويالحـظ أن عوامـل تتعلـق       . علـى الترتيـب   % 4.9و%  4.2  وعـدم الراحـة    فشل الوسـيلة    ل

بنوعية الخدمات المقدمة كوجود الخصوصية فـي االسـتخدام وقبـول الوسـيلة قـد وجـدت فـي                   
والمالحـظ أن نـسبة الـسيدات اللـواتي تـوقفن عـن             .  الحاالت على التوالي   من% 0.4و% 1.4

وكـذلك الرغبـة فـي      % 0.9االستخدام بسبب تأثر العالقـة الجنـسية باالسـتخدام لـم يتجـاوز              
  .)12-8(جدول . %0.4 يتعويض طفل توف

  

   )12-8(جدول 

  مكان اإلقامة سبب التوقف وواللواتي توقفن عنه حسب التوزيع النسبي للسيدات السابق لهن االستخدام
  

   �c? ال�
KW 3� ا���Xــ$ام

���W2ن ا� � 
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رى
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  ددالع

 969 40.5 1.5 0.5 26.5 4.6 2.8 0 0.2 14.8 3.9 0.8 3.9 حضر
 659 37.8 1.2 0.3 29 5.3 1.2 0.9 0.7 14.5 3.4 1.2 4.5 ريف 

 1628 39.4 1.4 0.4 27.5 4.9 2.1 0.4 0.4 14.7 3.7 0.9 4.2 إجمالي

     
 أن الرغبة بإنجاب تبين الحضر والريف فقد  كل منيف سبب التوقف عن االستخدام  أما عن بيان  

على التوالي، % 29و%  26.5حيث بلغتفي الحضر والريف لسيدات ل يالرئيس السبب هيطفل كانت 
  . تلتها المشاكل الصحية

  
نجـاب طفـل     إل عـن االسـتخدام     أن سبب التوقف   تبين  حيث كذلك األمر بالنسبة للمحافظات   

ـ  بل حيث السيدات    عند يالرئيسكانت السبب    ـ      غ % 38.8ي محافظـة الالذقيـة      ت النـسبة أعالهـا ف
  .)10-8(كما هو مبين في الشكل %. 21.4وأدناها في دمشق 
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ـ          أو  كـل مـن محافظـات       يظهرت البيانات كذلك ارتفاع نسب انتشار المشكالت الـصحية ف
  %)5.5( محافظة الالذقية يدناها فأدير الزور والحسكة والقنيطرة وبلغت هذه النسبة 

  

  ) 10-8( شكل

   إنجاب طفل حسب المحافظةيبسبب الرغبة فوقف عن االستخدام النسب المئوية للت
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  لحصول على وسائل تنظيم األسرةمصادر ا 8-7

 توفير وسائل تنظيم األسرة معظمها عن يف% 49تبين أن القطاع الحكومي يساهم بحوالي 
 فيها عيادات جمعية تنظيم بما% 49لي  تبلغ مساهمة القطاع الخاص حواكماطريق المراكز الصحية 

ويالحظ دور الطبيب الخاص كمصدر رئيسي للوسائل بعد المراكز الصحية الحكومية ، األسرة
  .%)45.1مقابل % 30.4(
  

 لمصدر الوسيلة حسب نوعهـا فتبـين أن المـصدر الرئيـسي للحبـوب والـواقي            ةأما بالنسب 
يـتم الحـصول علـى الحقـن العـضلية مـن             هو المركز الصحي يليه الصيدليات بينمـا         يالذكر

دور المراكـز   أيـضا   ويتقـارب   %) 23.8مقابـل   % 61(الـصيدليات   المراكز الصحية ثـم مـن       
جـدول   .%)45.8مقابـل   % 46.2(الطبيـب الخـاص     مـع دور    ر اللوالب   ـي توفي ـف ةـالصحي

)8-13(.  
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  )13-8(جدول 

  ع الوسيلة ومصدر الحصول عليهاالتوزيع النسبي للسيدات المستخدمات للوسائل الحديثة حسب نو
  

������در ال:�
ل �
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ص
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خا
ب 
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رى
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ف  
رو

مع
ر 

غي
 

عدد 
المستخدمات 

 للوسائل

  1325  0.2  1.4  8.2  36.2  0.6  52.5  0.9 ال:cـــ
ب
  3415  0.2  2.6  45.8  0.8  1.5  46.2  3.0 ال�
لـــ?

���-�  135  1.8  0.4  11.8  23.8  0.7  61.0  0.5 ال:6� ال
  310  1.1  0.4  2.3  43.7  0.0  51.4  1.2 ال
اNW الfآ�ي

��  389  0.0  0.9  0.0  0.0  65.8  0.9  32.5  ر)D ا�ن�)�? ال��!
 28  0.0  5.6  16.5  40.6  0.0  33.3  3.9  و��T أخ�ى

N5601  0.3  2.0  30.4  12.3  5.6  45.1  4.3  إج!�ل 

  

  )14-8(ل جدو

   والحالة التعليميةالتوزيع النسبي للسيدات المستخدمات للوسائل الحديثة حسب مصدر الحصول عليها
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عدد 

المستخدمات 

للوسائل 

 الحديثة

 821 0.3 1.4 0.9 0.6 19.6 11.5 10.5 46.7 8.3 أميـة

 81 1 3.9 0 0 14 8.1 7.6 59.4 5.9 تقرا وتكتب

 2508 0.3 1.4 0.5 0.3 25.3 12.6 5.2 50.5 3.9 ابتدائيـة

 980 0.1 0.9 0.6 0 36 11.1 3.9 43.9 3.4 إعـدادي

 567 0 0.4 0.6 0.3 41.8 12.5 4.1 37.1 3.1 ثانوي

 420 0.5 0 0.8 0.3 43.9 9.5 4.1 36.1 4.8 معاهد متوسطة

 225 1 1.1 0 0 53.2 21.9 5.6 16.3 0.9 جامعة فما فوق

 5601 0.3 1.6 0.4 0.1 30.4 12.3 5.6 45.1 4.3 إجمالي
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اً للحالة  من مصادرها وفق وسائل تنظيم األسرةتأميننحو  تجاه فيبين اال)14-8(جدول أما ال
التعليمية والتي يشير الى تزايد إقبال السيدة على القطاع الخاص للحصول على الوسيلة كلما ارتفع 

  .للسيدة األمية% 19.6مقابل % 53.2  الجامعيةات التعليمي حيث بلغت النسبة للسيدامستواه
  

  )15-8(جدول 

 حسب مصدر الحصول عليهااالسرة المستخدمات لوسائل تنظيم  ) سنة49-15(سيدات  للالتوزيع النسبي

  ومكان اإلقامة والمحافظة
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االقامةكان م  

 0.2 1.3 0.8 0.1 33.6 12.8 5.3 42.3 3.5 حضر

 

 0.4 0.8 0.2 0.5 24.4 11.3 6.2 50.3 5.9 ريف

 المحافظات
 0.1 0 0.9 0 40.9 5.5 2.7 48.7 1.2 دمشق

 0.1 3.5 1.5 0.3 31.3 16.7 6 38.1 2.4 حلب

 0 0.4 0.5 0 34.1 13.1 3.9 40.9 7.1 ريف دمشق

 0 0.3 0 0.3 32.4 8.8 8.8 48 1.6 حمص

 0.6 1.3 0 0.5 31.3 11.1 10.8 38.6 5.8 حماه

 0.4 0.6 0 0 30.8 15 5.4 40 7.8 الالذقية

 1 1.5 0 1.3 18.3 13.7 4.1 54.7 5.3 إدلب

 0 0.3 0.3 0.6 29.1 8.4 6.4 48.6 6.4 الحسكة

 2 0 0 0 7.8 18.3 7 57.5 7.3 دير الزور

 0 0 0 0 30.3 8 7.9 50.1 3.7 طرطوس

 0 0.4 0.4 0.5 13.9 18.5 4.7 60.6 1 الرقة

 1.8 0.6 1.5 0 11.9 12.4 3.6 59.3 8.9 درعا

 0.6 0.7 0 0.3 36.3 9.7 0.9 46.6 5 السويداء

 

 0 0 0 0 16.4 7.6 3.9 67.3 4.8 القنيطرة

 N0.3 1.2 0.6 0.3 30.4 12.3 5.6 45.1 4.3 إج!�ل 
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مــن خــالل دور القطــاع العــام ) 15-8(ات القطــر فيبــين الجــدول مــا فــي محافظــأ
مــن % 72نظــيم األســرة فــي محافظــة القنيطــرة حيــث ســاهم بنــسبة تقديمــه لخــدمات ت

إجمــالي الخــدمات المقدمــة فــي حــين كانــت مــساهمة القطــاع العــام بــأدنى نــسبها فــي 
  .)%40(محافظة حلب 

  
 وقد لعـب الطبيـب الخـاص دوراً فـي تقـديم خـدمات تنظـيم األسـرة فـي محافظـة                      

بينمـا تمثلـت مـساهمته بـأدنى نـسبها فـي محافظـة        % 40.9يـث بلغـت مـساهمته      دمشق ح 
  .دير الزور

  

   النية في ممارسة تنظيم األسرة مستقبال8-8

  النية في االستخدام حسب عدد األطفال األحيـاء

ــين أن  ــاً  %29.1تب ــات حالي ــسيدات المتزوج ــن ال ــيم  م ــستخدمات لتنظ ــر الم  وغي
 نــسبة أقــل يتنظــيم األســرة فــي المــستقبل وهــاألســرة وقــت المــسح ينــوين ممارســة 

ــوالي  ــحة   % 2.5بح ــسح ص ــي م ــه ف ــت علي ــا كان ــرةعم ــام األس ــت 2001 ع  إذ بلغ
لكـن  . فـي االسـتخدام خـالل تلـك الفتـرة          بـدأن بـسبب أنهـن قـد       ذلـك   قد يكون   و% 31.6

ــوالي  ــظ أن ح ــن % 40المالح ــيم  م ــائل تنظ ــستخدمن وس ــن سي ــرفن إن ك ــسيدات ال يع ال
ــة ة فــي المــستقبلاألســر فــي أمــس الحاجــة للتثقيــف الــصحي إذ ربمــا  أم ال وهــذه الفئ

ــوفرة    ــائل المت ــة بالوس ــدم المعرف ــو ع ــسبب ه ــون ال ــة  يك ــا وأهمي ــاكن توفره  وأم
ــتخدامها ــشكل  اس ــسبة ت ــذه الن ــيما أن ه ــة % 24.2، الس ــة العمري ــي الفئ ــنة  24-20ف س

   .)16-8(  كما في الجدول سنة34-30 الفئة العمريةفي % 31.4وترتفع لتصبح 
 

 أحيـاء خاصـة لـدى اللـواتي لـيس لـديهن أطفـال             أما الرغبـة فـي عـدم االسـتخدام          
  .للسيدة التي لديها خمسة أطفال فما فوق% 48.2 مقابل% 40.9فقد بلغت 

 

ــة فــي عــدم االســتخدام  ــدى كمــا أن الرغب ــاتال ــسيدات األمي ــد بلغــت  ل % 50.4ق
   .للسيدة التي تحمل شهادة جامعية فما فوق% 33.6مقابل
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  )16-8(ول دج

حسب النية في ممارسة تنظيم   غير الممارسات لتنظيم األسرةالتوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً

  وبعض الخصائصاألسرة مستقبال 
  

ال����ا  ,c6��� ا���ة �� ال��� NI ا���$ام  ت�(

 �� X ت��ف X ن

3$د ال��$ات 
ال!���$��ت 
�ً�T ��ل��
 ل�

 3!� ال��$ة

19-15 32.2 23 44.8 657 
24-20 35.5 24.2 40.3 1670 
29-25 39.2 25.9 34.9 1998 

34-30 36.4 31.4 32.2 1533 

39-35 27 41.8 31.2 1158 
44-40 12.1 63.7 24.2 992 

 

49-45 2.1 89.2 8.7 918 

 ا�وXد ا����ء

 1361 39.9 40.9 19.2 2 ی�)
1-2  33.9 34.1 32 2978 
3-4  34.5 36 29.5 2413 

 

5 + 22.7 48.2 29.2 2174 

��!��� ال:�ل� ال�

 2275 35.2 50.4 14.5 أميـة

 137 35.1 32.2 32.7 تقرا وتكتب

 3681 32 36.1 31.9 ابتدائيـة

 1281 32.2 33 34.7 إعـدادي

 778 28 32 40 ثانوي

 492 21.8 41.3 36.9 معاهد متوسطة

 

 281 26.8 33.6 39.6 جامعة فما فوق

 8926 31.8 39.1 29.1 إجمالي

 
  

  :أسباب عدم النية في ممارسة تنظيم األسرة مستقبالً

 من ممارسة تنظيم األسرة تبين أن لدى دراسة أسباب عدم نيـة السيدات المتزوجات حالياً
ل  وقد شكلت العوام)%17(  يليه انقطاع الطمث)%38.7(السبب الرئيسي هو الرغبة باإلنجاب 

األخرى كالخوف من التأثيرات الجانبية لوسائل تنظيم األسرة وعدم موافقة الزوج واالعتقاد أن تنظيم 
األسرة يتعارض مع المعتقدات الدينية واالعتماد على القضاء والقدر نسبة يجب أخذها بعين االعتبار 

حول تنظيم األسرة مع عند التخطيط لألنشطة التثقيفية التي ترفع من مستوى المعرفة لدى األزواج 
  .  سلوك إنجابي سليميالتركيز على دور الرجل كشريك أساسي في تبن



 

 

 

89 

يالحظ أن العوامل المتعلقة بتقديم الخدمات كصعوبة الحصول على الوسائل والتكلفة وصعوبة 
االستخدام لم تشكل أي نسبة تذكر مما يؤكد تقدم أداء الكادر الصحي في مجال تقديم خدمات تنظيم 

 لما تم تنفيذه خالل األعوام المنصرمة من نشر للخدمات عبر المراكز الصحية ومن سرة انعكاساًاأل
 .تأهيل للكادر المدرب الالزم لتقديم هذه الخدمات

 

  تبين أن السبب 2001 عام األسرةمقارنة هذه النتائج مع تلك المسجلة في مسح صحة وب
في عام % 38.7 وارتفع إلى %31.9بلغ  ة في اإلنجابالرغبنتيجة الرئيسي لعدم النية في االستخدام 

في عام % 9.4من كما أن عدم موافقة الزوج انخفضت % 6.8 بنسبة حوالي  أي بارتفاع 2009
مما يدل على نجاح الجهود المبذولة التي قامت بها عدة قطاعات  2009في عام % 8.2إلى 2001

وجه نحو إشراك الرجل في القرارات اإلنجابية  الصحة واإلعالم في التيتحكومية وعلى رأسها وزار
  .وأهمها استخدام وسائل تنظيم األسرة 

 

 بسبب من ممارسة تنظيم األسرة لدى دراسة أسباب عدم نيـة السيدات المتزوجات حالياًو
 ةفي محافظنسب غير المستخدمات لهذا السبب بلغت قد ف  المحافظةىمستوعلى  الرغبة باإلنجاب

  %26.3ن كانت في محافظة ريف دمشق في حي% 53.6حمص
  

  )11-8(شكل 

 في اإلنجاب بسبب الرغبةينوين االستخدام مستقبال ال و  ال يستخدمن حالياًالالتي السيدات المتزوجات نسب

  لمحافظةحسب ا
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  لتاسعالفصل ا

  رعاية األمومة
  

  

الهامة والحساسة التي تمر بها المرأة، حيث تتعرض        تعتبر مرحلة اإلنجاب من المراحل العمرية       

أثناءها إلى حاالت متعاقبة من النشاط الفيزيولوجي والبدني والسيما أثناء الحمل والوالدة وهي مرحلة              

 للسيدة في مراحل حياتها المختلفة كما تتأثر بشكل واضـح  لها انعكاسات كبيرة على األوضاع الصحية 

  .قتصاديةواال االجتماعية باألوضاع

        

من أهم أولويات القطاع الصحي حيث تضمن  توفير الرعاية الصحية لألم خالل هذه المرحلةيعد 

الرعاية أثناء الحمل، وصول األم والجنين إلى تمام الحمل بسالم من خالل الفحوص الدوريـة التـي                 

 باإلضافة إلى   و اإلرضاع  الصحي للحامل بما يخص كافة التغيرات المتعلقة بالحمل          فتركز على التثقي  

 كشف الحمول عالية الخطورة وإحالتها عنـد اللـزوم لتلقـي            يهدف إلى الفحص الطبي الشامل والذي     

الرعاية الصحية الالزمة، كذلك الرعاية أثناء الوالدة التي ترتبط بتوفر الخدمات التوليديـة وسـهولة               

ط بوجود نظام إحالة فعال يضمن إحالـة        الحصول عليها ومستوى كفاءة القائمين على تقديمها كما ترتب        

 الوالدة فهي التقل أهميـة عـن        دما بع مرحلة  الرعاية في   الوالدات المعرقلة في الوقت المناسب، أما       

  .الرعاية قبل وأثناء الوالدة النعكاساتها على صحة األم والطفل معاَ

        

 بالمعتقـدات الـسائدة     يتأثرب  ألمهات خالل مرحلة اإلنجا   ل الالزمةرعاية الصحية   لل إن اللجوء 

  . باإلضافة إلى تأثرها بالعوامل االقتصاديةللسكانوالخلفية الثقافية واالجتماعية 

       

 بتوجيه أسئلة متنوعة حول الرعاية الصحية لألمهـات اللـواتي   الصحي األسريوقد قام المسح    

  .هم النتائجأل عرضا  السابقة للمسح وفيما يليالخمس خالل السنوات رزقن بمولود حي
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  الرعاية الصحية أثناء الحمل 9-1

  :استخدام خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل -  

 أثناء  مؤهلي من كادر طب أن نسبة السيدات اللواتي تلقين الرعاية الصحية)1-9(يبين الجدول 
 . %70.9م والتي بلغت 2001ا عن نسبة عام وحققت بذلك تقدما ملموس ،%87.7  بلغتحملهن األخير

أن محافظة طرطوس كانت من أعلى المحافظات من حيث متابعة السيدات ) 1-9(كما يظهر الشكل 
بينما كانت محافظتي إدلب وحلب % 99والسويداء بنسبة % 99.1للحمل تلتها محافظة الالذقية بنسبة 

  .من حيث نسبة السيدات اللواتي تلقين رعاية أثناء الحمل هما المحافظتان األقل

  
  )1-9(ل شك

خالل السنوات الخمس  سنة اللواتي تلقين رعاية حمل في مولدهن األخير) 49-15( المئوية للسيدات نسبال
  السابقة للمسح حسب المحافظة
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كلما حرصت على متابعة للسيدة  المستوى التعليمي ارتفعكما يوضح الجدول نفسه أنه كلما 
 مقدم خدمة مؤهل من الحاصالت على تعليم ثانوي تابعن حملهن عن طريق %97الحمل إذ أن 

  .عند األميات% 70.8وتناقصت النسبة تدريجياَ لتصل إلى 
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  )1-9(جدول 

لسيدات اللواتي ولدن مولودا خالل السنوات الخمس السابقة للمسح حسب مقدم خدمات الرعاية أثناء ا نسب

  الخصائصالحمل وبعض 
  

  طبيب  تتابعلم   الخصــائص
ممرضة 
  مؤهلة

  خرىأ  داية مدربة  قابلة

 المئوية نسبال
لمتلقيات الرعاية 

  (*) المؤهلة

  ترتيب المولود

1  4.3  89.8  0.1  6.7  1.0  0.2  94.6  
2-3 8.8  83.1  0.5  8.4  0.4  0.2  90.6  
4-6 14.2  76.7  0.3  9.7  1.0  0.1  84.7  

  

7+ 24.0  68.3  0.2  7.5  1.5  0  74.5  

   للسيدةيعليمالمستوى الت

  70.8  0.2  1.7  11.6  0.3  60.3  27.6  أميـات
  90.5  0  0.6  7.6  1.2  84  9.5  يقرأن ويكتبن

  88.7  0.2  0.8  11  0.3  79.5  10.3  ابتدائي
  93.8  0.1  0.6  4.9  0.5  90.3  5.5  إعدادي
  97.2  0.1  0.1  2.7  0.3  95.1  2.7  ثانوي

  97.0  0  0.3  1  0.3  96  2.7  معهد متوسط

  

  98.0  0  0  1.6  0  96.9  2   +جامعي

  مكان االقامة

  91.6  0.2  0.6  9.3  0.3  84.3  7.6  حضر
  

  83.0  0.1  1.1  7.5  0.4  76.2  15.9  ريف

  87.7  0.2  0.8  8.4  0.3  80.6  11.4  إجمالي

  القابلة/الممرضة/تشمل الطبيب *     

  
ة السيدات اللـواتي  فتشكل نسب الحرص على الرعاية أثناء الحمل لدى الحمل بالطفل األول  يزداد

أطفال  سبع اللواتي لديهن لدى  % 74.5تصل إلى   و   لتتناقص تدريجياَ    %94.6تابعن حملهن بيد مدربة     
كما أن السيدات الحوامل المقيمات في المناطق الحضرية أكثر متابعة للحمل مقارنة مع الحوامل      . فأكثر

 .المقيمات في الريف
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% 11.4 لدى شخص مؤهل واللـواتي بلغـت نـسبتهن           ن حملهن أما بالنسبة للحوامل اللواتي لم يتابع     
 حول عدم وجود مشاكل تستدعي المراجعـة         حسب افادة السيدات   تتركزفيظهر الشكل إن أسباب ذلك كانت       

ـ  منهن ذكرن أن لديهن خبرة سابقة       % 19.7كما أن   %  61.3بنسبة    للمراجعـة وذكـرت بقيـة       ةوال حاج
  . انشغالها أو انشغال زوجهاوارتفاع كلفتها أو الخدمات  منها عدم توفر، أخرىا أسبابسيداتال
 

 )2-9(شكل 

ة ـخالل الخمس سنوات السابقمولودهن األخير ن بـسنة اللواتي رزق) 49-15(  للسيداتي التوزيع النسب
   لم يتابعن الحمل حسب السببيواللوات حـللمس

  

خ�cة ��)�6، 19.7

3$م ت
�I ال�$�� 
10.5 ،�E,gو

 ��ل�5 ل$��E ال6$رة ال!�ل
)�c? ال0.�ف، 3.9

Xت��ف اه!�� ال����3، 
2.11

إن^�qل ال��$ة أو 
2.4 ،�Eزوج

61.3 ،T5 ه��ك �^�آ�ل

  
 

خالل لرعاية حملهن من الحوامل قمن بالزيارة األولى % 82.6أن ) 2-9(كما يبين الجدول 
 وكلما بكرت الحامل بالزيارة األولى كان ذلك أفضل للتأكد من حسن سير  أشهر األولىالثالثةفترة 

الحمل وعدم وجود عوامل خطورة أو مضاعفات ووصف حمض الفوليك باكرا ما أمكن ليساعد على 
  . الجنينإنقاص حاالت التشوهات العصبية لدى

  
وقد أظهر المسح أن نسبة الحوامل اللواتي يطلبن الرعاية باكراً خالل األشهر الثالثة األولى 

عند السيدات % 90.2عند األميات لتصل إلى % 68.9ترتفع بارتفاع المستوى التعليمي للسيدة فبلغت 
  .اللواتي وصلن للتعليم الثانوي

  
ات لوحظ أن محافظة الالذقية تحتل المرتبة األولى من ولدى دراسة هذا المؤشر على مستوى المحافظ

من السيدات % 94.5حيث قيام السيدات بطلب رعاية الحمل خالل األشهر الثالثة األولى حيث تقوم بذلك 
  .)3-9 ( الشكليكما ف، %70.2ة في محافظة دير الزور إلى بينما انخفضت هذه النسب
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  )3-9(شكل 

تي تلقين أي رعاية أثناء حملهن في مولودهن األخير خالل الخمس اللوا)  سنة49-15( السيدات نسب

  .سنوات السابقة للمسح وكانت الزيارة األولى خالل األشهر الثالث األولى من الحمل حسب المحافظة
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 ا شهر2.2ويبلغ متوسط مدة الحمل لدى السيدات عند الزيارة األولى لمقدم الخدمة الصحية 
ث ـرأة حيـي للمـوى التعليمـاع المستـارة بارتفـ مدة  الحمل عند أول زي متوسطويتناقص

  . لدى السيدات الحاصالت على التعليم الثانويا شهر1.8عند األميات ليصل إلى ا  شهر2.8ت ـبلغ
  

 كما لوحظ تأخر السيدات الريفيات في طلب الخدمة عن السيدات القاطنات في الحضر حيث كان
 للسيدات في ا شهر2.4  لدى السيدات في الحضر مقابلينمدة الحمل عند أول زيارة شهرمتوسط 

  .الريف
  

 اختالفات حسب المحافظات حيث تبادر السيدات في محافظة الالذقية إلى أول  وجودوقد لوحظ
ثم  ا شهر1.7 تليهن السيدات في دمشق ا شهر1.5زيارة لمقدمي الخدمة الصحية عنده مدة الحمل 

  ).ا شهر2.9(بينما تتأخر السيدات في محافظة دير الزور ) ا شهر1.8( السويداء
  

 الحوامل هو التأكد من سالمة من% 40.3 كان عند األولىسبب الزيارة أظهرت البيانات أن 
، من السيدات% 10ثم وجود مشاكل صحية عند % 33.8الجنين تاله التأكد من حدوث الحمل بنسبة 

هن فكان سبب الزيارة هو ضمان حمل صحي تلتها أسباب أخرى تتعلق بالفحص من% 9.9  عندأما
  .)4-9(الشكل  يكما ف .ذوي الحاملقبل الروتيني، الحجز للوالدة، أو اإلصرار من 
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  )4-9(شكل 
سنة اللواتي رزقن بطفلهن األخير خالل الخمس سنوات السابقة للمسح ) 49-15( للسيدات ي النسبالتوزيع

  الحمل حسب السببولم يتابعن 
  

ال�Hآ$ �� �,ل!�  
��ال�0
40.3%

T!:ال �آ$ �Hال�
.832%

7��I:� روت
5.0%

ض!�ن �!T ص:7
9.9%

وج
د  
  Tآ�^�
��ص:

10.0%

أخ�ى
2%

  
  
  )2-9(جدول 

الل السنوات الخمس السابقة مولودهن األخير خفى حمل ال تلقين رعاية  النسبي للسيدات اللواتيالتوزيع
   للمسح حسب مدة الحمل عند الزيارة األولى والحالة التعليمية ومكان االقامة

  

الحالة التعليمية   مدة الحمل عند أول زيارة
  ال تعرف  9-6  7-6  5-4  األشهر الثالث األولى  ومكان اإلقامة

متوسط مدة 
الحمل عند 
  الزيارة األولى

  الحالة التعليمية
  2.8  8.3  3.5  5.6  13.8  68.9  أميـات

  2.3  4.1  1.1  4.8  8.4  81.6  يقرأن ويكتبن
  2.2  4.1  1.8  2.8  9.6  81.7  ابتدائي
  2.0  4.1  1.0  1.7  5.6  87.5  إعدادي
  1.8  3.7  7  5  5.0  90.2  ثانوي

  1.8  1.8  3  7  5.7  91.5  معهد متوسط

  

  1.5  2.7  2  0  4.1  93.0  +جامعي 
  مكان االقامة

  2.0  4.4  1.3  1.8  7.3  85.3  حضر
  

  2.4  4.6  2.1  3.7  10.5  79.1  ريف
  2.2  4.5  1.6  2.6  8.7  82.6 إجمالي



 

 

 

97 

  عدد مرات المتابعة أثناء الحمل -

 أن متوسط عدد الزيارات التي تقوم بها الحامل أثناء الحمل           )3-9(من خالل الجدول    بين المسح   
 زيـارة فـي   5.7 في الريف وترتفع إلـى  ة زيار4.8 طوال فترة الحمل وتنخفض إلى ة زيار 5.3هو  

  ).5-9( الشكل يالحضر كما ف

  
  )5-9(شكل 

  متوسط عدد مرات المتابعة أثناء الحمل حسب مكان اإلقامة
  

5.7

4.8

5.5
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2
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�G' Hری إ��0�!
  

  
  زيارات4ضرورة القيام بعدد تماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على وهذا ي

 زيارات 4من الحوامل قمن بأكثر من % 63.7ح أن ــ  كما بين المسلمتابعة الحمل لمرفق صحي
  .أثناء الحمل

  
مرفق الصحي ألربع مرات وأكثر ولدى دراسة المحافظات تبين أن أعلى نسبة سيدات زرن ال

  .)%49.2( وأن أقل نسبة كانت في محافظة حلب )%92.3(خالل الحمل كانت في محافظة الالذقية 
  

ولقد لوحظ أن عدد مرات الزيارة بهدف الرعاية يزيد مع الرتب األدنى للمواليد، إذ أن متوسط 
 4.6 ىمولود الثاني أو الثالث وإل لل5.4لى إ للمولود األول ويتناقص تدريجيا 6.2عدد الزيارات 

  .إال أنه يبقى ضمن عدد الزيارات الموصى به لضمان حمل صحي.  فأكثر7زيـارة للمواليد 
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  )3-9 (دولج

السابقة للمسح حسب الخمس  تابعن الحمل بآخر مولود حي خالل السنوات لسيدات اللواتي ليالنسب التوزيع

  عدد مرات الرعاية وبعض الخصائص
  

    زيارات رعاية الحملعدد 

  صالخصائ
  ال تعرف  أو أكثر  زيارات4  زيارات 3-2  زيارة واحدة

متوسط عدد 
  الزيارات

  ترتيب المولود 

1  3.6  14.5  74.5  7.4  6.2  
2-3  3.9  22.6  65.1  8.4  5.4  

4.6  6.4  26.8  58.7  8.1  4.8  
  

+7  8.5  32.0  53.4  6.1  4.6  

  مكان االقامة

  5.7  9.6  67.5  19.6  3.3  حضر
  4.8  5.7  58.8  28.1  7.3  ريف  

  المحافظات 

  6.0  11.4  76.7  11.3  7  دمشق
  5.1  20.4  49.2  25.5  4.9  حلب

  5.5  12.4  68.3  15.5  3.8  ريف دمشق
  4.7  1.8  62.5  31.2  4.5  حمص
  4.9  9  67.6  25.6  5.8  حماه

  7.5  0  92.3  6.6  1.1  الالذقية
  5.2  3.6  63.7  25.2  7.5  ادلب
  4.8  3.7  54.6  32.1  9.6  سكةالح

  4.6  1.3  56.7  33.7  8.2  دير الزور
  6.9  4.8  88.4  5.8  1.0  طرطوس

  4.5  9  57.3  34.2  5.7  الرقة
  4.6  2.3  54.4  35.2  8.1  درعا

  5.7  8  79.3  17.9  1.9  السويداء

  

  4.8  4.3  58.4  31.8  5.5  القنيطرة

  5.3  7.9  63.7  23.3  5.0  إجمالي
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  ت المقدمةنوعية الخدما -

منهن أجرى  % 87.5ومن الحوامل أجرى لهن قياس للوزن       % 69.8 أن   )6-9(يوضح الشكل   
أجرى لهـن   % 58.6ومنهن أجرى لهن فحوص دموية      % 60.4 كما أن    ،لهن قياس للضغط الشرياني   

  .تصوير باألمواج فوق الصوتيةمنهن خضعن لل% 82.2فحص بول و
  

فوق الصوتية على حساب الفحوص الـضرورية فـي       ويعكس هذا توجهاً نحو استخدام األمواج       
رعاية الحامل كفحص الدم وفحص البول ولم تتجاوز نسبة السيدات اللواتي خـضعن لفحـص عـام                 

46.7.%  
  

  )6-9(شكل 

   المئوية لإلجراءات التي تمت للحوامل خالل زيارات متابعة الحملنسبال
  

69.8
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  كل إجراء على حدهالنسب المئوية محسوبة ل •

      
مـن  % 52.7 إن )4-9(للمعلومات الصحية المقدمة خالل الحمل فيظهر الجـدول         أما بالنسبة   

منهن تلقين  % 36.7 و  المالئمة للحمل   التغذية  نوعية  تلقين معلومات عن   حملهنالحوامل اللواتي تابعن    
 أثناء الحمـل    الخطورةمنهن تلقين معلومات عن عالمات      % 46.1معلومات عن اإلرضاع الطبيعي و    

 فلم تزد نسبتهن عـن    أما اللواتي تلقين معلومات عن تنظيم األسرة        . عن الرعاية بعد الوالدة   % 30.7و
 ولوحظ أن محافظة دير الزور أقل المحافظات في تقديم المعلومات للسيدات الحوامـل بينمـا              25.2%

  . الذقية وطرطوستقدم المعلومات الالزمة لنسبة جيدة من السيدات في محافظتي ال



 

 

 

100 

  )4-9 (جدول
 تلقين رعاية حمل وتلقين معلومات حول بعض الموضوعات حسب مكان االقامة ي السيدات اللواتنسب

  والمحافظة
  

مكان االقامة 
  والمحافظة

معلومات 
  التغذية

عالمات 
الخطر أثناء 

  الحمل

رضاعة 
  طبيعية

تنظيم 
  أسرة

رعاية بعد 
  الوالدة

وضعية 
  الجنين

  اإليدز

ض األمرا
المنقولة 
  جنسياً

  مكان االقامة

  6.3  4.6  71.8  34.7  27.6  39  49.2  54.8  حضر
  

  4.3  3.8  69.5  25.7  22  33.7  42.1  50.0  ريف

  المحافظات

  14.6  5.7  77.5  55.9  48.6  54.8  68.3  66  دمشق
  4.6  3  66.5  25.9  18.3  27.4  41.1  46.6  حلب

  7.1  4.6  73.2  40.1  31.9  45.4  50.3  62.6  دمشقريف 
  4.3  5.1  77.3  27.3  23.3  36.3  40.2  58.3  حمص
  2.7  3.2  74.4  46.1  39.7  57.5  58.8  72.9  حماه

  

  3.4  4.1  83.2  47.9  39.9  57.2  71.4  76.7  الالذقية
  7.8  8.7  62.2  24.3  17.1  27.2  32.8  34.9  ادلب

  1.8  1  52.9  14.7  12.8  25.2  42.1  34.3  الحسكة
  1.2  1.3  47.9  7.9  5.3  10.7  19.2  24.8  دير الزور
  14  14.6  76.8  45.8  37.3  58.9  80.5  84.5  طرطوس
  3.3  4.9  72  11.5  12.1  16.1  31.9  29.1  الرقة
  1.2  1.6  83.5  13.5  14.5  22.8  25.7  38.8  درعا

  4.1  2.5  95.9  33.4  29.4  55.8  49.3  75.2  السويداء

  

  2.8  1.8  68.6  20.7  18.6  33.5  33.4  42.1  القنيطرة

  5.4  4.3  70.8  30.7  25.2  36.7  46.1  52.7    إجمالي

  
  تلقي الخدمة في آخر زيارة للحاملمكان  -

الزيارة األخيرة أثناء الحمل عادة لإلعداد للوالدة وتثبيت مكانها واألسـئلة المتعلقـة بهـا     تكون  
  .إضافة إلى التأكد من الوضع الصحي للسيدة
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 لمتابعـة  الزيارة األخيرة     كانت اللواتي تابعن حملهن  من الحوامل   % 74 أن   )7-9(الشكل  يبين  
راجعـن مستـشفى حكـومي     % 5.5 و اً صـحي  اًراجعن  مركز  % 7.7 بينما   ،الحمل في عيادة خاصة   

وفي أماكن أخرى   % 2.4راجعن مستشفى خاص بينما تمت بقية المراجعات في المنزل بنسبة           % 6.4و
   %.4بنسبة 

  )7-9(شكل 

  آخر زيارة متابعة الحمل حسب مكان  السيدات اللواتي تابعننسب
  

3��دة خ�ص�
74%

��آ' ص:7 
7.7%.

7�
 � 7.^���
5.5%

���^.7 خ�ص
6.4%

��'ل
2.4%.

kخ�ى
4%

 
  
  المشاكل الصحية أثناء الحمل  -  

 قد عانين من عرض صحي واحد علـى األقـل          السيداتمن  % 22.5أن  ) 5-9(يظهر الجدول   
  .خالل فترة حملهن األخير

  
ـ % 11.2 و  الشديد من الحوامل عانين من الصداع    % 9.1 وبشكل مجمل فإن    آالم أسـفل   انين  ع

من تـشنجات دون    % 8.2 ،من نزف مهبلي  % 3.6و واألطراف   من وذمات في الوجه   % 9.7البطن و 
من السيدات من تشوش    % 5.4من حمى وتعب وعانت     % 2.4من عسرة في التنفس و    % 5.2حرارة و 

  .في الرؤية
  

ول اختالفـات    النسب تزيد بزيادة عدد الوالدات لدى السيدة كما ال يظهر الجـد            ويالحظ أن هذه  
  .معنوية بين النسب حسب مكان االقامة
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  )5-9(دول ج

نسبة السيدات المتزوجات والسابق لهن الزواج واللواتي رزقن بمولود خالل الخمس سنوات السابقة للمسح 

  االقامةعدد الوالدات ومكان وحسب األعراض التي عانيين منها خالل الحمل 
  

عدد الوالدات 
  ومكان االقامة

  أيمنعانيين 
  أعراض

وذمات في 
الوجه 

  واألطراف

نزف 
  مهبلي

تشنجات 
بدون 

  حرارة

صداع 
  شديد

تشوش 
  رؤية

ألم شديد 
أسفل 

  البطن

صعوبة 
في 

  التنفس

حمى 
  وتعب

  عدد الوالدات

1-2  20.1  8.9  3.1  7.6  7  4.2  9.3  3.7  1.9  

3-4  22.4  9.7  3.6  7.6  9.5  5.2  11.1  5.4  2.1    

5+  25.8  10.6  4.3  9.6  11.6  7  13.8  6.8  3.6  

  مكان االقامة

  2  5.1  10.4  5.2  9.6  7.8  3.2  10  22.6  حضر
  

  3  5.2  12  5.5  8.6  8.6  4.1  9.2  22.4  ريف

  2.4  5.2  11.2  5.4  9.1  8.2  3.6  9.7  22.5  إجمالي  

  
 أعراض صحية قمنالسيدات اللواتي عانين من  من% 85 يأن حوال) 8-9(ويظهر الشكل 

 %2.7بينما .قابلة أو ممرضة% 5.5لم يراجعن أحداً وراجعت % 10.6 مقابلبمراجعة األطباء 
 .راجعن جهات مختلفة كالدايات والصيادلة واألمهات أو أقارب آخرين

 
  )8-9(شكل 

 روجعت عند المعاناه من يالت  أعراض صحية أثناء الحمل حسب الجههي عانين من أي السيدات اللواتنسب
  أعراض صحية
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 بـأن   ،الحمل رغم وجـود مـشاكل      لم يراجعن شخصاً مؤهالً أثناء       يوقد ذكرت السيدات اللوات   
نسبن السبب إلى ارتفاع الكلفة بينما شكل       % 15.2من الحاالت و  % 63.7 يتستدعي ذلك ف  المشاكل ال   

دمات وكانت بأن السبب هو عدم توفر الخ% 1.4من األسباب وأجابت % 3.7انشغال المرأة أو زوجها    
  .%9.6وشكلت األسباب األخرى % 6.5عدم القدرة المادية بسبب الجفاف تشكل 

  
  أثناء الوالدةالصحية الرعاية  9-2
  :والدةـمكان ال -

الـوالدة  من الـوالدات وأن     % 78.2 مرافق صحية شكلت     يالوالدة ف أن  ) 6-9(يبين الجدول   
من الوالدات حسب مسح صحة األسرة عام       % 45قد تناقصت في سوريا فبعد أن كانت تشكل         المنزلية  
 هبطت  نسبة السيدات اللواتي وضعن مولودهن األخير خالل الخمس سنوات السابقة للمسح في               2001

وفـي مستـشفى    % 29.4إلى  نسبة اللواتي ولدن في مستشفى حكومي       وصلت   و %19.4المنزل إلى   
حظ ارتفاع واضـح فـي       ويال %10وفي عيادة خاصة    % 2.4وفي مركز صحي    % 36.3إلى  خاص  

  .%19 حيث كانت النسبة ال تتجاوز 2001نسبة الوالدة في المشافي الخاصة مقارنة بمسح عام 
  

وارتفاعهـا عنـد    % 7.9 عند المولود األول حيث تشكل       كما تالحظ نقص نسبة الوالدة المنزلية     
ية متماثلـة لـدى     حعلما بأن خطورة الوالدة خارج المرافق الص      %.32.8المولود السابع وأكثر لتبلغ     

  .) والدات فأكثر5(عديدات الوالدة 
  

وقد تبين كذلك انخفاض نسبة الوالدة المنزلية بشكل حاد مع ارتفاع المستوى التعليمي للـسيدات               
  .لدى الحاصالت على تعليم ثانوي% 8لدى األميات مقابل إلى % 37.4لتبلغ 

  
مدربة وهذه النسبة ترتفـع إلـى       من الوالدات تمت على أيد      % 96.2ويظهر الجدول نفسه أن     

وترتفع نسبة الـوالدة    في محافظة دير الزور،      % 86.8 إلى   في محافظة طرطوس وتنخفض   % 100
  %.37.4ولدى األميات إلى % 25.5المنزلية في الريف إلى 

  

وبدراسة هذه النسب على مستوى المحافظات يالحظ أن محافظـة ديـر الـزور هـي أعلـى                  
من الوالدات وأن أقل نسبة كانت      % 46.6السيدات في المنزل حيث تشكل      المحافظات من حيث والدة     

  %.0.6في محافظة  طرطوس التي ال تتجاوز الوالدة المنزلية فيها 
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  )6-9(جدول 

خالل الخمس األخير  هن النسبي للسيدات المتزوجات والسابق لهن الزواج اللواتي رزقن بمولودالتوزيع

  .الوالدة و بعض الخصائصسنوات السابقة للمسح حسب مكان 
  

      مكان الوالدة
  الخصائص

  
مشفى   المنزل

  حكومي
مركز صحي 

  حكومي
مشفى 
  خاص

طبيب 
  خاص

الوالدات على %  أخرى
  يد مؤهلة

  عدد الوالدات 

1  7.9  30.8  2.6  50.4  6.8  1.5  98.4  

3-2  15.7  28.8  2.7  40.3  10  2.6  97.7  

6-4  25.7  29.3  2.4  29.3  11.1  2.3  95.1  
  

+7  32.8  30  1.4  20.8  12  3  90.9  

   يمستوى السيدات التعليم

  87.6  2.6  14.4  17  3.5  25  37.4  أميات

  96.5  0  13.5  33.6  2.2  32.6  18.2  يكتبنيقرأن 

  97.4  3.5  10.3  31.4  2.2  32.7  19.9  ابتدائي

  99.3  9  7.4  46.0  1.7  33.3  10.8  إعدادي

  99.7  1.6  7.3  54.8  3  25.2  8  ثانوي

  99.7  0  8.1  57.8  2.2  25.3  6.5  معهد عالي

  

  100  0.2  4.1  79.7  1.5  10.2  4.4  جامعة+

  مكان االقامة 

  98.7  2.3  7.6  48.5  2  25.3  14.3  حضر
  

  93.3  2.4  13  22  2.9  34.2  25.5  ريف

  96.2  2.4  10  36.3  2.4  29.4  19.4  إجمالي

  
  صحي خارج المرفق الأسباب الوالدة -

 في المنزل عن    الخمس السابقة  اللواتي ولدن مولودهن األخير خالل السنوات        لدى سؤال السيدات  
أن المنزل هو أفـضل     منهن ذكرن   % 61.4أن   )7-9(الجدول   ه أوضح سبب تفضيلهن للوالدة المنزلي   

 وتراوحت بقية األسباب    %15.9العائلة في المرتبة الثانية وشكلت      /  وجاءت رغبة الزوج   مكان للوالدة 
  %.4.2، الوالدة المبكرة %11، ارتفاع تكاليف الخدمات %2.8 خدمات التوليد بين عدم توفر
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  )7-9(جدول 

 خالل الخمس سنوات السابقة هن األخير انجبن مولودياللوات) سنة 49-15( النسبي للسيدات التوزيع

  ورتبة المولود ومكان االقامةللمسح حسب سبب الوالدة خارج المرفق الصحي 
  

    مرفق صحيفي السبب في عدم الوالدة   

رتبة المولود 
  ان االقامةومك

اللواتي %
ولدن خارج 
  مرفق صحي

المنزل 
  أفضل

الخدمات 
غير 
  متوفرة

ارتفاع 
  الكلفة

والدة 
  باكرة

رغبة 
 العائلة

  الزوج/

عدم اإلمكانية 
المادية بسبب 

  الجفاف
  أخرى

عدد السيدات 
اللواتي ولدن 
خارج مرفق 

  صحي

  ترتيب المولود 

1  9.4  46.4  5.4  11.1  5.9  24.7  1.6  5  154  

2-3  18.3  59.7  3.1  8.8  5.1  19.5  1.4  2.3  748  

4-6  27.9  62.5  2.7  12.5  3.6  13.3  2.9  2.6  874  
  

7+  35.8  68.2  1.7  11.6  3.3  11.5  1.6  2.1  387  

  مكان االقامة 

    890  2.5  1.5  17.5  4.3  11.1  0.8  62.2  16.6  حضر

  1274  2.7  2.4  14.8  4.2  10.9  4.3  60.8  27.9  ريف

  2164  2.6  2  15.9  4.2  11  2.8  61.4  21.8  إجمالي

  
% 4.3لـى   ويالحظ اختالف النسب بين الريف والحضر حيث ترتفع نسبة عدم توفر الخدمات إ            

العائلـة فـي الحـضر لتـشكل     / في الحضر وترتفع نسبة رغبة الزوج% 0.8في الريف بينما تشكل     
  .في الريف% 14.8بل مقا% 17.5

   
  خارج المرفق الصحي اإلشراف على الوالدة  -

مـن  % 81.2 بينت نتائج المـسح أن       خارج المرفق الصحي   على الوالدة    فيما يتعلق بالمشرف  
  بنـسبة   الـدايات  وسـاهمت  تمت على أيدي القابالت والممرضات،       خارج المرفق الصحي  الوالدات  
 في الريف،   خارج المرفق الصحي  ليد  وترتفع مساهمة الدايات في التو    % 1.6  بنسبة األطباءو،  15.3%

علماً أن نسبة الوالدة على يد الدايات تنخفض بارتفاع المستوى التعليمي للسيدات من الوالدات خـارج             
% 2لدى السيدات األميات، ولكنها ال تشكل أكثر مـن          % 28 يلى حوال إالمرافق الصحية حيث تصل     

  . اصالت على تعليم ثانويمن الوالدات خارج المرافق الصحية لدى السيدات الح
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  )8-9(جدول 

  خالل الخمس سنواتهن األخيرلسيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج واللواتي رزقن بمولودا نسب

  لسابقة للمسح وولدن خارج المرفق الصحي حسب الشخص المقدم للخدمة والحالة التعليمية ومكان االقامةا
  

الحالة التعليمية 
  ومكان االقامة

خارج ولدن 
المرفق 

  الصحي
  طبيب  ال أحد

 /قابلة
  ممرضة

  داية
 /أقارب

 أصدقاء
  أخرى

   للسيدات يالمستوى التعليم

  8  6.4  27.7  68.4  7  0.6  40  أميات

  0  12.7  15.2  77.7  2.9  0  18.2  يقرأن ويكتبن

  1  4.1  9.8  87.1  1.7  3  23.4  ابتدائي
  6  1.7  4.8  92  2.2  4  11.6  إعدادي
  0  2.9  2.0  95.9  2.7  0  9.7  ثانوي
  0  4.5  6.6  89.6  5.7  0  6.5  متوسطمعهد 

  

  0  0  0  85.8  14.2  0  4.5  +جامعة
   االقامة مكان

    5  3.5  6.8  90.3  2.2  1  16.6  مدينة
  3  5.6  21.3  74.8  1.2  6  27.9  ريف

  4  4.7  15.3  81.2  1.6  4  21.8  إجمالي  

  
  طبيعة الوالدة -

وبلغـت نـسبة    % 68.8تشكل  عية في المؤسسات الصحية      أن الوالدات الطبي   )9-9( يبين الجدول 
، من الحاالت % 4.8 في) الملقط والمحجم (استعملت األدوات المساعدة في     و% 26.4قيصرية  ـالوالدات ال 

لدى السيدات  % 32.5تصل إلى   ل عمر المرأة     تقدم كلماتزيد  نسبة الوالدات القيصرية     ويوضح الجدول أن  
% 38.5 سنة كما ترتفـع إلـى        24-20ية  في الفئة العمر  % 19.7قابل   م  سنة 44-40في الفئة العمرية    

  .نسبة للوالدات ذات الرتبه األولىبال
  

ويظهر الفرق واضحاً في نسب القيصريات عندما تدرس حسب المستوى التعليمي للـسيدة حيـث               
 السابقة من السيدات األميات الالتي وضعن مولودهن األخير في السنوات الخمس% 18.4يظهر المسح أن 

. بين السيدات ذوات التعلـيم الجـامعي      % 46.3للمسح أجرين والدة قيصرية بينما ترتفع هذه النسبة إلى          
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من الوالدات  % 58لصحية لمحافظة طرطوس حيث تشكل      ويالحظ ارتفاع نسب القيصريات في المرافق ا      
المحافظـات التـي تـتم      وتعد محافظة الرقة أقـل      % 53.2ذقية  داخل المرافق الصحية تليها محافظة الال     

  .)9-9( الشكل يكما ف% 17.5تليها محافظة دير الزور % 17.2لقيصريات في مرافقها الصحية ا
  

  )9-9(جدول 

خالل الخمس سنوات مولودهن األخير  النسبي للسيدات المتزوجات او السابق لهن الزواج وولدن التوزيع

  صائصالخالسابقة للمسح في مرفق صحي حسب نوع الوالدة وبعض 
  

  نوع الوالدة

باألدوات   طبيعية  الخصائص
  المساعدة

  قيصرية

عدد السيدات اللواتي 

ولدن في مرافق 
  صحية

  العمر 

15-19  69.8  8  22.2  345  
20-24  75  5.3  19.7  1542  

25-29  68.6  5.1  26.2  2243  

30-34  68.1  4.6  27.3  1721  

35-39  64.4  4.1  31.5  1199  

40-44  63.8  3.6  32.5  609  

  

45-49  67.8  1.6  30.5  107  

   للسيدات يالمستوى التعليم

  1152  18.4  5  76.6  أميات
  103  23.6  6.9  69.5  يقرأن ويكتبن

  3432  22.8  5.3  71.9  ابتدائي

  1331  28.2  4.2  67.6  إعدادي

  851  33.9  4.5  61.6  ثانوي

  581  37.2  4.2  58.6  معهد متوسط

  

  317  46.3  3.5  50.2  +جامعة

  مكان االقامة 

  4475  28.7  4.9  66.4  حضر
  

  3292  23.2  4.8  72  ريف
  7767  26.4  4.8  68.8  إجمالي
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  )9-9(شكل 

  القيصرية خالل الخمس سنوات السابقة على المسح حسب المحافظة) آخر والدة( الوالدات نسب
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   التعقيدات أثناء الوالدة-

 أعراض أو مشاكل صحية أثناء ي أمن السيدات قد عانين من% 15.4أن   المسحبينت نتائج
 واالختالجات ولم تظهر تباينات واضحة حسب مكان الوالدة، مثل طول مدة المخاض والنزف والحمى

 ساعة أعلى بين 12 من طول فترة المخاض بما يزيد عن ىاإلقامة أو الحالة التعليمية وكانت الشكو
  .اعتبارا من المولود الثاني% 8.9 ىوتنخفض إل%) 14.8(مولودهن األول الالتي ينجبن 

  

 عانين من المخاض العسير والحمى والنزيف ي نسب النساء الالت أن)10-9(ويوضح الجدول 
  . الحضري مولودهن والمقيمات في توفي تزيد مع تقدم العمر وبين النساء اللواتيلالمهب

  
 السيدات األطباء عند حدوث تلك المشكالت        هؤالء من% 60.9 استدعت   )10-9(وحسب الشكل 

  .استدعين القابالت والممرضات% 12.8بينما 
  

وقد أظهر المسح زيادة نسب السيدات اللواتي لم يستدعين أي شخص رغم وجود مـشاكل مـع                 
 .  ستويات التعليمية المنخفضةزيادة عدد األطفال وكذلك الحال مع تقدم العمربين النساء ذوات الم

  



 

 

 

109 

  )10-9(جدول 
خالل الخمس سنوات السابقة مولودهن االخير ولدن متزوجات أو السابق لهن الزواج  ولسيدات النسب ا

  وبعض الخصائصللمسح وعانين من بعض األعراض خالل الوالدة 
  

  الخصائص
عانين من 
أعراض 
  صحية

مخاض عسير 
 ن ـأكثر م

  ساعة 12

حمى 
  شديدة

تشنجات 
غير ناجمة 
  عن حمى

نزيف 
لي مهب

  حاد

 عدد السيدات من
 رزقن 15-49

  بمولود حي

  العمر
15-19  14.9  9.8  1.0  7.6  1.7  423  

20-24  15.9  11  1.9  8.2  1.4  1942  

25-29  15.6  10.1  1.7  7.6  1.9  2848  

30-34  14.8  9.4  2.2  7  2.8  2224  

35-39  14.1  8.8  2.7  7.3  3.0  1573  

40-44  17.9  11.1  1.9  9  3.4  788  

  

45-49  19.0  13.7  5.8  8.3  2.9  132  

  بقاء الطفل
  9817  2.3  7.6  2  9.9  15.3  حي

  
  114  4.5  11  4.7  20.3  29.2  ميت

  مكان االقامة
  5365  2.2  6.5  1.5  9.8  14.8  حضر

  
  4565  2.4  9  2.6  10.4  16.1  ريف
  9930  2.3  7.7  2  10.1  15.4  إجمالي

  
  )10-9(شكل 

  ه تمت استشارتيين من مشكالت صحية أثناء الوالدة حسب الشخص الذ عاني للسيدات الالتي التوزيع النسب
  

?�c\
60.5%

�W)��/ �!�ض�
12.8%

آ�ن7I x ال!��^.7
15.0%

ش�� kخ�
4.4%

ل� ���$ع  ا�$
7.3%
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  ي في الوالدات خارج المرفق الصحيالتعامل مع الحبل السر -

للـمولود  تم التعامل مع الحبل السري        وكيف لدى دراسة حاالت الوالدة خارج المرفق الصحي      
بواسـطة  % 17يها قطع الحبل السري بواسطة أدوات جراحيـة و        من الحاالت تم ف   % 73.3لوحظ أن   

  ).11-9(الجدول  كما في بواسطة شفرة حالقة% 2مقص عادي و
  

من الـسيدات أنـه تمـت    % 74 فصرحت أما كيف تمت تغطية جذمور الحبل السري المقطوع     
خـرى  من السيدات فقد ذكرن أنه اسـتعملت مـواد أ         % 13.5بالقهوة و % 2.1التغطية بشاش معقم و   

  .صرحن بأنهن ال يعرفن كما في الجدول% 6.9و
  

  ) 11-9(جدول 

خارج مرفق للمسح  ولدن مولودهن االخير خالل الخمس سنوات السابقة ي للسيدات اللواتيالتوزيع النسب

   وطريقة تغطية السرة ومكان االقامةي حسب طريقة قطع الحبل السريصح
  

  طريقة تغطية جذمور السرة  ع الحبل السريطريقة قط

ات
ير

متغ
ال

  

ق 
رف

الم
ج 

خار
ت 

الدا
لو

ا
%  

ية
اح

جر
ت 

وا
أد

  

دي
عا

ص 
مق

  

رة
شف

ين  
سك

رى  
اخ

ف  
عر

ال ت
  

شاش 
وقطن 

  معقم

وة
قه

يق  
دق

اب  
تر

رى  
اخ

ف  
عر

ال ت
  

  9  7.1  0  0.6  1.3  82.0  5.3  0.5  0.1  0.3  9.3  84.6  16.6  حضر

  10.5  18.1  0.2  0.2  2.6  68.4  7.3  0.3  0.8  3.2  22.3  66.1  27.9  ريف

  6.9  13.5  0.1  0.4  2.1  74.0  6.5  0.4  0.5  2.0  17  73.7  21.8  إجمالي

 

  حجم ووزن المواليد -

 رزقن بمولودهن االخير خالل السنوات الخمس السابقة للمـسح سـؤال            اللواتي وجهت للسيدات 
من السيدات أن المولود كـان كبيـراً جـداً          % 2حول تقديرهن لحجم المولود عند الوالدة وقد أجابت         

مـن  % 2.9أصغر من المتوسط بينما أجابت      % 8.8متوسط و % 64.8وسط و متمن ال أكبر  % 17.9و
  .أنهن ال يعرفن ماذا كان حجم المولود% 3.7السيدات بأن مولودهن صغيراً جداً وصرحت نسبة 
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من السيدات باإليجـاب وهـي نـسبة        % 55.2وحول السؤال عما إذا تم وزن المولود أجابت         
حيث من المفترض ان % 78.2 في المرافق الصحية التي وصلت إلى  متواضعة مقارنة بنسبة الوالدات   

يجري وزن المولود في جميع الوالدات التي تتم في المرافق الصحية، وقد تناقصت نسبة المواليد الذين                
  .في الحضر% 64.6في الريف مقابل % 44تصل إلى تم وزنهم عند الوالدة ل

  
م وزنهم حسب المحافظة حيث يالحـظ ان اعلـى          نسبة المواليد الذين ت   ) 11-9(ويظهر الشكل   

  %.19.8وأن أقل نسبة كانت في محافظة الرقة % 95.4نسبة كانت في محافظة الالذقية 
  

  )11-9(شكل 

خالل السنوات الخمس السابقة للمسح الذين تم وزنهم عند والدتهم حسب ) آخر مولود( المواليد نسب

  المحافظة
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الحظ تأثير المستوى التعليمي للسيدات بشكل واضح حيث تزداد نسبة المواليـد المـوزونين              وي

للسيدات بارتفاع مستواهن التعليمي فبينما ال تزيد نسبة مواليد االمهات االميات الذين تم وزنهـم عـن     
  . على األقلبين مواليد األمهات الحاصالت على تعليم ثانوي% 75.3تصل النسبة إلى % 25.3

  
غ ويظهر المسح تناقص    2500من السيدات أن وزن المولود كان أقل من         % 10.3وقد صرحت   

غ بارتفاع المستوى التعليمي لألم كما يظهر أن المولودين         2500نسب المولودين ذوي االوزان أقل من       
  ).12-9( الجدول ي الريف مقارنة بالحضر كما فيغ تزيد نسبتهم ف2500بوزن أقل من 
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  )12-9(جدول 
لمسح والذين تم وزنهم عند الوالدة ونسبة لخالل الخمس سنوات السابقة ) خر مولودآ( المواليد سبن

   جرام حسب الحالة التعليمية ومكان االقامة2500المواليد الذين كان وزنهم أقل من 
  

الحالة التعليمية 
  ومكان االقامة

لمواليد ا
الذين تم 
  وزنهم

عدد النساء 
المتزوجات ولديهم 

 حية خالل والدات

  الخمس سنوات

الوزن أقل 
  غ2500من 

الوزن 
 غ 2500
  تماما

عدد السيدات 
اللواتي تم وزن 

  أطفالهن

   للسيدة يالمستوى التعليم

  486  5.6  14.8  1920  25.3  أميات

  53  4.4  8.2  126  42.2  يقرأن ويكتبن

  2370  6.2  11.4  4483  52.9  ابتدائي

  1065  6.1  9.7  1506  70.7  إعدادي

  710  5.3  8.3  942  75.3  انويث

  494  3.5  6.9  622  79.4  معهد متوسط

  

  302  2.8  6.5  332  90.8  جامعة فاكثر

  مكان االقامة 

  3465  4.9  9.1  5365  64.6  حضر
  

  2014  6.8  12.2  4565  44.1  ريف
  5479  5.6  10.3  9930  55.2  إجمالي

  
  بعد الوالدةالصحية  الرعاية 9-3

وهي عنصر هـام لتخفـيض      دة مكونا هاما من مكونات االمومة اآلمنة        تعتبر الرعاية بعد الوال   
  .ن ثلث هذه الوفيات تحدث خالل فترة ما بعد الوالدةأوفيات األمهات حيث يقدر إلى 

  
كما تعتبر الزيارة التي تقوم بها السيدة لتلقي هذه الرعاية فرصة ذهبية للتوجيه نحـو خـدمات                 

  . السيدة ومولودهاتنظيم األسرة بغرض الحفاظ على صحة
  

 .من السيدات فقط هن اللواتي حصلن على رعاية بعد الـوالدة          % 27.2أن  ) 13-9(يبين الجدول رقم    
وترتفع هذه النسبة لتـصل      ).%47(والقابالت  %) 24.3(طباء  طريق األ وقد تم تقديم هذه الخدمة عن       

  .في المناطق الريفية% 22.8 الحضر مقابل يف% 30.9إلى 
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  .مكان تلقي رعاية ما بعد الوالدة حسب ما ذكرته السيدات) 12-9 (ويظهر الشكل
  

  ) 12-9(شكل 

 تلقين رعايةبعد والدة مولودهن االخير خالل الخمس سنوات يتوالال)  سنة49-15( للنساء يالتوزيع النسب

   الرعايةيالسابقة على المسح حسب مكان تلق

  

�? خ�ص, 69.2c\9.5 ,7 خ�ص.^�

7 ,7�
 � 7.^�

��آ' ص:7, 6.6
ال!�'ل, 7 أخ�ى, 0.7

  
  

 الرعايـة بعـد   يقبالهن على تلقإارتفاع المستوى التعليمي للسيدات يزيد من  ويظهر الجدول أن    
 لتصل إلـى     النسبة وترتفعبعد الوالدة   من األميات حصلن على الرعاية      % 17 حيث أن حوالي     الوالدة
  .لدى السيدات الجامعيات% 52

  
ـ            صول علـى   ويتناقص الحصول على الرعاية بارتفاع ترتيب الوالدات، فبينما تكون نسبة الح

من السيدات اللواتي   % 16.7من السيدات اللواتي يلدن ألول مرة تتناقص لتصل إلى          % 41.8الرعاية  
  . على األقليلدن للمرة السابعة

  
ويشير الجدول الى أن االقبال على تلقى الرعاية من الطبيب الخاص يـنخفض بإرتفـاع رتبـة           

  . للسيدةيى التعليمارتفاع المستووبالمناطق الحضرية يرتفع فى والمولود 
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  )13-9(دول ج

 الخمس طفلهن األخير خالل سنة اللواتي حصلن على رعاية بعد والدة ) 49-15( النسبي للسيدات التوزيع

  الخصائصسنوات السابقة للمسح حسب مكان الزيارة وبعض 

  

   بعد الوالدة مامكان زيارة رعاية

  الخصائص

%  

اللواتي 
حصلن على 
رعاية بعد 

  الوالدة

مشفى 

  حكومي

مركز 

  صحي

مشفى 

  خاص

طبيب 

  خاص

في 

  المنزل
  أخرى

 السيدات عدد

اللواتي حصلن 
على الرعاية 
  بعد الوالدة

  ترتيب الوالدة 

1  41.8  4.7  7.4  11.2  71.9  4.1  0.6  684  

2-3  28.6  6.7  6.1  7.9  71.3  7.4  0.6  1167  

4-6  21.3  8.7  6.7  9.6  64.8  9.6  0.5  668  
  

7+  16.7  11.4  6.3  13.2  61.9  5.6  1.6  181  

  المستوى التعليمى للسيدة 

  331  0.7  12.1  52.3  11.3  12.9  10.7  17.2  أميات

  31  0  8.6  52.5  12.7  12.7  13.5  25  يقرأن و يكتبن

  1026  1.2  9  64.3  9.5  7.6  8.4  22.9  ابتدائي

  498  0.2  6.2  74.2  6.1  6.6  6.7  33  إعدادي

  370  0.2  3.4  76.5  10.8  4.1  4.9  39.2  ثانوي

  271  0.5  2.8  80.7  11  2  3  43.6  متوسطمعهد 

  

  173  0  1.4  85.9  10.6  0  2.1  52  +جامعة

  مكان االقامة 

  1660  0.5  6.9  71.5  10.7  5.4  5.2  30.9  حضر
  

  1039  1  7.2  65.6  7.6  8.6  9.9  22.8  ريف

  2699  0.7  7  69.2  9.5  6.6  7  27.2  إجمالي

  

نسبة المئوية للسيدات المتلقيات للرعاية بعد الوالدة تتفاوت حـسب          أن ال ) 13-9(ويظهر الشكل   
% 58والالذقيـة   % 74.7المحافظة حيث يالحظ ارتفاع نسبة هؤالء السيدات في محافظتي طرطوس           

  %.17وحمص % 16بينما تنخفض النسب في محافظتي الرقة 
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  )13-9(شكل 

اللواتي رزقن بمولودهن األخير في اج سنة المتزوجات أو السابق لهن الزو) 49–15(نسب السيدات 

  السنوات الخمس السابقة للمسح واللواتي حصلن على رعاية بعد الوالدة حسب المحافظة
  

27.2
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وإلى وجـود    )%80.7( وتعزو السيدات عدم حصولهن على الرعاية إلى عدم وجود مضاعفات         

بينما يـشكل  % 1.5ات اللواتي عزون ذلك إلى التقاليد عن     وال تزيد نسبة السيد   %) 11.4(خبرة سابقة   
وال يشكل عدم اتاحة    . من األسباب لكل منهما   % 2.1عدم الوعي بأهمية هذه الرعاية والكلفة المرتفعة        

  %.0.5الخدمات اكثر من 
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 الفصل العاشر

  انتشار األمراض المرتبطة باإلنجاب

  
ـ  ـى الفئ ـزواج ف ـن ال ـ المتزوجات أو السابق له    تضمنت األسئلة الموجهة للنساء    رية ـة العم

سنة أسئلة تهدف لمعرفة الحالة الصحية للنساء والجهات التي تقدم لهن الخدمات الـصحية              ) 15-49(
 وانتشار بعـض األمـراض      ي تمنعهن من تلقي الرعاية الصحية،     لدى طلبها، اضافة إلى األسباب الت     

اتجة عن اإلنجاب كهبوط الرحم وسلس البول اضافة إلى اإللتهابـات         المزمنة كالسرطان واألمراض الن   
 .النسائية وذلك حسب األعراض الموجهة لتشخيصها وفق ما أدلت به السيدات

  
  الحالة الصحية ومقارنتها مع العام الماضي 10-1

من السيدات ذكرن أن حالتهن الصحية جيدة بينما قـدرت           % 68.8أن  ) 1-10(يشير الجدول   
  .أنهن يعتبرن حالتهن الصحية سيئة% 3نهن أن حالتهن الصحية متوسطة وأعلنت م 28%

 

 ال تتجـاوز    وبالحظ أن نسبة السيدات اللواتي يعتبرن صحتهن سيئة ترتفع مع تقدم العمر حيث            
  . سنة49-45لدى الفئة العمرية % 6مقابل ) 19-15(في الفئة العمرية % 0.6

 

على حالتها الصحية حيث ترتفع نسبة السيدات اللواتي يصفن         كما يؤثر المستوى التعليمي للسيدة      
فـي صـفوف    % 1.4بينما ال تتجاوز    % 6.6 سيئة في صفوف األميات وتشكل       حالتهن الصحية بأنها  

  .حاصالت على تعليم ثانويال
 

وقد لوحظ لدى الدراسة على مستوى المحافظات ارتفاع نسبة السيدات ذوات الحالـة الـصحية               
بينما ال تتجاوز النسبة فـي      % 6.4تلتها محافظة الرقة    % 7.9ظة الحسكة حيث بلغت     ة في محاف  السيئ

  .من السيدات% 1دمشق 
 

أنهـن  % 8.7يه في العام الماضي فقد ذكـرت        أما مقارنة السيدات لصحتهن اآلن بما كانت عل       
من % 10.2 بقيت كما هي  بينما اعتبرت منهن أنها% 81أفضل من العام الماضي واعتبرت    يعتبرنها  

  .النساء المستجوبات أنها أصبحت أسوأ
 

وتزداد شريحة السيدات اللواتي يعتبرن صحتهن هذا العام أسوأ من العام الماضي مع تقدم العمر               
بين النساء فـى    % 17.3سنة ثم قفزت إلـى     ) 19-15(ة  للسيدات في الفئة العمري   % 4.8ث بلغت   حي

  . سنة49-45الفئـة العـمرية 



 

 

 

118 

السيدات القاطنات في الريف أن صحتهن أسوأ هذا الـعام من الــعام الماضـي          من  % 10.7وتعتبر  
ـ  كما تفاوتت النسب حسب المحافظة حيـث    .  من السيدات القاطنات في الحضر     %9.8 حواليمقارنة ب

تبلغ نسبة النساء اللواتى اعتبرن صحتهن ساءت هذا العام مقارنة بالعام الماضى اقصاها فى محافظـة                
  .اها فى محافظة طرطوسالسويداء وأدن

  
  )1–10(جدول 

 سنة حسب رأيهن بحالتهن الصحية 49-15 النسبي للسيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج  التوزيع

  الراهنة ومقارنتها بالعام الماضي وبعض الخصائص
  
تقييم صحة المرآة حسب منظورها 

  الشخصي
مقارنة المرآة بين صحتها اآلن وفي 

  ماضيالعام ال
  

  الخصائص

  أخرى  أسوأ  لم تتغير  أفضل  أخرى  سيئة  مقبولة  جيدة

  
عدد 

  السيدات

  العمر 

15-19  87.0  12.4  0.6  0  10.7  84.5  4.8  0  747  

20-24  80.4  18.4  1.1  0  10.8  83.9  5.2  0  2365  

25-29  76.0  21.8  2.1  0  10.3  82.5  7.1  0  3493  

30-34  68.3  29.0  2.7  0  8.9  82.0  9.2  0  3226  

35-40  66.2  30.7  3.0  0.1  8.2  80.6  11.2  0  3054  

40-44  58.5  36.5  5.1  0  7.0  87.2  14.8  0.1  2756  

  

49-45  53.7  40.2  6.1  0.1  5.6  77.1  17.3  0  1924  

  المستوى التعليمى للسيدة 

  3518  0  15.0  77.8  7.2  0.1  6.6  37.8  55.5  أمية

  262  0  9.5  81.8  8.7  0  2.8  32.5  64.7  تقرأ وتكتب

  7401  0  10.3  81.1  8.6  0  2.9  29.3  67.8  ابتدائي

  2768  0  8.0  82.4  9.5  0  1.9  23.1  75.0  اعدادي

  1713  0  7.2  82.2  10.6  0  1.4  22.2  76.4  ثانوي

  1203  0  8.2  82.8  9.0  0  0.8  19.2  80.0  معهد متوسط

  

  699  0  4.3  86.5  9.2  0  0.6  14.7  84.7  +جامعي

  مكان االقامة 

  10193  0  9.8  82.4  7.9  0  2.5  26.5  71.0  حضر
  

  7372  0  10.7  79.3  9.9  0  4.0  30.4  65.6  ريف

  



 

 

 

119 

   تابع)1–10(جدول 
 

  المحافظات

  1646  0  7.6  84.2  8.2  0  1.0  26.6  72.5  دمشق
  3971  0  5.0  88.1  6.9  0.1  2.6  25.7  71.6  حلب

  2422  0.1  10.8  84.5  4.6  0  4.0  29.3  66.7  ريف دمشق
  1350  0  10.9  78.3  10.9  0  2.0  29.6  68.4  حمص
  1197  0  7.7  82.1  10.2  0  1.1  16.6  82.3  حماه

  1131  0  8.7  85.0  6.3  0  2.2  25.5  72.3  الالذقية
  1144  0  14.0  76.2  9.9  0  3.9  35.6  60.5  إدلب

  1242  0  14.9  72.0  13.0  0  7.9  34.5  57.6  الحسكة
  736  0  13.5  74.0  12.5  0  2.4  35.9  61.8  دير الزور
  658  0  5.7  89.5  4.9  0.2  1.8  19.2  78.8  طرطوس
  751  0.1  18.2  70.3  11.4  0  6.4  32.8  60.8  الرقة
  797  0  17.2  70.0  12.8  0  3.1  28.0  68.9  درعا

  446  0  21.5  62.2  16.3  0  3.6  38.4  58.0  السويداء

  

  74  0  13.4  68.0  18.6  0  3.3  22.9  73.8  القنيطرة

  17565  0  10.2  81.1  8.7  0  3.1  28.1  68.8  إجمالي

  
   انتشار السرطان 10-2

، )2-10جـدول   (مـن أي نــوع مـن األورام         السـيدات عن معانـاتهن    من  % 0.6أفادت  
  .في كل من الريف والحضر) حسب افادتهن(ة السيدات المصابات وتساوت نسب

  
رح أى من السيدات    وقد ازدات نسبة السيدات اللواتي اعلن أصابتهن مع تقدم العمر حيث لم تص            

  .  سنة49-45في الفئة العمرية % 1.7عن إصابات بينما بلغت النسبة سنة ) 19-15(الفئة العمرية من 
  

%) 1.1( بليها محافظة دمشق %) 2.2(ولوحظ أن اكبر نسبة اصابة كانت في محافظة السويداء 
  .)1-10الشكل ( في كل من محافظتي الرقة ودرعا %0.3بينما لم تتجاوزالنسبة 

  
يليها سـرطان الثـدي     ) %37.7 (وشكلت األورام الرحمية النسبة األكبر بين اصابات السيدات       

  .من الحاالت% 2.3وشكل سرطان المبيض %) 3.6(وسرطان عنق الرحم %) 10(
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  )2–10(جدول 

  واللواتي يعانين من السرطان)  سنة49-15(التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات والسابق لهن الزواج 
  

  عدد السيدات المصابات   المئوية للمصابات بالسرطاننسبال  عدد السيدات  

  العمر

15-24  3112  0.0  0  

25-29  3493  0.3  11  

30-34  3226  0.4  11  

35-39  3054  0.6  20  

40-44  2756  1.0  28  

  

45-49  1924  1.7  33  

  مكان االقامة

  61  0.6  10193  حضر
  

  42  0.6  7372  ريف

  103  0.6  17565  إجمالي

  
  

  )1-10(شكل 

  المتزوجات أو السابق لهن الزواج المصابات بالسرطان حسب المحافظة)  سنة49-15( السيدات نسب
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وحول العمر الذي تم  فيه اكتشاف إصابة السيدة المستجوبة بالـورم كانت أعلى نسبة للفــئة                
) 49-40(من السيدات المصابات تلتها الفئة العمريـة        % 40.2سنة حيث شكلت    ) 39-30(العـمرية  

  ).3-10(وذلك حسب الجدول %) 21.6(سنة ) 29-20(ثم الفئة العمرية %)  25.9(سنة 
  

  )3-10(جدول 

  المصابات بالسرطان حسب مكان االقامة)  سنة49-15(التوزيع النسبى للسيدات 

  

  عمر االكتشاف
  

عدد 

  49-40  39-30  29-20  20أقل من   السيدات
  ال تعرف

ت عدد السيدا

  المصابات

  61  4.1  26.4  47.1  17.2  5.2  10193  حضر

  42  10.7  25.2  30.0  28.1  6.0  7372  ريف

  103  6.8  25.9  40.2  21.6  5.5  17565  إجمالي

  
   اعتالل الصحة بسبب اإلنجاب10-3

  هبوط الرحم

ثه في المرتبة األولى تكـرار      وهو مشكلة من مشاكل اضطرابات الدعم في الحوض ويتهم بحدو         
 وتزداد هذه المشكلة في غياب االهتمام المتمثل        ات وخاصة في حال الوالدات العسرة،     الحمول والوالد 

كمـا أن   ،  في حمل األوزان الثقيلة وخاصةً أثناء الحمل وفي مرحلة بعد الوالدة وفي اإلمساك المزمن             
  .ي البطننسبة حدوثه لدى البدينات أكثر بسبب زيادة الثقل ف

  
تبـين أن  ) 4-10جدول ( إصابتهن باألعراض الموجهة لهبوط الرحم  سؤال السيدات حول   وعند

مع تقـدم عمـر     راض ترتفع   عمن السيدات يعانين من هذه االعراض وأن نسبة وجود هذه األ          % 5.4
  . سنة49-45من الفئة % 6.6 سنة لتصل إلى 19-15العمرية  فى الفئة % 2.4السيدة حيث بلغت 

  
 وهو  ،لدى السيدات في الحضر   % 5مقابل  % 6كان االنتشار لدى السيدات في المناطق الريفية        و

  .فرق ليس بالكبير إذا أخذ في االعتبار األعمال الشاقة التي تقوم بها السيدات في الريف
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  )4 –10(جدول 
  ةاللواتى يعانين من هبوط فى الرحم حسب العمر ومكان االقام)  سنة49-15( النساء نسب

  
  عدد السيدات المصابات باألعراض   المئوية للمصابات باألعراضنسبال  عدد السيدات  العمر ومكان االقامة

  العمر

15-19  747  2.4  18  
20-24  2365  3.5  52  
25-29  3493  5.4  190  
30-34  3226  5.3  172  
35-39  3054  5.9  181  
40-44  2756  6.6  183  
45-49  1924  6.6  128  

  مكان االقامة

  505  5.0  10193  حضر
  451  6.1  7372  ريف

  955  5.4  17565  إجمالي

  
% 12أن نسبة هذه األعراض كانت لدى السيدات في محافظـة درعـا             ) 2-10(ويظهر الشكل   
  %.0.8وأن أقل النسب كانت لدى السيدات في محافظة طرطوس % 11.9تلتها محافظة الرقة 

  
  )2-10(شكل 

ات أو السابق لهن الزواج اللواتى يعانين من أعراض تدل على هبوط المتزوج)  سنة49-15( السيدات نسب
  الرحم حسب المحافظة
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 حيث يؤثر على نشاطها اليومي إضـافة        ويعتبر هبوط الرحم مشكلة مزعجة لكثير من السيدات       
  .إلى احتماالت تسببه بأعراض بولية مزعجة كتعدد البيالت والسلس البولي

  
الرعاية الصحية رغـم وجـود      من السيدات لم يطلبن المساعدة و     % 25.6وقد أظهر المسح أن     

من الـسيدات   % 23.1قابل  من السيدات في الريف م    % 28.4ى  ، وقد ارتفعت هذه النسبة إل     األعراض
  .والعمر الرعاية الصحية والمستوى التعليمي طلبولم تظهر النتائج عالقة واضحة بين في الحضر، 

  
، إال أن أكثر األسباب      االستشارة الصحية كثيرة   طلب كانت األسباب التي منعت السيدات من        وقد

بينمـا ذكـرت    ) %47.5( التي ذكرتها المستجوبات كان تقدير السيدات أن المشكلة ال تستدعي ذلـك           
،  أن التماس االستشارة لن يـساعدها %12.8اع الكلفة كسبب آخر واعتقدت      من السيدات ارتف  % 22.6

وقد أشار الجـدول الـى   ، )5-10( كما فى الجدول من السيدات % 8نما كان الخجل هو السبب لدى       بي
  .ت فى هذة النسب بين الحضر والريفوجود بعض التفاوتا

 
  )5-10(جدول 

لديهن أعراض هبوط  سنة اللواتي)  49-15(نسب السيدات المتزوجات او السابق لهن الزواج فى عمر 

  ة حسب سبب عدم االستشارةرحم ولم يطلبن استشارال
  

  مكان

  اإلقامة

ات
سيد

 ال
دد

ع
  

السيدات %

اللواتي لم 

يطلبن 

  الرعاية

التعتقد 

أن ذلك 

عة  يساعد
رتف

 م
فة

كل
  

عدد 

السيدات 

اللواتي لم 

يطلبن 

  الرعاية

رى
أخ

  

عدم 

القدرة 

المالية 

  )جفاف(

فة
خائ

جة  
حر

م
  

المشكلة 

ال 

  تستدعي

الزوج 

ولة  مشغول
شغ

م
  

خدمة 

غير 

  متوفرة

  .0  9.1  1.3  49.4  6.2  5.5  3.0  12.7  117  19.4  11.2  23.1  10193  الحضر

  4.8  6.2  2.4  45.7  10.0  4.5  7.1  6.8  128  25.5  14.2  28.4  7372  الريف

  2.5  7.6  1.9  47.5  8.1  5.0  5.1  9.6  245  22.6  12.8  25.6  17565  إجمالي

  
ث أفادت بذلك   يب، حي وقد لوحظ أن السيدات عندما يتجهن للرعاية الصحية فإنهن يستشرن الطب          

وتزيد هذه النسبة فى الحضر عنهـا        من مجموع السيدات اللواتي يشتكين من هذه األعراض،       % 67.1
بينمـا  %) 50حوالى   (وأدناها فى محافظة أدلب   %) 88 (فى الريف وتبلغ أقصاها فى محافظة الالذقية      

من السيدات أنفسهن   % 1.2سالن أقاربهن وعالجت    % 1.6ومنهن أنهن استشرن القابلة     % 4.4أفادت  
  .معالجة ذاتية
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  سلس البول

شياء الثقيلة  سلس البول هو سيالن البول بشكل ال إرادي بحيث يتسرب عند بذل الجهد كرفع األ              
درجات مختلفة  ، وتزداد سوءاً عند حدوث      هو مشكلة محرجة لكثير من السيدات     ، و أو السعال والعطاس  
  .من الهبوط التناسلي

  
ن سلس البول وتصل النـسبة إلـى   من السيدات يعانين م% 3.7أن ) 6-10(ول  وقد أظهر الجد  

  .من السيدات في الحضر% 3.3من السيدات في الريف مقابل % 4.3
  

  )6-10(جدول 
سنة اللواتي يشتكين من سلس البول ونسب من لم يتلقين رعاية طبية حسب )  49-15(نسب السيدات 

  بعض الخصائص
  

  عدد السيدات  اللواتي لم يطلبن الرعاية %  وليشكين من سلس الب %  الخصائص

  العمر

15-19  1.8  28.9  747  

20-24  1.9  47.7  2365  

25-29  2.3  31.2  3493  

30-34  4.0  47.4  3226  

35-39  5.9  37.8  3054  

40-44  6.7  39.6  2756  

  

45-49  6.7  42.6  1924  

  عدد الوالدات

  1449  33.1  1.6  بدون

1-2  2.1  47.6  4885  

3-4  3.1  32.8  6092  
  

+5  6.6  42.9  5140  

  مكان االقامة

  10193  32.0  3.3  الحضر
  

  7372  49.4  4.3  الريف

  17565  40.4  3.7  إجمالي

  
كانـت  نسبة السيدات اللواتي يشتكين من سلس البول مع تقدم العمر حيث            تزداد  وحسب المتوقع   

  ). سنة49–45(لدى الفئة % 6.6وارتفعت إلى )  سنة19–15(في الفئة العمرية % 1.8
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 البول تزيد بزيادة عدد الـوالدات،       ويشير الجدول الى أن نسبة السيدات اللواتي يعانين من سلس         
ت اللواتي ولـدن  لدى السيدا % 6.6لدى السيدات اللواتي لم يلدن، بينما وصلت إلى         % 1.6حيث بلغت   

  .خمس والدات وأكثر
  

، حيث كانـت أقـل نـسبة    سيدات حسب المحافظة إلصابة لدى ال  نسب ا ) 3-10(ويظهر الشكل   
وأعلى نسـبة في محافظتى ادلـب      ) %0.6(كين من األعـراض في طرطوس    للسيدات اللواتي اشـت  

  .والحسكة
  )3-10(شكل 

المتزوجات أو السابق لهن الزواج اللواتى يعانين من سلس البول حسب )  سنة49-15( السيدات نسب

  المحافظة
  

3.7
4.2

4.7

6.7

3.9

0.6

5

8.2
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 وجود األعراض لـديهن     ويظهر الجدول أن نسبة السيدات اللواتي لم يطلبن استشارة طبية رغم          

وهذا يستدعي المزيد من الجهود لتثقيف       %49.4إلى  وأن هذه النسبة تزيد في الريف       . %40جاوزت  
ـ       ، وضرورة التماس ا   ء حول المراضة المرتبطة باإلنجاب    النسا ذلك لرعاية الصحية وتـوفير الـسبل ل

  .وخاصة في المناطق الريفية
  

مشكلة ال تـستدعي   وقد أجابت السيدات عن السؤال المتعلق بسبب عدم طلبهن لالستشارة  بأن ال            
 كانت الكلفـة    ، فيما جل كان السبب في عدم طلب الرعاية      أن الخ % 31، وأعلنت   )%31.4(االستشارة  

كما . دن أن االستشارة ستساعدهن   من السيدات أنهن ال يعتق    % 12.8، وصرحت   %18.6العالية تشكل   
  ).10-4( فى الشكل
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  )4 –10(شكل 
الالتى يعانين من سلس البول واللواتى لم يستشرن أحد لطلب الرعاية الصحية )  سنة49-15( السيدات نسب

   حسب السبب
  

12.8

18.6

1

6.7

31 31.4

4.1
5.7 5
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ب من نصف عدد السيدات أن الطبيب هو الشخص الذي تلجأ إليه ما يقر) 5-10(ويظهر الشكل 
دة ، وقد تطلب السيدات مساعمن السيدات يقصدن القابلة% 5بينما %) 49.9( طلب االستشارة عند

  .، المعالج التقليدي بنسبة قليلة، العطارالصيدلي، الممرضة، األقرباء
  

  )5-10(شكل 
  م استشارتهاللواتى يعانين من سلس البول حسب نوع الشخص الذى ت ) سنة49-15( السيدات نسب

  

 ?�Uل� ت�
ا��X^�رة, 40.4

 ,?�c\ ا��^�رت
49.9

5 ,��(�W ا��^�رت

ا��^�رت اخ���, 
4.7
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   األعراض البولية والتناسلية10-4

من السيدات قد عانين من ألم أو حرقة عند التبـول خـالل              % 10 أن) 7-10(يوضح الجدول   
أنهن قد عانين من إفرازات مهبلية حادة وغير مألوفة         % 8.5 السابقة للمسح، بينما أجابت      الثالثة أشهر 
، لسيدات بارتفاع المستوى التعليمـي    وقد لوحظ انخفاض نسبة هذه األعراض لدى ا       . لفترةخالل نفس ا  

مما يشير ألثر التعليم في اتباع الممارسات الصحية السليمة التي تخفف من انتشار االلتهابات البوليـة                
  . والتناسلية لدى السيدات

  )7-10(جدول 

اللواتي اشتكين من أعراض تدل على )  سنة49–15( السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج نسب

  التهابات بولية وتناسلية وبعض الخصائص

  حرقة أثناء التبول/اللواتي يعانين من ألم%  اللواتي يعانين من ضائعات مهبلية%  عدد السيدات  

  العمر
15-19  747  5.4  6.7  
20-24  2365  8.4  9.9  
25-29  3493  9.2  9.8  
30-34  3226  10.3  11.5  
35-39  3054  8.3  9.6  
40-44  2756  7.8  10.3  

  

45-49  1924  6.8  9.1  
  الحالة التعليمية

  12.2  9.6  3518  أمية
  10.5  10.2  262  تقرأ و تكتب
  11.3  9.5  7401  االبتدائي
  8.4  7.1  2768  االعدادي
  6.9  7.0  1713  الثانوي

  6.2  6.1  1203  معهد متوسط

  

  5.0  4.8  699  جامعة+ 
  ان االقامةمك

  8.8  7.8  10193  حضر
  

  11.6  9.4  7372  ريف
  10.0  8.5  17565  إجمالي

  
من الـسيدات وبـإفرازات     % 61.2ات المهبلية بحكة فرجية لدى      وقد ترافقت أعراض اإلفراز   

طن منهن أنهن عانين من ألم حاد في اسفل الـب         % 49منهن، كما أفادت    % 63.2 لدى   كريهة الرائحة 
  .)6-10الشكل. (ورة الشهريةليس له عالقة بالد
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  )6-10( شكل
اللواتى عانين من التهابات بولية وتناسلية حسب بعض االعراض االخرى )  سنة49-15( السيدات نسب

  المصاحبة لهذه االلتهابات
  

49.0

63.261.2
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40
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جـأت  ، بينمـا ل   السيدات لم يلجأن لطلب االستـشارة     من  % 20.5إن  مع وجود هذه األعراض ف    

، منهن أنفسهن معالجة ذاتية   % 3.2للصيدلي، وعالجت   % 3.9للقابلة و % 6.5هن للطبيب و  من% 65.8
  .)7-10الشكل(نسبة استشارات العطار والممرضة بينما تالحظ وجود 

  
  )7-10(شكل 

الالتى يعانين من التهابات بولية وتناسلية حسب نوع الشخص الذى تم  ) سنة49-15(نسبة السيدات 
  هاستشارت
  

ل� ���0ن 
ل,��^�رة, 20.5

 ,?�cUل�0ن ل�
65.8

ل�0ن ل��6)��, 6.5

لH0ن ل���$ل7, 
3.9

3.2 ,����ل�0 ذات�
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   العقم10-5

يشكل العقم مشكلة زوجية لدى الزوجين اللذين يريدان اإلنجاب ويكون العقم بـسبب الـزوج أو        

بسبب الزوجة أو كليهما وقد يكون بدئياً أي أن الزوجة ال تحمل أبداً منذ بداية الزواج رغم المحاوالت                  

  . أو أكثر ثم تفشل في الحمل مجدداًأو ثانوياً أي أن تنجب السيدة طفالً

   

ولدى سؤال السيدات المتزوجات حالياً وغير الحوامل واللواتي مازلن يحضن عن محـاوالتهن             

من السيدات أنهن يحاولن الحمل دون جدوى ترتفع هذه النسبة بين النـساء دون              % 8.3للحمل أجابت   

 سنة وتواصل   24-20فى الفئة العمرية    للنساء  % 9ثم ينخفض الى حوالى     % 17العشرين الى حوالى    

  . سنة44-40للنساء فى الفئة العمرية % 6انخفاضها حتى تصل الى حوالى 

  

  لدورة الشهريةمشاكل ا 10-6

والمتزوجات حالياً أو الـسابق لهـن       )  سنة 49–15(تم أفراد عدد من األسئلة للسيدات في عمر         

، وقد كان السؤال عن األعراض خالل      ة الشهرية مشاكل التي ترافق الدور   الزواج وذلك لمعرفة بعض ال    

من السيدات المستجوبات باأليجاب حول طول مدة % 3.6، وقد أجابت فترة الثالثة أشهر السابقة للمسح 

، واشتكت  غزارة الدم أثناء الدورة الشهرية    من السيدات أيضاً ب   % 3.7وافادت  .  أيام 7ورة ألكثر من    الد

كن منتظمة خـالل    منهن أن دورتهن لم ت    % 7.9دورة، بينما أجابت    منهن من ألم شديد خالل ال     % 3.8

  .الفترة المذكورة

  

وكانت هذه األعراض أكثر انتشار بين النساء في الحضر عنها لدى النساء في الريـف،ويظهر               

االختالفات فى مدى انتشار هذه المشكالت حسب العمر حيث ترتفع بـين النـساء              ) 8 -10(الجدول  

فـروق  وجود  ة بصغيرات السن ويالحظ وجود هذا النمط لكل االعراض ولم يالحظ            االكبر سنا مقارن  

  .جوهرية حسب مكان االقامة
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  )8-10(جدول 

واللواتي اشتكين من بعض األعراض خالل )  سنة49 –15( النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج نسب

  األشهر الثالثة السابقة للمسح حسب العمر ومكان اإلقامة
  

  

عمر ومكان ال

  االقامة

عدد 

  السيدات

  

دورة %

غير 

  منتظمة

ألم شديد %

  و مقعد
  دورة غزيرة%

دورة ألكثر %  

   أيام7من 

  العمر

15-19  550  6.3  3.5  1.7  2.7  

20-24  1809  4.9  2.3  2.1  2.0  

25-29  2872  5.3  3.0  2.7  2.8  

30-34  2807  6.3  4.0  3.6  3.2  

35-39  2786  6.8  3.9  3.9  3.4  

40-44  2526  9.6  4.5  5.1  4.1  

  

45-49  1437  19.9  5.6  6.3  7.8  

  مكان االقامة

  3.8  3.9  4.1  8.0  8722  حضر
  

  3.2  3.6  3.3  7.8  6063  ريف

  3.6  3.7  3.8  7.9  14785  إجمالي

  
ن السيدات أنهـن لـم      م% 36.5حول طلب االستشارة أو النصيحة لعالج هذه المشاكل أفادت          و

، الـسيدات القابلـة   مـن   % 6.5، بينما استـشارت     استشرن الطبيب % 54 يستشرن أحداً وأن حوالى   
ح فى  كما هو موض  . خرينآ و ،، األقارب استشارت نسبة ضئيلة الصيدلي، الممرضة، المعالج التقليدي      و

  .)8-10(الشكل 
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  )8-10(شكل 

ية خالل األشهر سنة اللواتي اشتكين من مشاكل متعلقة بالدورة الشهر ) 49-15(  النسبي للسيدات التوزيع

  هالثالثة السابقة للمسح حسب الشخص الذى تمت استشارت
  

ا��^�ن ال�6)��، 
6.5

ا��^�ن اخ���، 
2.9

 ،?�c\ ا��^�ن
54.1

ل� ���^�ن أ�$، 
36.5

  
  

 أن  منهن% 47وقد تم سؤال السيدات اللواتى لم يستشرن أحد عن سبب عدم طلبهن لالستشارة وقد اجابت                
و سن اليأس، بينمـا أشـارت        ه أن السبب في هذه األعراض    % 17.3، وأوضحت   المشكلة ال تستدعي االستشارة   

من % 11.1ستدعي االستشارة كما اوضحت ، وهي بذلك ال تلحالة مستمرة دائماً وليست عارضةأن هذه ا% 10.3
  ).9-10(فاع التكلفـة كما فى الشكـل السيدات ان السبب يرجع الى ارت

  
  )9-10( شكل

لصحية اثناء الدورة خالل  األشهر اللواتى لم يستشرن أحد لعالج المشكالت ا)  سنة49-15(نسب النساء 

  الثالثة السابقة على المسح حسب سبب عدم االستشارة

9.8 11.1

1.5
6.3 4.7

17.3

10.3

4.4 5.2

47

0

10

20

30

40

50

X ت(� ذل|
$3���

��ال �.� �3ل ��g ��$ال�

�Iة ��


ل�q^�
/ال'وج

لq^�

ال!^ ��
Xت��73$

T0ال�
وال�
ف

�� ال��س �!ال:�ل� دا
ه fا

3$م ال6$رة
/ ��ال!�ل
ج.�ف

أخ�ى

  



 

 

 

132 

   تلقى الرعاية الصحية10-7
  المكان المعتاد لتلقى الرعاية الصحية -

من النساء يلجان عادة الى المشافى أو المصحات % 25.5الى أن ) 9-10(يشير الجدول رقم 
ومن  الريفاء سنتلجأن للطبيب الخاص وترتفع هذه النسبة فى الحضر عنها بين % 67.4مة مقابل العا

ناحية أخرى يوضح الجدول أن نسب مراجعة الطبيب الخاص تزيد مع ارتفاع المستوي التعليميى حيث 
  .بين الجامعيات% 86.3بين السيدات االميات مقابل % 59تبلغ النسبة 

  
  )9-10(جدول 

سنة حسب المكان الذى يلجأن اليه عادة لتلقى الرعاية الصحية حسب ) 49-15(النسبى للسيدات التوزيع 

  مكان االقامة والحالة التعليمية
  

  الخصائص
مستشفى 

  عام
مصحة 
  عامة

مستشفى 
  خاص

الطبيب 
  خاص

فى 
  المنزل

  أخرى
ال 

  تعرف
عدد 

  السيدات

  مكان االقامة

  10193  1.2  1.2  1.7  69.1  1.8  18.6  6.4  حضر

  7372  2.5  1.4  3.4  65.1  1.4  17.7  8.5  ريف

  الحالة التعليمية

  3518  3.7  2.1  4.6  59.1  1.0  19.8  9.7  أمية

  262  0.5  1.5  0.4  63.5  1.1  20.7  12.3  تقرأ وتكتب 

  7401  1.7  1.3  2.4  63.9  1.4  21.5  7.8  ابتدائى

  2768  1.3  1.0  1.2  69.9  1.9  18.1  6.6  إعدادى

  1713  0.5  0.7  1.3  79.6  2.3  11.8  3.8  ثانوى

  1203  0.5  0.5  1.3  81.0  2.3  9.7  4.8  معاهد متوسطة

  699  0.0  0.7  1.8  86.3  3.0  5.4  2.8  جامعة فأكثر 

  17565  1.8  1.3  2.4  67.4  1.6  18.2  7.3  إجمالي

  
اللواتى يلجأن عادة الى الطبيب )  سنة49-15(الى ان نسب السيدات ) 10-10(ويشير الشكل 

مشورة الصحية تختلف من محافظة ألخرى حيث تبلغ أقصاها فى محافظات الرقة الخاص لطلب ال
  .والسويداء وأدناها فى محافظة حمصودرعا 
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  )10-10(شكل 
الالتى تلجأن عادة الى الطبيب الخاص  المتزوجات أو السابق لهن الزواج)  سنة49-15(نسب السيدات 

 لطلب المشورة الصحية حسب المحافظة
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  )10-10(جدول 

  السيدات الالتى لم يحصلن على رعاية صحية حسب بعض الخصائصنسب
  

  الخصائص
معرفة 

ين ألى إ
  تذهب

الحصول 
ذن على األ

  للذهاب

الحصول 
على 
  المال

بعد 
المسافة 
من مركز 
  الرعاية

االضطرار 
لركوب 

  المواصالت

عدم الرغبة 
فى الذهاب 

  بمفردك

القلق من 
د عدم وجو

انثى تقدم 
  الرعاية

عدد 
  السيدات

  الحالة التعليمية

  3518  38.8  50.1  49.8  45.9  64.9  32.6  26.4  أمية

  262  29.9  37.5  28.8  27.0  43.1  20.2  11.9  تقرأ وتكتب

  7401  33.5  41.3  29.0  26.5  44.5  20.7  13.5  ابتدائى

  2768  26.1  34.4  21.1  18.0  29.9  14.8  9.7  اعدادى

  1713  22.4  30.0  16.1  14.1  21.1  10.1  7.2  ثانوى

  1203  10.9  16.0  9.2  8.4  11.1  4.6  3.6  معاهد متوسطة

  699  11.9  15.6  7.2  6.7  5.9  5.5  4.1  جامعة فأكثر

  مكان االقامة

  10193  27.8  33.4  19.3  16.0  34.0  16.0  10.2  حضر

  7372  32.7  44.6  41.1  39.4  48.6  23.7  18.8  ريف

  17565  29.9  38.4  28.4  25.8  40.2  19.2  13.8  إجمالي



 

 

 

134 

  العوائق التى تحول دون الحصول على الرعاية الصحية

واللواتى ذكرن أن )  سنة49-15(من السيدات %40 الى ان حوالى )10-10(جدول يشير ال
هناك عوائق تعوق حصولهن على الرعاية الصحية بسبب عدم الحصول على المال الالزم للكشف 

  .الرغبة فى الذهاب بمفردهنبسبب عدم % 38والعالج و
  

وترتفع نسبة عدم الحصول على الرعاية الصحية بسبب عدم توفر المال الالزم فى الريف 
فقط % 6مقارنة بالحضر كما ترتفع هذه النسبة بين االميات مقارنة بالمتعلمات حيث تبلغ حوالى 

 .بين األميات% 64.9للجامعيات مقابل 
 

بين المحافظات فى نسب السيدات اللواتى لم يحصلن على الفوارق ) 11-10(ويوضح الشكل 
وأدناها فى طرطوس %) 38(رعاية صحية بسبب بعد مكان الخدمة حيث بلغت النسبة أقصاها الحسكة 

)6.(%  
  

  )11-10(شكل 

 اللواتى لم يحصلن على رعاية صحية المتزوجات أو السابق لهن الزواج)  سنة49-15( السيدات نسب

  حسب المحافظةبسبب بعد المكان
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  لحادي عشراالفصل 

  جنسيا المنقولة األمراض
  

 عند غالبا ما تحاط األمراض المنقولة جنسيا رغم خطورتها الشديدة بالسرية والخجل خاصة
ة ستشارا مما قد يؤدى الى عدم مراجعة الجهات الصحية واالكتفاء بوجود عالقات جنسية غير آمنه

المعارف واألصدقاء أو الصيادلة، وعند مراجعة األطباء منهم ال تشرح الحالة بالشكل الصحيح وال 
  . يذكر إسم الشريك وبالتالى ال يتم عالج الشريكين وفي وقت واحد

  
لذلك فإن الحاجة ملحة لنشر المعرفة واإلدراك لهذه األمراض وكذلك تجنب اإلصابة بها والوقاية 

وقد حرص المسح على جمع معلومات حول هذه األمراض من .  عالجها فوريامنها والحرص على
وقد . حيث مدى إنتشار المعرفة بها ومصادر المعرفة ومدى الحرص على طلب المشورة بشأنها

 .ي على مرض األيدزتضمن المسح معلومات عن العديد من األمراض المنقولة جنسيا مع تركيز نسب
  .االراء المتعلقة باالفراد المصابين بمرض االيدزوكذا معرفة بعض اإلتجاهات و

                  
  جنسياة المعرفة باألمراض المنقول11-1

تعتبر المعرفة بهذه األمراض وكيفية الوقاية منها من األمور الهامة لسالمة الصحة اإلنجابية،  
ة ـلفئة العمريي سبق لهن الزواج  من اـلذا تضمن معلومات عن معرفة النساء المتزوجات أو الالت

 للمعرفة هو أعلى مستوىأن ) 1-11(ويبين الشكل . ة بمعظم األمراض المنقولة جنسياسن )15-49(
 %.82تى بلغت حوالى المعرفة بااليدز وال

  
  )1-11(شكـل 

  األمراض المنقولة جنسيااللواتى يعرفن بعض)  سنه49-15(لسيدات المتزوجاتا نسب
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مـستوى  ازديـاد   ) 1-11(ولدى دراسة المعرفة باألمراض المنقولة بالجنس يوضح الجـدول          
كما تالحـظ تـدنى نـسبة        ،المعرفة مع تقدم العمـر وأن المعرفة في الحضر أعلى منها في الريف           

ـ      %) 55.4(المعرفة بااليدز بين األميات      الت علـى تعلـيم     مقارنة بالمتعلمات حيث بلغت بين الحاص
 .، وهكذا بالنسبة لبقية األمراض األخرى%99.1ى جامعى فاعل

  
  )1-11(جدول 
بعض سنة اللواتي يعرفن معلومات عن ) 49-15( نسب السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج

  .خصائصالمنقولة جنسيا حسب بعض ال األمراض
  

 عدد السيدات غيرها ثآليل تناسلية يدزا فطور سيالن إفرنجي الخصائص

 العمر
15-19 16.9 20.4 42.4 76.5 13.7 .3 747 
20-24 23.1 25.5 52.9 81.7 17.3 .8 2365 
25-29 24.8 28.0 57.5 82.9 20.7 .9 3493 
30-34 27.5 29.5 58.5 83.0 20.8 1.1 3226 
35-39 31.1 32.8 59.3 82.0 23.2 1.3 3054 
40-44 31.9 33.1 59.0 81.8 23.9 1.4 2756 
45-49 31.3 33.1 58.5 78.7 22.5 1.4 1924 

 لمرأةل الحالة التعليمية
 3518 .4 8.8 55.4 31.1 11.8 8.7 ميةأ

 262 .6 20.1 82.4 54.8 20.7 15.3 تقرا و تكتب
 7401 .7 16.2 83.1 53.2 22.4 19.1  االبتدائية
 2768 1.4 26.0 90.8 67.6 37.2 35.1 االعدادية
 1713 1.7 32.1 96.1 76.7 48.1 49.3  ثانوية

 1203 2.6 43.3 98.4 86.6 62.5 64.2  معهد متوسط
 699 4.6 51.2 99.1 89.4 72.0 72.9  جامعى فاعلى

  االقامةمكان
 10193 1.4 24.7 85.7 63.9 35.2 33.1 حضر
 7372 7. 16.2 76.1 47.6 22.4 20.1 ريف

 المحافظات
 1646 3.0 30.2 86.6 73.1 46.1 44.8  دمشق
 3971 8. 22.6 74.6 57.2 29.9 24.8 حلب

 2422 6. 19.8 85.0 57.4 31.3 29.8 ريف دمشق
 1350 2. 16.3 84.1 61.0 31.5 28.3 حمص
 1197 1.0 19.6 87.1 51.6 25.3 26.1 حماه

 1131 5. 27.6 95.2 77.0 35.9 36.0 الالذقية
 1144 2.1 15.7 84.1 41.1 14.8 15.3 أدلب

 1242 5. 6.1 80.1 42.5 10.5 8.6 ةحسكال
 736 2.2 13.8 63.4 38.4 20.1 16.2 دير الزور
 658 3.1 69.3 93.9 79.7 74.4 74.6 طرطوس
 751 0. 5.3 56.1 31.1 10.9 7.3 الرفاة
 797 1.0 14.9 85.5 52.3 23.0 20.6 درعا

 446 1.2 20.2 98.4 81.0 41.9 42.6 السويداء
 74 8. 10.8 88.3 44.9 11.8 10.3 ةقنيطرال
 17565 1.1 21.1 81.7 57.1 29.8 27.6  جماليإ
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ويشير الجدول كذلك إلى وجود تفاوتات واضحة بين المحافظات بالنسبة لمدى معرفة النساء بـاالمراض           
  .ةالمنقولة جنسيا خاصة االيدز حيث تبلغ نسبة المعرفة بااليدز اقصاها فى الالذقية و ادناها فى الرق

              
 ةمصـادر المعرفـ 11-2

قارب صدقاء واألاألثم  %)98.5(كان للتلفزيون يدز بين المسح أن الدور األكبر فى التعريف باإل
  ).2-11(كما فى الجدول رقم %) 32 حوالي(
 

  )2-11(جدول 
  حسب مصدر المعرفةاإليدز  اللواتي يعرفن ) سنة49-15( النسب المئوية للنساء

  
  %  المصــدر

  98.5  التليفزيـــون

  13.8  والراديـــــ

  31.6  أقارب/ أصدقاء 

  20.4  صحف/ مجالت 

  6.4  أماكــن عمـل

  8.2  معلمو المـدارس

  10.1  ملصقــــات

  4.9  مرشد صحي

  3.6  اجتماعــــات

  2.0  دور عبــادة
 يسمح بتعدد المصادر*  

  

تختلف نسب المعرفة عن طريق الصحف فهى أعلى في الحضر وتزيـد بزيادة التعليم وتقل عند 
 وكانت أعلى قيمة .لنساء اللواتي لديهن ستة أوالد فأكثر وكذلك األمر بالنسبة للنشرات والملصقاتا

 %).56حوالي  (ةوأدناه في محافظة الرق%) 98.4(بحسب المحافظات هي في محافظة السويداء 

  
 المعرفة بطرق العدوى باإليدز 11-3

إليدز  ذكرن أن انتقـال العـدوى         من السيدات اللواتي يعرفن مرض ا      % 98.1بين المسح أن    
وأن ) أو حامل لـه (يكون أساسا من خالل الممارسة الجنسية مع شخص مصاب بفيروس اإليـــدز          

سـتعمال  ا، إضافة الى أن االنساء المبحوثات ذكرن أن         من النساء ذكرن نقل الدم الملوث     % 95حوالي  
هر التطور الواضح في معرفة المرأة      وهذا يظ . %90يدز بنسبة تجاوزت    اإلبلى اإلصابة   إالحقن يؤدي   

  ).2-11(والشكل ) 3-11( الجدول يدز كما هو مبين فىالسورية لوسائل انتقال اإل
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ارتفـاع  مع   العدوى باإليدز عموما      انتقال وتزداد المعرفة بأن الممارسة الجنسية تكون سببا في       
النمط السائد بالنسبة لنقـل الـدم       وهذا هو   مستوى التعليم وهى في الحضر أعلى قليال منها في الريف           

  .واستعمال الحقن وعدم استخدام الواقى الذكرى
     

ويشير الجدول الى وجود تفاوتات فى مستوى المعرفة بطريقة العدوى بااليدز بين المحافظـات              
وتبعا لنوع الوسيلة داخل المحافظة الواحدة حيث تبلغ المعرفة بان الممارسات الجنسية مـع شـخص                

   %).92.4(وادناها فى الرقة  %)100(اليدز تنقل العدوى به اقصاها فى محافظة طرطوس مصاب با
  

  )3-11(دول  ج
عرفن مرض اإليدز حسب ياللواتي )  سنة49-15(النسب المئوية للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج 

  الخصائصمعرفتهن بطرق العدوى وبعض 
  

الخصائص 
 المختارة

ممارسة 
 جنسية

عمال است عدم
الواقي 
 الذكرى

نقل 
 الدم

استعما
 ل حقن

لدغ 
ال  أخرى بعوض

 عرفت
عدد 
 السيدات

 ا�.+��ى ا���l� ".�0م

 1948 4.2 12.0 19.7 77.6 84.8 42.6 94.3 أ���

 216 9.2 14.2 23.2 87.0 94.1 59.9 97.9 یi�8/ ی>@اء 

"Cا 6151 5.2 10.4 23.5 88.9 94.4 62.4 98.0 إ��

 2513 6.3 8.5 23.7 93.7 97.0 70.4 99.0 إ�ادي

 1647 7.3 8.1 23.9 95.5 98.0 77.9 99.6 ث&ن�ي

����� :�� 99.8 81.2 99.2 98.0 27.4 9.7 11.5 1183 

A0�&1 "��&( 100.0 85.7 99.3 97.2 25.8 8.3 11.7 693 

  اSo&���8&ن

 8736 6.0 9.1 22.2 91.0 95.4 68.2 98.4 حضر

 5614 7.0 11.3 25.4 88.6 93.3 61.4 97.6 ريف

 ا�.(&b1&ت

 1426 5.2 4.5 12.3 92.2 95.9 68.6 98.6  دمشق

 2964 4.4 4.5 11.9 86.6 92.8 60.0 98.4 حلب
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   تابع )3-11(دول  ج
 

 2058 4.0 7.5 17.2 89.9 94.9 69.4 99.1 ريف دمشق

 1135 1.1 8.9 30.8 89.6 95.6 87.8 98.4 حمص

 1042 11.3 15.4 38.9 95.9 98.3 60.2 99.0 حماه

 1076 5.2 13.1 37.3 95.9 97.6 71.4 98.9 الالذقية

 963 11.8 18.9 36.7 92.2 95.5 69.5 98.7 دلبا

 995 6.7 9.8 18.3 84.3 92.0 47.7 97.1 الحسكة

 466 14.1 14.3 20.6 82.4 87.7 37.7 97.9 دير الزور

 618 10.9 16.9 29.2 96.8 99.7 91.5 100.0 طرطوس

 421 3.4 8.2 25.0 79.6 83.8 57.2 92.4 الرفة

 682 8.7 17.5 36.5 90.0 93.5 52.0 92.8 درعا

 439 11.1 12.7 34.1 97.3 98.2 72.0 97.9 السويداء

 65 9.8 14.6 23.3 91.7 96.8 41.6 95.2 القنيطرة

 14350 6.4 9.9 23.5 90.1 94.6 65.5 98.1 إجمالي

  
  )2-11(شكل 

حسب المعرفة بطريقة انتقال  المتزوجات أو السابق لهن الزواج ) سنة49-15( لمئوية للنساءالنسب ا
  .العدوى بااليدز
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 المعرفة بطرق الوقاية 11-4

 ذكرن   النساءمن% 97.5وحول المعرفة بطرق الوقاية من اإليدز أوضحت البيانات أن 
، %)90.7(ثم عدم إستعمال الحقن المستخدمة  )%93.8( ثم تجنب نقل الدم الممارسات الجنسية اآلمنة

 الى ارتفاع نسب المعرفة بان الممارسات الجنسية اآلمنة هى )3-11(والشكل ) 4-11(  الجدولويشير
اهم الطرق للوقاية من االصابة بااليدز بالنسبة لجميع النساء بغض النظر عن مستوى التعليم او مكان 

حيث تزيد ،  بهذه الطرقيالحظ وجود تفاوتات بسيطة فى مستوى المعرفةه او المحافظة إال اناالقامة 
  .بين المحافظات النسب مع ارتفاع المستوى التعليمى و فى المناطق الحضرية و تتفاوت

  
  )4-11(جدول 

هن بوسائل اللواتي يعرفن اإليدز حسب معرفت النسب المئوية للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج
  وبعض الخصائصالوقاية 

  
ممارسات  الخصائص

 جنسية آمنة
 عدد السيدات تجنب استعمال الحقن تجنب نقل الدم استعمال الواقي الذكرى

  ا�(&�� ا����0.��
 1948 77.6 84.1 47.2 93.4 أ���
 216 87.9 93.3 68.0 96.1 یi�8/ ی>@اء 

"Cا 6151 89.6 93.2 68.7 97.6 إ��
 2513 94.2 96.5 78.3 98.4 إ�ادي
 1647 96.4 97.5 84.0 99.0 ث&ن�ي

 :������� 99.2 87.3 99.0 98.3 1183 
A0�&1 "��&( 99.6 89.2 99.0 98.6 693 

��&So8&ن ا�  
@� 8736 91.8 94.7 74.5 98.0 ح
u5614 89.0 92.5 67.3 96.8 ری 

  ا�.(&b1&ت
tO1426 94.7 96.2 75.8 98.4  د� 
i02964 87.1 92.2 67.7 98.4 ح 

tOد� u2058 89.8 93.4 74.9 98.4 ری 
 1135 90.8 95.1 89.5 97.8 ح.\
 1042 97.0 97.4 77.4 98.8 ح.&�
��SذK�1076 95.5 96.3 73.4 97.8 ا 
i�963 92.7 94.0 72.7 97.4 أد 

 995 84.6 91.0 51.6 96.6 �(+8ا�
 466 83.0 87.8 41.7 92.4 دی@ ا��ور
 618 96.9 99.2 98.0 99.3 $@$�س
 421 79.2 82.4 58.8 91.5 ا�@1&ة
 682 91.7 93.2 60.2 93.3 در�&

 439 97.5 97.8 77.8 98.4 ا�+�یاء
 65 89.5 93.3 54.0 95.4 ة>��E@ا�

 14350 90.7 93.8 71.7 97.5 إ).&�"

   يسمح بتعدد االجابات*   
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  )3-11(شكـل 
حسب   واللواتي يعرفن اإليدز  المتزوجات أو السابق لهن الزواج)سنة 49-15(النسب المئوية للنساء 

  معرفتهن بسبل الوقايـة منه
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    مراض المنقوله جنسيا وعالجهاصابه باألاإل 11-5
نهن عانين من مرض منقول جنسيا على االقل        أمن النساء ذكرن    %3.8أظهرت بيانات المسح أن   

والحالة التعليمية والمحافظة   اإلقامة  سابق على المسح وأن هذه النسبة تتفاوت حسب مكان          لعام ال اخالل  
  .دناها فى محافظة طرطوسأحيث تبلغ اقصاها فى محافظة الرقة و

       

ى إستشارة أو عالج أمن النساء المصابات لم يتلقين % 8.6شارت  أمراض، األهوحول عالج هذ
% 6.2راجعـن ممرضـة و     %9.6راجعن الطبيـب و   % 75.2هناك  المراضهن المنقولة جنسيا،وان    

 . تالحظ ارتفاع نسب مراجعة الطبيب فى الحضر وفى محافظه دمشققدو .راجعن الصيادله
  

   يدز المعلومات الصحيحة حول اإل11-6
اهتم المسح بجمع معلومات حول المعرفة الصحيحة بااليدز من خالل توجيه عدة اسئلة نعرض              

  .ا الجزءاجاباتها فى هذ
 

 ،امكانية ظهور أعـراض علـى المـصاب بـالمرض         بالنسبة لمستوى معرفة النساء بمستوى      
بلغـت  يه  دون ظهور أعراض عل   الشخص  الذين أكدوا أنه يمكن أن يصاب       نسبة   أوضحت البيانات أن  

 كما أظهرت النتائج أن نسبة      ،%18وأنه التظهر أي أعراض على المصاب بنسبة حوالي         % 56حوالى
 المبحوثات الالتي ذكرن أنه يمكن أن ينتقل مرض االيدز عن طريق الحمل من االم الى الجنين                 النساء

، %23وخالل فترة الرضـاعة الطبيعيـة حـوالي         % 57وخالل مرحلة الوالدة حوالي     % 90حوالي  
  ).5-11(كما هو موضـح في الجدول رقم وتتباين اإلجابات بحسب الخصائص المختارة،  
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  )5-11(جدول 
لديهن بعض األفكار حول ظهور أعراض على اللواتي  لنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواجا نسب

  الخصائصوفق بعض ومدى إمكانية إنتقال المرض باإليدز المصاب 
  

دون �:�ر �&oیز ی.38 أن یM&ب 
 ض �A0 ا�.M&باأ�@

 ی.38 ان ی��>� �3 ا�م ا�(&�� ا�A اoیز
 ا�C&MF\  ا�.���د أث�&ء

�  ا�@ض&��  ا��2دة  ا�(.�  2ت�@ف  2  ن�

 ا�.+��ى ا����0." �0.@أة

 26.7 45.5 78.0 48.1 20.6 31.3 أ���
 25.7 56.6 86.7 33.2 18.7 48.1 یi�8/ی>@اء

"Cا 24.6 55.4 88.1 31.1 20.0 48.9 إ��
 20.4 60.0 92.1 20.2 15.9 63.9 إ�ادي
 19.0 64.2 94.4 11.0 15.1 73.8 ث&ن�ي
� :��"�& 76.6 14.7 8.7 95.9 65.3 23.8 
 "��&(����� 81.9 12.0 6.1 96.7 67.1 19.4 

 اSo&��8&ن �

@� 20.7 58.4 90.5 23.2 16.5 60.3 ح
u27.1 55.5 87.2 30.9 20.2 48.9 ری 

 ا�ــ.ـ(ـــ&1ـــbــــ&ت

tO12.3 65.0 92.9 19.2 7.5 73.3  د� 
i018.9 46.7 86.6 31.9 18.5 49.6 ح 

 u 59.3 12.7 28.0 90.8 57.8 14.0 د�tOری
 20.2 57.3 94.4 14.6 20.1 65.4 ح.\
 12.8 55.3 93.0 23.1 30.0 46.9 ح.&�
��SذK�24.3 60.4 93.0 12.4 23.8 63.8 ا 
i�25.0 59.0 81.3 37.7 18.1 44.2 أد 

 42.4 60.6 79.8 38.4 20.5 41.2 �(+8ا�
 23.2 40.9 81.5 32.0 19.1 48.9 دی@ ا��ور
 60.6 78.0 97.5 14.0 17.2 68.8 $@$�س
 47.2 69.2 84.2 38.4 18.1 43.5 ا�@1&ة
 31.8 53.7 89.6 26.7 22.9 50.3 در�&

 22.6 66.2 93.9 17.4 8.3 74.3 ا�+�یاء
 39.6 69.0 94.3 37.0 28.7 34.3 ة>��E@ا�

 23.2 57.3 89.2 26.2 17.9 55.9 إ).&�"

  
 ئهاجرإالفحص الخاص بااليدز و المعرفة بمكان 11-7

، كما بلغت نسبة النساء %20بلغت نسبة النساء الالتي يعرفن مكان إجراء فحص االيدز حوالي 
يوضح بعض التباينات ) 6-11(الجدول ، و%2.3يدز  سنة والالتي أجرين فحص اإل49-15في العمر

المحافظة وقد تالحظ ان نسب حسب عدد من الخصائص المختارة كالحالة التعليمية ومكان االقامة و
  .المعرفة بمكان الفحص تزيد مع ارتفاع المستوى التعليمى للسيدة وبين السيدات المقيمات فى الحضر
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ويظهر الجدول كذلك ان نسب النساء الالتى أجرين الفحوص الخاصة بااليدز ترتفع مع ارتفـاع   
  . محافظة درعا ودمشقالمستوى التعليمى وفى المناطق الحضرية وتبلغ اقصاها فى

  
  )6-11(جدول 

يعرفن مكان فحص االيدز وقمن بعملية الفحص اللواتي  لنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواجا نسب

  حسب بعض الخصائص
  

\C&MF�ا i+زن  أ)@ی3 1(\ ا2یز �3 ن+i  �3 ی�@31 �8&ن إح@اء 1(\ ا2ی

 ا�.+��ى ا���A.�0 �0.@أة
 1.0 5.7 أ���
 i�8 13.9 3.1ی/ ی>@اء 

"Cا 1.6 13.8 إ��
 2.7 23.5 إ�ادي
 3.5 33.3 ث&ن�ي

 :������� 40.4 3.2 
A0�&1 "��&( 45.1 6.2 

 اSo&��8&ن �

@� 2.5 24.7 ح
u1.9 13.2 ری 

 ا�.(&b1&ت

tO3.1 41.7  د� 
i02.5 21.3 ح 

tOد� u1.3 19.8 ری 
 2.0 8.0 ح.\
 1.5 28.7 ح.&�
��SذK�7.5 17.2 ا 
i�1.3 5.2 أد 

 3. 12.7 �(+8ا�
 7. 13.0 دی@ ا��ور
 1.5 22.3 $@$�س
 1.6 17.6 ا�@1&ة
 3.3 20.4 در�&

 1.8 20.7 ا�+�یاء
 1.9 23.3 ة>��E@ا�

 2.3 20.2 إ).&�"
  

 ين حـوال  أظهرت البيانـات    أجرين الفحوصات بنتيجة الفحص،     أعالم السيدات الالتى    إوحول  
 .فحصخبارهن بنتيجه الإتم % 82
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  الفصل الثاني عشر

  الحالـة التغذوية لألطفـال
  

يعنى قياس  ) ال سيما األطفال  (إن استخدام القياسات الجسمية للتعرف على الحالة التغذوية للفرد          
فمثال في مراحل النمو . دكتلة الجسم وأبعاده المختلفة التي ثبت أن لها عالقة وثيقة بالحالة التغذوية للفر      

 فإذا كان الطفل ينمو جيدا فمن المرجح أنه         .الصحة نجد أن نمو الطفل إنما يعبر عن         لألطفال،المختلفة  
 ربما المعاناة   لذلك، وإذا لم يكن النمو جيدا فال بد أن هناك سببا            كافيا،يتمتع بالصحة وأنه يتناول غذاء      

توقف نمو الطفل قبل شهور من ظهور عالمات سوء          وي .كافمن مرض أو عدم الحصول على طعام        
 علـى  جيدا يـساعد  لذلك فان استخدام النمو كمؤشر للحالة التغذوية يعتبر مؤشرا      .عليهتغذية واضحة   

  .التغذيةاالكتشاف المبكر لسوء 
       

في وتتفاوت الطرق المختلفة للقياسات المستخدمة في قياس الحالة التغذوية للفرد والمجتمع كثيرا             
لجـسم  ا فمثال القياسات التي تستخدم لتقدير تركيـب   .استخدامهاعددها ودرجة تعقيدها تبعا للهدف من       

 أما في التقصيات التغذويـة التـي تجـرى علـى            .الدقيقةتكون معقدة وال لزوم لها إال في األبحاث         
يحقــق الهـدف     فعادة ما تستخدم فيها اقل عدد من القياسات وأبسطها بمـا             الميدان،المجتمعات في   

  .العالم مكان في أيالمطلوب وتكون نتائجها مفهومة للعاملين في مجال التغذية في 
        

ولقياس الحالة التغذوية في المجتمع غالبا ما نركز جهودنا على الفئات األكثر تعرضا ألمراض               
فمثال في المجتمعـات  . ة التي تنعكس عليها الحالة التغذوية للمجتمع ككل  آ ألنها تمثل المر   التغذية،سوء  

  المدرسة، ما قبل    في سن  يكون األطفال    الغذاء،التي تتعرض ألمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص         
 ولذلك نختـار    .التغذية سنوات من العمر، أكثر الفئات تعرضا لإلصابة بسوء           خمس قل من اال خاصةو

  .ولوالطالوزن ب الجسمية المتعلقةهذه الفئة وتجرى عليها القياسات 
       

وقد تم خالل هذا المسح القيام بقياسات عن أوزان وأطوال جميع األطفال الذين وجدوا في أسـر        
  .طفال 15461 بلغ عددهم  والعينة والذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات

      
 األطفال إضافة ألعمارهم للحـصول علـى        وزن وطول وقد استخدمت المعلومات المدونة عن      

 أكثـر مـن  والتـي تعتبـر    التغذويـة  تةلقة بالنمو الجسماني للطفل ولوصف حالمؤشرات قياسية متع 
 وهذه المؤشرات تسمح بوصف الحالة الراهنة       .الصحيالمؤشرات حساسية للتغيرات المفاجئة للوضع      

للطفل من خالل العوامل  التي ينجم عنها الهزال أو النحول إضافة إلى األثر التراكمي للنقص الحاد في 
  .القامةو المرض والذي ينجم عنه قصر الغذاء أ
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  :فهيأما المؤشرات التي اتفق عالميا على استخدامها لوصف النمو الجسماني والحالة التغذوية للطفل 
  . الوزن بالنسبة للعمر-3.      الوزن بالنسبة للطول-2      .للعمرالطول بالنسبة  -1

  
 فالطول  .جسمهل نمو الطفل وتركيب      كل من المؤشرات السابقة إلى معلومات مختلفة حو        ويشير

بالنسبة للعمر مقياس للحالة التغذوية الماضية وانخفاض قيمة هذا المؤشـر المـسمى بقـصر القامـة                 
)Stunting ( أما الوزن بالنسبة  .ى نقص مزمن في تناول األغذية أو تكرار اإلصابة باألمراض   ليعود ا

 راهنة  وانخفاض هذا المؤشر الذي يعـرف بالنحافـة         للطول فانه مقياس للحالة التغذوية الحديثة أو ال       
)Wasting (       ويشير إلى سوء تغذية حادة في وقت قريب نسبيا، ويعود لعدم تناول مقادير كافيـة مـن

للعمر أما الوزن بالنسبة .عيق من قدرة الطفل على االستفادة من الغذاءيالغذاء أو إلصابة شديدة بمرض     
  . ويعبر عنه بنقص الوزنحادا التغذية مزمنا كان أم  مؤشر مركب ال يميز بين سوءفهو

  
 تمثيل مؤشر الطول بالنسبة للعمر مع مؤشر الوزن بالنسبة للطول بشكل جداول تدعى جداول إن

واترلو  تبين العالقة بين حاالت نقص التغذية المزمن مع نقص التغذية الحاد وتحدد فئات السكان التي                 
  .بآن واحدالقامة ئة ذات النحافة وقصر  وهى الفيتعانى أكثر نقص تغذو

      
 به من قبل منظمـة       الموصى الدولي  المرجعى المجتمع وقد تم حساب هذه المؤشرات باستخدام     

   .الصحة العالمية
  

 للنتائج التى انتهى اليها المسح حول الحالة التغذويـة لالطفـال دون           اويتناول هذا الفصل عرض   
  .الخامسة
                      

  القامـةقصـر  12-1

ومنـه  . بعض الخـصائص  ة حسب   نسب األطفال المصابين بقصر القام    ) 1-12(يبين الجدول   
من األطفال دون الخامسة يعانون من قصر قامة شديد وهى نسبة األطفال            %  10.3يتضح أن حوالي    

ال كما بلغت نسبة األطف. الواقعين أقل من وسيط المجتمع  بأكثر من ثالثة أضعاف االنحراف المعياري       
% 23يتضح أن نسبة اإلصابة بقصر القامة بلغت حوالي          و %.13المصابين بقصـر قامـة متوسط     

  .الخامسـة األطفال دون من
  

ويوضح الجدول أن قصر القامة يصل إلى أدنى مستوى له بين األطفال الذين لم يكملوا الـشهر                 
  .شهرا 23–12ية السادس من العمر ويصل إلى حده األعلى بين األطفال في الفئة العمر

  
ويشير الجدول إلى ارتفاع نسب اإلصابة بقصر القامة سواء الحاد أو المتوسط بين الذكور عنـه        

بـين  % 9.4بين الـذكور مقابــل      % 11.2بين اإلناث حيث تبلغ نسب اإلصابة بقصر القامة الحاد          
  .ةالمناطق الحضـريكما ترتفع نسبة اإلصابة بين أطفال المناطق الريفية عنها بين أطفال  .اإلناث
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  )1-12(جدول 
  خصائصنسب األطفال دون الخامسة المصابين بقصر القامة حسب بعض ال

 
 الخصائص (*) قصر القامة الحاد أو المتوسط (**) قصر القامة الحاد  عدد األطفال

  العمر بالشهور   
   شهور6أقل من   11.6  3.2  1044
1317  11.8  25.0  6-11  
2567  14.8  29.8  12-23  
2725  12.0 25.6 24-35 

2794  10.2 21.7 36-47 
2566  6.4  18.2  48-59  
  نوع المولود  
  ذكر  23.6  11.2  6666
  انثى  22.3  9.4  6348
  األقامة كان م  

  الحضر  22.8  9.9  6566

  الريف  23.1  10.8  6448

  المحافظة   
  دمشق  20.7  8.8  894
  حلب  35.7  14.2  2812
  ريف دمشق  18.9  8.1  1552
  حمص  33.2  17.6  859
  حماه  17.6  7.3  969
  الالذقية  7.1  2.7  615
  أدلب  17.4  8.4  1112
  حسكةال  19.8  11.3  1011
909  14.9  26.2  

  
  دير الزور

  طرطوس  12.7  5.0  388
  الرقة  27.4  12.9  821
  درعا  9.4  3.7  744
  السويداء  6.5  1.3  262
  القنيطرة  19.4  9.2  64
  مؤشر الثروة   

  فقير  25.9  12.2  6673

  متوسط  21.8  8.5  2646

  غنى  18.5  8.3  3695

  االجمالى  23.0  10.3  13014
  
��رى*  ���رى**       اTW �� ض�.7 اXن:�اف ال!� .ا� TW� C,ث اض��ف اXن:�اف ال!
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صاها فى محافظة كما أشار الجدول الى وجود تفاوتات واضحة بين المحافظات حيث تبلغ أق
  .ا فى محافظة السويداءادناهو%) 36حوالى (حلب 

  
سر الفقيرة مقارنة بقصر القامة بين أطفال األ ويظهر الجدول كذلك ارتفاع نسب المصابين

  .طفال االسر الغنيةأب
  

  )النحول(النحافة  12-2

حسب عمر الطفل وجنسه ومكـان      ) الهزال(  نسب اإلصابة بالنحول      )2-12(يظهر الجدول     
% 7،  شديدنحول  % 2.3(طفال موضع الدراسة يعانون من نحول       من األ % 9.3وقد تبين أن    . اإلقامة

  .)نحول متوسط
        

وتشير بيانات الجدول إلى أن الذكور أكثر تعرضا لإلصابة بالنحول من اإلناث حيث تبلغ نسبة                
كما تختلف نسبة اإلصابة بالنحول بـاختالف مكـان         . لإلنـاث% 8.2مقابل  % 10.4إصابة الذكور   

  .)ريف% 9.2حضر مقابل % 9.5(اإلقامة 
  

  )2-12(جدول 

  خصائص حسب بعض الالنحولبنسب األطفال دون الخامسة المصابين 
  

  (*) النحول  الحاد أو المتوسط (**)النحول الحاد 

  العمر بالشهور 

2.2 10.5 0-6 

1.6 9.1 6-11 

2.3  9.1  12-23  

2.3  9.6  24-35  

2.6  9.4  36-47  

2.6  8.7  48-59  

  نوع المولود

  ذكر   10.4  2.7

  انثى  8.2  1.9

  قامة اإلكان م

  الحضر   9.5  2.5

  الريف   9.2  2.2
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   تابع)2-12(جدول 
  

  المحافظة 

  دمشق  14.0  2.8

  حلب  5.7  1.8

  ريف دمشق   14.8  3.5

  حمص   8.6  2.5

  حماه   11.9  2.2

  الالذقية   2.8  .6

  أدلب   7.6  2.1

  حسكة ال  14.2  3.4

  دير الزور  14.8  5.3

  طرطوس  9.6  .6

  الرقة  5.3  1.1

  درعا   5.3  1.1

  السويداء   1.6  .2

  قنيطرة ال  5.3  1.3

  مؤشر الثروة 

  فقير  9.4  2.4

  متوسط   9.1  2.4

  غنى   9.3  2.2

  جمالى إ  9.3  2.3
  

��رى       أ*���رىأ**TW �� ض�.7 اXن:�اف ال!� .� TW� C,ث اض��ف اXن:�اف ال!
 

   نقص الوزن 12-3

من األطفال مصابين بنقص الوزن، وتبلغ نسبة اإلصابة % 10.3 أن )3-12(ر الجدول   يظه
  .يعانون من نقص الوزن المتوسط% 7.8مقابــل %  2.5بنقص الوزن الحاد 

  
  أعلى أشهر وتالحظ ان6 اقل من وتتدنى نسبة اإلصابة بنقص الوزن بصفة عامة بين الرضع

  . أشهر11-6طفال نسبة إصابة بنقص الوزن الحـاد بين األ
  

%  11.4كذلك يالحظ ارتفاع نسبة اإلصابة بين الذكور عنها بين اإلناث، حيث تبلغ النسبة 
عنها بين أطفال % 11.2لإلناث، كما ترتفع نسبة اإلصابة بين أطفال الريف % 9.2للذكور مقابل 

  .لفقيرةسر اطفال األأوتصل اقصاها فى محافظتى دير الزور والحسكة وبين % 9.4الحضـر 
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  )3-12(جدول 
  خصائص حسب بعض الوزنص النقنسب األطفال دون الخامسة المصابين ب
  

 الخصائص )0(* نقص الوزن  الحاد أو المتوسط (**) نقص الوزن الحاد  عدد األطفال

  العمر بالشهور  
1044  3. 3.7 0-6 
1317  4.3 11.5 6-11 

2567  3.1  12.4  12-23  
2725  2.5  12.6  24-35  
2794  2.1  9.5  36-47  
2566  2.2  8.8  48-59  
  نوع المولود  
  ذكر  11.4  2.8  6666
  انثى  9.2  2.2  6348
   األقامةمكان  
  الحضر  9.4  2.2  6566
  الريف  11.2  2.8  6448
  المحافظة  
  دمشق  9.6  2.4  894
  حلب  12.7  3.5  2812
  ريف دمشق  12.4  2.8  1552
  حمص  9.5  2.2  859
  حماه  5.9  1.2  969
  الالذقية  2.9  .1  615
  أدلب  8.8  2.3  1112
  حسكةال  14.2  3.7  1011
  دير الزور  15.2  3.4  909
  طرطوس  5.7  .4  388
  الرقة  12.6  2.2  821
  درعا  5.2  1.3  744
  السويداء  1.2  .4  262
  قنيطرةال  7.2  1.3  64
  مؤاشر الثروة  

  فقير  11.9  2.9  6673

  متوسط  8.8  2.2  2646

  غنى  8.6  1.8  3695

  االجمالى  10.3  2.5  13014
  

��رى  أ*���رىأ     **                  TW �� ض�.7 اXن:�اف ال!� .� TW� C,ث اض��ف اXن:�اف ال!
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  .النوعتغذية الثالث حسب مكان االقامة ومؤشرات سوء ال) 1-12(ويلخص الشكل 

  
  )1-12(شكل 

ونقص الوزن حسب النوع ومكان ) حولالن(نسب االطفال دون الخامسة المصابة بقصر القامة والنحافة 
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  الفصل الثالث عشر

   دون الخامسةوفيات الرضع واألطفال
  

يعد إنخفاض مستوى الوفيات وخاصة بين األطفال أحد أهم األهداف التي تسعى إلـى تحقيقهـا                
، إذ تمثل معدالت الوفيات بشكل عام ووفيات الرضـع          السياسات والبرامج الصحية في مختلف البلدان     

كمـا  . بشكل خاص مؤشرات أساسية لقياس مستوى األوضاع الصحية والمعيشية السائدة في المجتمع           
  .يمكن من خاللها تقويم مدى نجاح وكفاءة السياسات والبرامج الصحية المتبعة

       

امج المتكاملة التي قامت بإعدادها وتنفيذها       الجمهورية العربية السورية من خالل البر      توقد عمل 
 على نشر وتحسين شبكة الخدمات الصحية العالجية منها والوقائية في جميـع أنحـاء               ةوزارة الصح 

البالد، والتي كان من أهمها برامج التلقيح الوطني، ونشر محلول مكافحة الجفاف وحمـالت اإلرشـاد        
نشطة إلى انخفاض سريع وملموس في معـدل الوفيـات          وقد أدت هذه البرامج واأل    . والتوعية الصحية 

  .الخام ومعدالت وفيات األطفال
     

ويتناول هذا الفصل المعلومات المتعلقة بمستويات وتطور وتباينات وفيات حديثي الوالدة وما بعد 
 تباينـات   عنالوالدة ووفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة من العمر في سورية، فضال             حديثي  

 الوفيات حسب عدد من الخصائص والتي يمكن أن يكون لها تأثير على مستوي وفيات الرضع                ىتومس
  .واألطفال
   

 باستخدام بيانـات  2009 ةوقد تم حساب تقديرات الوفيات من المسح الصحى األسرى في سوري  
شهر وسنة   ،عهنو: ر جميع المواليد بداية من المولود األول      صالتاريخ اإلنجابي للمرأة والذي يتم فيه ح      

 .الميالد، حالة البقاء على قيد الحياة والعمر الحالي أو العمر عند الوفاة لكل المواليد االحيـاء للـسيدة                 
  .ويمكن استخدام هذه البيانات لحساب المعدالت بالطريقة المباشرة

   

 وتجدر باإلشارة الى أن دقة تقديرات الوفيات من المسوح عموما والتي تم حسابها مـن خـالل                
وفيـات  واألول هو تسجيل المواليد     : استرجاع التاريخ اإلنجابي للسيدة مباشرة تتأثر بعاملين رئيسيين       

 فيالقصور د ويع. الوفاة والعمر عند الوفاةو  بتاريخ الميالداإلدالء دقة ىاألطفال المذكورين والثاني مد
يؤثر تأثيراً مباشـراً    ه  حيث أن . ر عملية التقدي  علىتسجيل المواليد والوفيات من أكثر المشاكل خطورة        

على تطور معدالت الوفيات عبر الفترات الزمنية المتتالية، كما يؤثر عدم الدقة في تسجيل العمر عنـد   
طفال وذلك بعد مراجعة دقة ويعرض الفصل الحالي معدالت وفيات الرضع واأل. الوفاة على نمط الوفاة

  . واتساقهان جودتها وشمولهاواكتمال تسجيل المواليد والوفيات والتاكد م
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   دون الخامسةمستويات وفيات الرضع واألطفال 13-1
تم إجراء تقديرات وفيات الرضع واألطفال بالطريقة المباشرة من خالل بيانات المسح اعتمـاداً              

  .  الصحة اإلنجابيةنعلى التاريخ اإلنجابي الذي ورد في القسم الثاني من استبيا
       

 لكل 21.4أن معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات من العمر بلغ ) 1-13(ويوضح الجدول 
 17.9 مولود حي خالل السنوات الخمس السابقة على المسح، بينما بلغ معدل وفيات الرضـع                1000

 مولـود   1000 لكل   3.4 سنوات   4-1 مولودا حيا، ومعدل وفيات األطفال بين        1000حالة و فاة لكل     
) خالل الشهر األول من العمـر     (والدة  ـع حديثي ال  ـات الرض ـدل وفي ـغ مع كما بل . أتم عامه األول  

   . باأللف5)  شهرا11ً-1بين( باأللف، ومعدل وفيات الرضع ما بعد حديثي الوالدة 12.9
                  

  األطفالالرضع و معدالت وفيات اتجاهات 13-2
فال خالل الخمـس    يبين الجدول حدوث انخفاض ملموس في كافة معدالت وفيات الرضع واالط          

ـ  ـات األطفال دون الخم   ـحيث انخفض معدل وفي    وعشرين سنة السابقة للمسح،    ـ  ـس سن ن ـوات م
 نقطة في المتوسط سنوياً، بينما انخفض معدل وفيات         2.4 باأللف أي بمقدار     21.4 باأللف إلى    33.7

 سنوات 4-1ين  باأللف خالل نفس الفترة ومعدل وفيات األطفال ب   17.9 باأللف إلى    27.4الرضع من   
 بـاأللف   14.8 باأللف كما انخفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة من           3.5 باأللف إلى    6.7من  
  .  باأللف5 باأللف إلى 12.3 باأللف ومعدل وفيات األطفال ما بعد حديثي الوالدة من 12.9إلى 

  

  ) 1-13(جدول 

   مولود حى1000 لكل لى المسحوفيات األطفال خالل خمس فترات خمسيه سابقة عمعدالت تقدير 
  

األطفال دون 
 الخامسة

 الرضع 4-1األطفال  
بعد حديثي 

 الوالدة

حديثي 
 الوالدة

 السنوات قبل المسح

21.4 3.5 17.9 5.0 12.9 0-4) 2005-2009( 

22.3 3.4 18.9 5.8 13.1 5-9) 2000-2004( 

23.5 4.1 19.4 6.9 12.5 10-14) 1995-1999( 

30.1 5.2 25 11.2 13.8 15-19) 1990-1994( 

33.7 6.7 27.2 12.3 14.8 20-24) 1985-1989( 

  :تعرف على النحو التالي*  
  احتمال الوفاة خالل الشهر األول من العمر : وفيات حديثي الوالدة)  1(
 )ووفيات حديثي الوالدةالفرق بين وفيات الرضع (  من العمر شهر11احتمال الوفاة بين شهر و: الدةوفيات ما بعد حديثي الو)  2(

 احتمال الوفاة خالل السنة األولى من العمر : وفيات األطفال الرضع)  3(

 احتمال الوفاة بين السنة األولى وقبل إتمام الخمس سنوات من العمر :  سنة4-1وفيات األطفال )  4(

  العمراحتمال الوفاة خالل السنوات الخمس األولى من: وفيات األطفال دون الخامسة)  5(
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  )1-13(شكـل 

  المسحعلى  سابقةال الخمسيهفترات ال حسب دون الخامسةاألطفال  حديثى الوالدة والرضع و وفياتتطور
  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

دون ال����� wال�ض �$�7F ال
Xدة

  
    

بمقارنة مستوى الوفيات المقّدر من المسح الحالى مع التقديرات المستمدة من بيانات كـل مـن                
 وخاصـة تلـك التقـديرات       2006لمسح متعدد المؤشرات لعام      وا 2001مسحي صحة األسرة لعام     

الخاصة بالسنوات الخمس السابقة على المسح فى المسوحات الثالثة يتضح مدى اتساق التقديرات مما              
  .يشير الى جودة بيانات المسح األخير

  
  )2-13(جدول 
لخمس سنوات السابقة خالل ا)  مولود حى1000لكل ( تقدير وفيات األطفال الرضع ودون الخمس سنوات
  2006 والمسح العنقودى متعدد المؤشرات لعام 2001على المسح طبقاً لنتائج مسحي صحة األسرة لعام 

  

 الفترة المرجعية
معدل وفيات األطفال دون 

 الخامسة
 المصدر معدل وفيات األطفال الرضع

 المسح متعدد المؤشرات 18.0 22.5 2005 - 2001

 مسح صحة األم والطفل 18.1 20.2   2000 - 1996

   2006، والمسح متعدد المؤشرات لعام 2001نتائج مسح صحة األسرة لعام : المصدر المكتب المركزي لإلحصاء

  
   تباينات معدالت وفيات الرضع واألطفال13-3

تتمثل أهمية دراسة التباينات في مستوى وفيات األطفال في أنها تتيح إمكانية التعرف على الفئات 
ة األكثر احتياجاً للبرامج الصحية الهادفة إلى تحسين المستوى الصحي بشكل عـام وخفـض               السكاني

معدالت الوفيات عند األطفال، كما أنها توفر بعض المؤشرات عن أهم محددات الحالة الصحية بـين                
  .األطفال
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 تباينات وفيات الرضع واألطفال خالل السنوات الخمس السابقة للمسح        ) 3-13(ويوضح الجدول   
فـي  الرضع  حسب مكان اإلقامة وجنس الطفل، والتى تشير إلى ارتفاع جميع معدالت وفيات األطفال              

  . الريف مقارنة بالحضر
       

بلغ معدل وفــيات    حيث  بين اإلناث،   ها  كما أن جميع هذه المعدالت كانت أعلى بين الذكور عن         
  . باأللف بين الذكور19.1 باأللـف بين اإلناث مقابل16.6الرضع 

  
  ) 3-13(جدول 

 سنوات خالل السنوات الخمس  حديثي الوالدة والرضع واألطفال دون الخامستقديرات معدالت وفيات

  )لكل ألف مولود(السابقة على المسح حسب مكان اإلقامة والنوع 
  

األطفال دون 

 الخامسة
 الرضع 4-1األطفال 

حديثي بعد 

 الوالدة
 البيان حديثي الوالدة

  مكان االقامة 

 حضر 11.9 4.3 16.1 3.5 19.5

 ريف 13.9 5.7 19.7 3.6 23.2
 

  النوع 

 ذكور 14.4 4.9 19.1 3.3 22.3

 إناث 11.3 5.3 16.6 3.8 20.3
 

 إجمالي 12.9 5.0 17.9 3.5 21.4

  
  

 تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية والبيولوجيـة علـى وفيـات الرضـع              13-4
  واألطفال

  

مكان اإلقامة والحالة التعليمية لألم، ومدى تلقيها للرعاية الصحية           تأثير حليلول هذا الجزء ت   يتنا
قبل الوالدة وبعدها، وجنس المولود، وعمر األم عند الوالدة، وترتيب المولود بين أخواته وطول الفترة       

 . الرضع واألطفالالتي انقضت منذ والدة الطفل السابق، وحالة األم العملية على احتماالت وفيات
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  :مكان اإلقامة
أعلى في الريف  ان احتمال تعرض األطفال دون الخامسة لخطر الوفاة) 4-13(يوضح الجدول 

 فـى   16.7 مقارنة بالحضر خالل العشر سنوات السابقة على المسح حيث بلغ معدل وفيات الرضـع             
 الوالدة ودون   يثيط موجود بالنسبة لحد    فى االلف فى الريف وهذا النم      20.1االلف فى الحضر مقابل     

    .الخامسة
    

  الحالة التعليمية لألم
أشارت بيانات الجدول كذلك الى ان أحتمال تعرض أطفال األمهات األميات لخطر الوفاة يزيـد               
عن مثيله ألطفال االمهات ذوات المستويات التعليمية المرتفعة حيث يبلغ معدل وفيات الرضع الطفال              

  .ياتمهات االمصالت على شهادة ثانوية على االقل ما يقرب من ثلث مثيله بين اطفال االاالمهات الحا
            

  نوع المولود
 أي أن عدد المواليد الذكور أكبر من        105من المعروف أن نسبة الجنس عند الوالدة تبلغ حوالي          

 الوالدة للوفاة قياسـاً     عدد المواليد اإلناث، غير أنه ألسباب بيولوجية يزيد احتمال تعرض الذكور بعد           
وقد أوضحت نتائج المسح أن معدل وفيات األطفال الرضع خالل السنوات العشر السابقة بلغ              . باإلناث
 باأللف عند اإلناث وان هناك زيادة بمقدار نقطتين للذكور دون           17.4 باأللف عند الذكور مقابل      19.3

  .الخامسة عن مثيله بالنسبة لالناث
  

  ترتيب المولود
ن معدالت الوفيات بين الرضع واالطفال تزيد مع زيادة رتبة المولود إعتباراً            ألى  إر الجدول   يشي

مومـة   فى مرحلـة األ     والدته من المولود الرابع فما فوق وربما يرجع ذلك الى كبر سن األم وبالتالى            
  .ولىذوو الرتبة األلمواليد ا  كذلك بين بعد سن الرابعة والثالثين كما ترتفع المعدالتأالخطرة والتى تبد

  
   طول الفترة منذ المولود السابق

ولئك الذين يولدوا خالل فترة تقـل       أطفال ترتفع بين    ن معدالت وفيات الرضع واأل    أبين الجدول   
و أ بعد مرور عـامين كـاملين        نطفال الذين يولدو   بينما تقل بين األ    سابق ال خاألعن عامين من ميالد     

ا تـصل   ـا عندم ـدنى مستوياته ألى  إل المعدالت   ـهم مباشرة، وتص  كثر من ميالد الطفل السابق علي     أ
  .قل سنوات على األ4رة ـالفت

  
  .ويظهر الجزء األخير من الجدول التفاوتات الواضحة بين المحافظات
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  )4-13(جدول 
معدالت وفيات حديثي الوالدة والرضع و األطفال دون الخامس سنوات خالل العشر سنوات السابقة على 

   حسب بعض الخصائصالمسح
   

 الخصائص حديثي الوالدة الرضع األطفال دون الخامسة

  مكان االقامة
 رــحض 12.5 16.7 19.7
 فــري 13.6 20.1 24.0

 

  الحالة التعليمية لالم
 ةــأمي 14.5 20.9 24.9
 تقرأ وتكتب 13.9 19.7 23.4
 يــابتدائ 8.2 11.7 13.2
 داديــإع 7.5  8.7 9.2
 +وي ــثان 6.0 7.8 11.4

 

  نوع الطفل
 رــذك 14.0 19.3 22.8
 ىــأنث 11.9 17.4 20.7

 

  ترتيب المولود
20.5 18.2 13.6 1 
16.6 13.2 9.9 2-3 
24.6 20.7 14.0 4 – 6 
37.2 32.2 20.4 +7  

 

  الفترة منذ المولود السابق
   أقل من سنتين  17.6  26.8  31.9
17.2 15.1 11.2 2-3 
15.7 10.9 7.9 4+ 

 

  المحافظات
 دمشق 13.6 17.1 21
  حلب 12.2 16.8 19.2
  ريف دمشق 11.0 15.8 19.2
  حمص 12.3 16.8 17.9
  حماه 19.3 25.1 27.2
  ةالالذقي 19.4 24.5 26.3
  إدلب 16.2 22.2 27.3
  الحسكة 15.1 21.7 28.1
  دير الزور 11.7 19.3 22.4
  طرطوس 0.0 2.1 3.8
  الرقة 8.9 18.2 20.7
  درعا 14.7 20.9 27.7
  ءالسويدا 6.3 9.1 18.5
  القنيطرة 7.4 13.3 17.8

 

  إجمالي 13 18.4 21.8
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  الفصل الرابع عشر

        الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل

  
  

لخصائص يتناول هذا الفصل الرضاعة الطبيعية وأنماط األغذية المكملة وأهم التباينات حسب ا

  .عية والديموغرافيةاالجتما

  

   بدء الرضاعة الطبيعية 1–14

إن البدء المبكر للرضاعة الطبيعية له فوائد عديدة لكل من األم والمولود، فبالنسبة لألم تساعد 

الرضاعة المبكرة على إفراز الهرمون الذي يساعد على إعادة الرحم إلى وضعه الطبيعي ويقلل من 

النفاس، كما أن الرضاعة الطبيعية المبكرة هامة بالنسبة للطفل مخاطر اإلصابة بالنزيف خالل فترة 

حيث تمكنه من الحصول على حليب اللبأ الذي يوجد في أول رضعة بعد الوالدة وهو الذي يحتوي 

  .على األجسام المضادة التي يحتاجها الرضيع نظراً لعدم اكتمال جهازه المناعي

  

يرضعون %) 93.2( الخمس سنوات في سورية نأن معظم األطفال دو) 1–14(ويبين الجدول 

رضاعة طبيعية لفترة من الوقت وأن هناك تباينات ال تذكر بين الذكور واإلناث وبين الريف والحضر 

في طرطوس بينما تصل إلى حوالي % 89 يبينما تزداد هذه التباينات بين المحافظات حيث تبلغ حوال

  .في السويداء% 98

  

من المواليد الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية قد بدأ % 46ي كما يوضح الجدول أن حوال

إرضاعهم خالل الساعة األولى من والدتهم وال توجد فروق واضحة فيما بين الذكور واإلناث أو 

الريف والحضر وإن كان هناك تفاوت كبير حسب المحافظة حيث بلغت هذه النسبة أدناها بين المواليد 

  %). 79.1(ها في محافظة حماه وأعال%) 24.3(في محافظة حلب 
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  )1–14(جدول 
خالل الخمس سنوات السابقة على المسح الذين سبق إرضاعهم رضاعة ) آخر والدة( المواليد نسب 

  .الطبيعية وتوزيع هؤالء حسب توقيت بدء الرضاعة حسب بعض الخصائص
  

 سبق أن رضعوا رضاعة طبيعية حسب التوزيع النسبي لمن
 توقيت بدء الرضاعة

 الخصائص

نسبة من 
رضعوا 

رضاعة 
 طبيعية

 عدد المواليد
خالل الساعة 

 األولى بعد الوالدة

ساعة إلى 

 ساعتين

3 – 6 

 ساعات

 6بعد 

 ساعات

عدد المواليد 
الذين رضعوا 

رضاعة 
 طبيعية

 النوع

 4863 22.3 19.1 12.2 46.4 5245 92.7 ذكر

 4361 22.7 19.0 13.8 44.6 4654 93.7 أنثى

  اإلقامةمكان

 4944 22.2 20.6 12.1 45.1 5348 92.4 حضر

 4280 22.8 17.1 14.0 46.0 4550 94.1 ريف

 المحافظة

 719 18.7 21.5 8.2 51.6 777 92.5 دمشق

 1902 29.3 33.0 13.4 24.3 2088 91.1 حلب

 1279 18.8 12.8 11.3 57.1 1348 94.9 ريف دمشق

 667 14.9 22.8 11.0 51.3 725 92.0 حمص

 655 12.7 3.6 4.6 79.1 693 94.5 حماه

 459 22.3 18.2 26.1 33.4 495 92.6 الالذقية

 709 16.5 11.8 20.7 51.0 766 92.5 إدلب

 729 33.0 14.2 17.2 35.5 787 92.6 الحسكة

 556 31.9 21.0 6.8 40.4 576 96.5 دير الزور

 259 25.6 19.4 15.2 39.9 291 89.2 طرطوس

 507 27.9 23.8 11.3 37.0 539 94.1 الرقة

 538 15.9 8.7 11.6 63.9 560 96.1 درعا

 204 15.1 9.5 18.4 57.1 209 97.7 السويداء

 43 23.9 9.5 12.9 53.7 45 96.3 القنيطرة

 9224 22.5 19.0 13.0 45.5 9898 93.2 إجمالي

 
   أسباب عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية2–14

من المواليد أحياء خالل الخمس سنوات السابقة على المسح % 7 حوالي  النتائج أنه يوجدتظهر
من الحاالت هو أن % 59لم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية وكان السبب وراء ذلك بالنسبة إلى حوالي 

تقريباً من الحاالت، كما هو موضح في % 16األم ليس لديها حليب كاف ورفض الطفل لثدي األم في 
  ).1–14(الشكل 
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  )1–14(شكل 

خالل الخمس سنوات السابقة على المسح الذين لم يتم إرضاعهم ) آخر والدة(  التوزيع النسبي للمواليد 

  رضاعة طبيعية حسب السبب
  

5.5 ,7I
الT.U ت

ر�I الC T.U$ي ا�م, 
15.6

ا�م ���-�, 5.1

 ?��� �E�$5 ل�ا�م ل
آ�ف, 59.2

�^�آT )�ل:�!� أو 
الF$ي, 4.9

أخ�ى, 2.9 الT.U آ�ن ���-ً�, 
6.8

  
  

   واستمرار الرضاعة الرضاعة المطلقة3–14

ة أشهر األولى من توصي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف باالقتصار خالل الست
العمر على الرضاعة الطبيعية المطلقة أي حليب الثدي فقط وعدم إعطاء الرضيع أي أغذية أو سوائل 
أخرى مكملة، ويعود ذلك إلى أن تناول الطفل ألي أغذية مكملة مبكراً يزيد من تعرضه للجراثيم التي 

اد الرضيع بالسعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى اإلسهال، كما أن األغذية المكملة غير كافية إلمد
وبالتالي اإلقالل من إرضاع ن إدرار حليب الثدي يتأثر بتكرار ومدى عملية مص الثدي ، كما أيحتاجها

إلى اإلقالل من نزول حليب يؤدي الطفل الرضيع واالعتماد على السوائل أو األغذية المكملة األخرى 
  .مخاطر سوء التغذيةرض الطفل لزيادة مما يعواستمرار الرضاعة بشكل مناسب  الثدي

  
من الرضع دون الستة أشهر يرضعون رضاعة طبيعية، بينما % 93أظهرت النتائج أن حوالي 

، وترتفع هذه النسبة بين الرضع تقريباً %43تنخفض نسبة من يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة إلى 
 اإلناث عنها بين الرضع من في الريف عنها بين الرضع في الحضر وكذلك ترتفع بين الرضع من

  ).2–14(الذكور كما هو موضح في الشكل 
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  )2–14(شكل 

   نسبة الرضع دون الستة أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة حسب النوع ومكان اإلقامة
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ر إن�ث �-� Kر� Nإج!�ل

  
  

 اليوم الواحد، نجد أما بالنسبة لعدد مرات الرضاعة التي يرضعها الرضيع دون الستة أشهر في

خالل اليوم كلما طلبوا ذلك، في حين بلغت عدد مرات ) تقريباً% 84(أنه يتم إرضاع الكثير منهم 

 مرات تقريباً لألطفال الذين ذكرت أمهاتهم عدد محدد من مرات إرضاعهم، 9الرضاعة في المتوسط 

  .لرات الرضاعة أثناء الليأكثر من عدد م)  مرات6حوالي (وكان عدد مرات الرضاعة خالل النهار 

  

نجد أن أكثر من ثالثة أرباع الرضع دون الستة أشهر ) 3–14(وكما هو موضح في الشكل 

رضعوا ستة مرات على األقل خالل األربع وعشرين ساعة السابقة على المسح وتتفاوت هذه النسبة 

  .بعض الشيء فيما بين الحضر والريف
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  )3 –14(شكل 
أشهر الذين رضعوا ستة مرات على األقل خالل األربع وعشرين ساعة السابقة  الرضع دون الستة نسب 

   اإلقامةمكانعلى المسح حسب النوع و
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ر إن�ث �-� Kر� Nإج!�ل
  

  
) 15–12(تقريباً من الرضع في عمر % 56نجد أن ) 2–14(وكما هو موضح في الجدول 
 أقل من نصف هذه النسبة بين الرضع في عمر إلى تنخفضبينما شهراً مستمرون بالرضاعة الطبيعية، 

 بين الذكور عنها بين اإلناث وكذلك في استمرار الرضاعة الطبيعيةشهراً، وترتفع نسبة ) 23–20(
  .المناطق الريفية عنها في الحضر بين الرضع في الفئتين العمريتين

  
  )2–14(جدول 

   اإلقامةمكانعمر والنوع و األطفال الرضع المستمرون بالرضاعة الطبيعية حسب النسب 
  

  الخصائص
نسبة المستمرون بالرضاعة 

  شهر) 15 – 12 (الطبيعية

عدد األطفال في عمر 

  شهر) 15 – 12(

نسبة المستمرون 

 بالرضاعة الطبيعية
  شهر) 23 - 20(

عدد األطفال في عمر 

  شهر) 23 - 20(

  النوع

  605  25.6  362  60.2  ذكور
  519  24.2  344  51.1  إناث

  إلقامة امكان

  575  24.2  359  53.1  حضر
  549  25.7  346  58.6  ريف

  1124  24.9  706  55.8  إجمالي
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 شهراً 14وتشير النتائج إلى أن نصف األطفال الرضع يرضعون رضاعة طبيعية لمدة تقل عن 
دول ـوثمانية عشر يوماً تقريباً بينما النصف اآلخر يرضع لمدة تزيد عن ذلك، كما هو مبين في الج

والذي يعرض وسيط مدة الرضاعة الطبيعية بالشهور ويتضح منه أن وسيط مدة الرضاعة ) 3–14(
أعلى بين الذكور عنه بين اإلناث وكذا أعلى قليالً بين الرضع في الريف عنه بين الرضع في الحضر، 

واألعلى )  شهر12.2(كما تظهر النتائج تفاوت بين المحافظات حيث كان األقل في محافظة طرطوس 
  ). شهر17.5( محافظة حلب في

  
  )3 –14(جدول 

   وسيط مدة الرضاعة الطبيعية بالشهور حسب بعض الخصائص
  

  وسيط مدة الرضاعة الطبيعية بالشهور  الخصائص

  النوع

  15.3  ذكور

  14.0  إناث

   اإلقامةمكان

  14.4  حضر

  14.7  ريف

  المحافظة

  14.1 دمشق

  17.5 حلب

  14.7 ريف دمشق

  13.0 حمص

  14.1 حماه

  12.4 الالذقية

  16.0 إدلب

  13.5 الحسكة

  15.8 دير الزور

  12.2 طرطوس

  15.9 ةالرق

  14.5 درعا

  13.1 السويداء

  14.9 القنيطرة

  14.6  إجمالي
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   األغذية التكميلية وعدد مرات تناولها4–14

 حصول يعد تناول األطفال الحد األدنى المنصوح به من الوجبات على األقل مؤشراً على
األطفال على التغذية المناسبة التي تساعد في بناءهم بدنياً وذهنياً، ويختلف الحد األدنى المنصوح به من 
الوجبات التي يجب أن يتناولها األطفال حسبما إذا كانوا يرضعون رضاعة طبيعية أم ال أي إذا كانت 

سية وكذلك حسب عمرهم، حيث ينصح هذه الوجبات تمثل بالنسبة لهم أغذية تكميلية أم أنها أغذية أسا
ألطفال الذين يرضعون لعلى األقل بوجبتين من غير السوائل أي من األطعمة المهروسة أو الصلبة 

ن ـارهم بيـراوح أعمـن تتـات لمـ أشهر، وثالث وجب8–6رضاعة طبيعية وتتراوح أعمارهم بين 
م ـارهـة وتتراوح أعمـ طبيعيةـون رضاعـن ال يرضعـ شهراً، أما بالنسبة لألطفال الذي23–9

  . شهراً ينصح بتناول أربع وجبات على األقل من األطعمة المهروسة أو الصلبة وأيضاً اللبن23–6بين 
  

 الذين يحصلون على الحد اشهر) 23–6(نسبة األطفال في العمر ) 4–14(ويوضح الجدول 
ن هذه النسبة ترتفع بين األطفال الذين األدنى المنصوح به من الوجبات على األقل، ويتبين منه إجماالً أ

ال يرضعون رضاعة طبيعية بأقل من الضعف قليالً عنها بين األطفال الذين يرضعون رضاعة 
  .طبيعية، كما يشير الجدول إلى وجود اختالفات بين الريف والحضر وكذلك حسب النوع

  
  )4 –14(جدول 

األقل على الحد األدنى المنصوح به من الوجبات شهر الذين يحصلون على ) 23 –6( األطفال في عمر نسب 

  اإلقامةمكان والنوع و
  

  الخصائص

نسبة األطفال الذين 
يرضعون رضاعة 

طبيعية ويحصلون 
على الحد األدنى من 

  الوجبات

الذين عدد األطفال 
يرضعون رضاعة 

  طبيعية

نسبة األطفال الذين 
ال يرضعون رضاعة 

طبيعية ويحصلون 
على الحد األدنى من 

  لوجباتا

الذين ال عدد األطفال 
يرضعون رضاعة 

  طبيعية

  النوع

 1019 78.1 1222 44.6  ذكور

 1047 81.0 1093 41.0  إناث

   اإلقامةمكان

 1077 84.2 1192 46.6  حضر

 988 74.5 1123 39.0  ريف

 2066 79.6 2314 42.9  إجمالي
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 شهراً مرتين على األقل من )23–6(وتجدر اإلشارة إلى أنه ينصح بتناول األطفال في العمر 
من األطفال في هذا العمر ال يرضعون رضاعة % 47حسبما أظهرت النتائج يوجد حوالي الحليب و

  .من هؤالء على الحليب مرتين على األقل في اليوم% 80طبيعية ويحصل حوالي 
  

   تنوع الغذاء5–14

لعناصر األساسية التي تلزم ينصح بتنوع األغذية التي يتناولها األطفال لضمان حصولهم على ا
شهراً على أطعمة من أربع مجموعات على ) 23–6(لتكوينهم، حيث يعتبر حصول األطفال في العمر 

البقول والمكسرات، األلبان، اللحوم، البيض،   مجموعات أساسية هي الحبوب،6األقل من بين 
ء األطفال بما يضمن حصولهم الخضروات والفاكهة مؤشراً على تنوع األطعمة التي يحصل عليها هؤال

  .على العناصر األساسية
  

أنه عموماً يحصل األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية على  )5–14(ضح الجدول يوو
األغذية التكميلية من المجموعات المحددة بصورة أكبر من األطفال الذين يتم إرضاعهم رضاعة 

 مجموعات 4ين يحصلون على أطعمة متنوعة من طبيعية وخاصة األلبان، كما أن نسبة األطفال الذ
على األقل من بين األطفال الذين ال يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية تفوق ثالثة أضعاف هذه النسبة بين 

  .الذين يرضعون رضاعة طبيعية
  

  )5 –14(جدول 
نوع في شهر الذين يحصلون على أطعمة معينة ونسبة من يتحقق لهم الت) 23 – 6( األطفال في عمر نسب 

  األطعمة التي يتناولوها
  

األطفال الذين يرضعوا   األطعمة
  رضاعة طبيعية

األطفال الذين ال يرضعوا 
  رضاعة طبيعية

 65.1 26.4  األلبان

 3.7 1.8  مكسرات/ بقول

 6.3 4.0  حبوب

 22.9 11.4  ..)بيضاْ، حمراْ، سمك (لحوم 

 56.6 32.6  بيض

 53.0 32.4  خضر وفاكهة

 14.5 4.0   مجموعات على األقل4ى أطعمة من من يحصلون عل% 

  
   استخدام زجاجة اإلرضاع وإضافة السكر6–14

يعد استخدام زجاجة اإلرضاع مؤشراً على مدى انتشار الممارسات الضارة في التغذية حيث يعد 
 ما استخدامها سبباً في انتشار اإلسهال وقد تؤدي إلى الوفاة حيث أنها تعد مصدراً للتلوث، وعلى عكس

هو متوقع ينتشر استخدام زجاجة اإلرضاع بارتفاع المستوى التعليمي لألم كما هو موضح في الشكل 
)14–4.(  
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  )4–14(شكل 

 األطفال دون الثانية من العمر الذين يتم إطعامهم عن طريق زجاجة اإلرضاع حسب أعلى مؤهل نسب 

  دراسي حصلت عليه األم
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لنسبة إلجابة السؤال عما إذا تم إضافة السكر ألي من األطعمة التي تناولها الطفل في اليوم وبا
أن ثلث األطفال دون الثانية تقريباً  تم إضافة السكر إلى األطعمة ) 5-14(السابق للمسح، يظهرالشكل 

  .التي يتناولوها
  )5 –14(شكل 

   عمرهم بالشهوربة السكر إلى أطعمتهم حس األطفال دون الثانية من العمر الذين يتم إضافنسب 
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  الفطام 7–14

لنتائج أن ما يزيد قليالً عن ثلث األطفال دون الثانية من العمر بدأوا في الرضاعة أوضحت ا
من الحاالت هو اعتقاد األم أن الطفل قد وصل % 37الطبيعية وتم فطامهم وكان السبب في حوالي 

تقريباً من هؤالء األطفال، كان السبب وراء التوقف عن إرضاعهم هو % 18سن المناسب، بينما لل
  ).6–14(حمل األم كما في الشكل 

  
  )6 –14(شكل 

   التوزيع النسبي لألطفال دون الثانية من العمر الذين توقفوا عن الرضاعة الطبيعية حسب السبب
  

وصT ل��� ال!���?, 
37.4

أخ�ى, 5.1
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آ�ف, 13.9
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  )7–14(شكل 

  التوزيع النسبي لألطفال دون الثانية الذين تم فطامهم حسب طبيعة الفطام وأعلى مؤهل تعليمي حصلت عليه األم 
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من األطفال دون الثانية بصورة % 42.5أما عن طبيعة الفطام، أشارت النتائج إلى أنه تم فطام 
جياً، وتتفاوت هذه النسبة حسب المؤهل التعليمي الذي حصلت تم فطامهم تدري% 57.5فجائية مقابل 

عليه األم حيث تنخفض نسب الفطام الفجائي مقابل ارتفاع نسب الفطام التدريجي بارتفاع المؤهل 
  ).7–14(التعليمي لألم، كما هو مبين في الشكل 
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  الفصل الخامس عشر

  التحصين ضد أمراض الطفولة
  
 

 عموماً ويعتبر التحـصين ضـد أمـراض         مراضاأل ية مناعة الجسم ضد   يقصد بالتحصين تقو  
والتـشوهات  وحماية من اإلصابة بأمراض كثيرة منها الـشلل         األطفال   لخفض وفيات أساسياً  الطفولة  

  .في سوريةالمكونات األساسية للرعاية الصحية  األولويات و أحدوالصمم، كما يعدوكذلك العمى 

  
كحد أدنى  منظمة الصحة العالمية    التي توصي بها    ني األمراض الستة    يشمل برنامج التلقيح الوط   

،  ) والـسعال الـديكي    –الدفتيريا – الكزاز – الحصبة –السل –شلل األطفال (وهي  من اللقاحات لكل بلد     
 ) المستدمية النزلية-النكاف –الحصبة األلمانية –التهاب الكبد الوبائي(لقاحات أخرى ويتسع ليشمل عدة 

المستعملة بعضها يعطي المناعة المطلوبة بجرعة واحدة وبعضها اآلخر يحتاج إلى ثـالث             واللقاحات  
 التلقيح ضدها هي أكثر خطورة عند صغار األطفال لـذا           يتم أن األمراض التي     بماجرعات أو أكثر، و   

العمـر، وتجـدر    يفضل دوماً أن ينهي األطفال لقاحاتهم األساسية قبل إتمامهم الشهر الثاني عشر من              
 كمـا أن أطبـاء      الـسورية المراكز الصحية   في  مجانية  تتوفر بصورة   جميع اللقاحات   اإلشارة إلى أن    

  .القطاع الخاص لديهم لقاحات ولهم دور خاصة في المناطق الحضرية
  

وتقوم وزارة الصحة بتأمين أفضل أنواع اللقاحات عالميا ويتم استخدام المحاقن ذاتية التعطيـل              
بهدف ضمان تقديم خدمة اللقاح بمأمونية تامـة للطفـل والعامـل الـصحى              وصناديق السالمة وذلك    

واللقاحات فعالة وسليمة ومراقبة ويتم حفظها ضمن شروط التخزين المطلوبة فى سلسة تبريد مالئمـة               
  .على جميع المستويات مع وجود نظام معلومات دقيق

  
تقارير الوحدات الملقحة كما     من خالل    ة دوري بصفة معرفة نسب تغطية األطفال باللقاحات       وتتم

 حرص المسح    التي تجرى بشكل دوري، ولذلك     أنه يمكن الحصول عليها من خالل الدراسات والمسوح       
األطفال فـي   تحصين   ونركز في هذا الفصل على       ،دون الخامسة تلقيح األطفال   على جمع بيانات عن     

ض أن يكونـوا قـد اسـتكملوا        ألنه من المفرو  (ضد أمراض الطفولة     شهراً   )23-12(الفئة العمرية   
  ).لقاحاتهم األساسية عند وصولهم إلى هذا العمر
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  توفر بطاقات التلقيح  1–15

يعتبر توفر بطاقات التلقيح وتسجيل اللقاحات في كل مرة وإعطائها ألمهات األطفال وإعالمهن              
 البيانات أن حوالي وقد أظهرت، التغطية باللقاحاتلقياس دقة   بضرورة الحفاظ عليها من األمور الهامة       

قـت المـسح وتمكنـت      و  لديهم بطاقة تلقـيح     شهراً )23-12( العمريةمن األطفال في الفئة     % 90.1
  . في هذه الفئة العمريةاألطفالمن إجمالي % 65.8 ى بطاقات علاإلطالعالباحثات من 

   
حية ، ومنـه  شهر حسب توفر البطاقات الص) 23–12(التوزيع النسبي لألطفال    ) 1–15(ويبين الشكل   

يالحظ أنه ال توجد فروق جوهرية بين األطفال من الجنسين أو بين األطفال في الحضر والريف وإن                 
كانت نسبة االناث الذين لديهم بطاقات تلقيح تزيد عن مثيلتها بين الذكور بحوالى نقطتين كمـا تزيـد                  

  .النسبة فى الريف عنها فى الحضربنفس الدرجة
  

  ) 1–15(شكل 

  شهر حسب توفر البطاقات الصحية واإلطالع عليها) 23 –12(نسبي لألطفال في عمر التوزيع ال
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إلى إهمال األهل في المحافظة عليهـا أو عـدم تـذكير            وقد يرجع النقص في نسبة توفر بطاقات التلقيح         
طباء القطـاع الخـاص يحتفظـون       العاملين الصحيين لألمهات بضرورة المحافظة عليها كما أن معظم أ         

  .ببطاقات التلقيح في ملفات األطفال في العيادات وال يسلموها لذويهم
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   ) شهر23-12(التغطية بالتلقيحات بين األطفـال  2–15

ـ واألساسية  اللقاحات المقررة   جميع   إذا أعطى لقاحات  ل  مستكمالً  الطفل يعتبر  كافـة وهـي     ابجرعاته
 أو لقـاح    الحصبة+  شلل األطفال    جرعات من لقاح   ةثالث+ الرباعي   لقاحالثالث جرعات   + التدرن  (

 2008 األول من يناير في عام       ابتداءاً من  وتجدر اإلشارة إلى أنه      )الحصبة،الحصبة األلمانية، النكاف  
  . في سوريةتم إضافة لقاح االلتهاب الكبد البائي إلى الجرعة األولى من الرباعي

  
ل اإلطالع على البطاقات الصحية أو سؤال األم عن اللقاحات التي تم          من خال  أوضحت نتائج المسح  وقد

شهر قد استكملوا جميـع اللقاحـات       ) 23–12(من األطفال في العمر     % 76 تقريباً    أن إعطاؤها للطفل 
  ).2–15(المقررة كما هو موضح في الشكل 

  
  )2–15( شكل

سواء من بيانات البطاقة (مقررة حسب اللقاح  الذين تلقوا اللقاحات الاشهر) 23 –12( األطفال في عمر نسب

  )الصحية أو تقرير األم
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إلى أنه اليوجد فرق معنوى فى نسبة استكمال اللقاحات حسب جنس الطفـل             ) 1–15(ويشير الجدول   
  .كما انه يالحظ ارتفاع هذه النسبة بين أطفال الحضر عنها بين أطفال الريف
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  ) 1-15(جدول 

النوع نوع اللقاح وو حسب البطاقة أو تقرير األمشهراً  )23-12(نسب تغطية األطفال من الفئة العمرية 

  مكان اإلقامةو
  

  مكان اإلقامــة  النوع
  اللقاح

  ريف  حضر  أنثى  ذكر
  إجمالي

 92.5 92.2 92.8 91.7 93.2  التــدرن

 88.0 87.4 88.5 87.7 88.2   أولى جرعة-رباعي 

 84.8 84.0 85.6 84.5 85.2   جرعة ثانية–ي رباع

  82.1 80.4 83.6 81.7 82.4   جرعة ثالثة–رباعي 
 87.0 86.6 87.4 86.8 87.2  أولـى جرعة –شلل 

 84.6 83.7 85.5 84.2 85.0  ثانيـة جرعة –شلل 

 80.5 78.8 82.1 80.8 80.3  ثالثـة جرعة –شلل 

 81.9 80.1 83.5 81.5 82.3  )فالحصبة، الحصبة األلمانية، النكا(/ حصبـة

 76.3 74.2 78.2 76.7 76.0  استكمال اللقاحات

 

 اشهر) 23–12(التباين في استكمال التحصينات لألطفال في العمر ) 3–15(ويوضح الشكل 
حسب تعليم األم ويتضح منه أن أطفال األمهات ذوات التعليم العالي استكملوا التحصينات بصورة أكبر 

حيث تزيد نسبة االستكمال بالنسبة ألطفال األمهات الحاصالت على تعليم جامعي ,مات من غير المتعل
  . نقطة عن مثياللتها بالنسبة الطفال االميات32فأعلى بحوالى 

  

  )3–15( شكل

سواء من ( الذين تلقوا اللقاحات المقررة حسب اللقاح وتعليم األم اشهر) 23 –12( األطفال في عمر نسب

  )الصحية أو تقرير األمبيانات البطاقة 
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كما تشير النتائج إلى وجود تباينات حسب المحافظة حيث بلغت نسبة االستكمال أقصاها في 
، كما هو موضح في الشكل %)58.3(وأدناها في محافظة دير الزور %) 94.4(محافظة السويداء 

)15–4.(  
  

  )4 –15( شكل

من بيانات البطاقة (شهر الذين تلقوا اللقاحات المقررة حسب المحافظة ) 23–12(ر  األطفال في عمنسب

  )الصحية أو تقرير األم
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وتجدر االشارة الى أن نسب استكمال اللقاحات من واقع البطاقة الصحية ستكون مرتفعة إذا ما 
وقد يرجع ذلك الى أن من ) طاقة وتصريح االمهاتالب(قورنت بمثيالتها من واقع كال المصدرين 

يحتفظون بالبطاقة ومكنوا الباحثات من االطالع عليها يتوقع أن يكونوا أكثر حرصا على استكمال 
  .التطعيمات وفى وقتها المحدد

  
الذين شملتهم الدراسة قد )  شهر23-12(من األطفال  %91.9وأوضحت نتائج المسح أن حوالى 

لقاحات وذلك من واقع البطاقات التى تم اإلطالع عليها وأظهر المسح الصحى االسرى استكملوا كل ال
للقاح % 100 شهرا والذين شوهدت بطافات تلقيحهم تراوحت بين 23-12أن نسب تغطية األطفال 

حةحسب وال توجد اختالفات واض) 2-15(للقاح الحصبة كما فى الجدول % 91.9المضاد للتدرن و
  . حسب النوعمكان االقامة أو 
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  )2-15(جدول 

 عليها حسب اإلطالع تلقيح تمشهراً الذين لديهم بطاقات  )23-12(الفئة العمرية في نسب تغطية األطفال 

  نوع اللقاح ومكان اإلقامة والنوع
  

  مكان اإلقامــة  النــــوع
 إجمالي

  ريف  حضر  أنثى  ذكر
  نــوع اللقــاح

  التــدرن  100  100  100  100  100

   أولىرباعى  99.3  99.8  99.8  99.4  99.6

   ثانيةرباعى  97.2  98.5  97.7  98  97.9

   ثالثةرباعى  94.1  97.3  95.8  95.9  95.9

  شلل أولـى  99.3  99.8  99.8  99.4  99.6

  شلل ثانيـة  97.2  98.5  97.7  98  97.9

  شلل ثالثـة  94.1  97.3  95.8  95.9  95.9

  حصبـة  89.4  94.1  92.1  91.7  91.9

  استكمال اللقاحات  89.3  94.2  92.3  91.9  91.9

  

  )5-15(شكل 

) 2001(  صحة األسرةمسحيفي   ببعض الجرعات شهراً)23-12(مقارنة تغطية األطفال في الفئة العمرية 

  )2009(ي األسري صحالمسح الو
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 األطفال الذين لديهم  التحسن فى التغطية باللقاحات التى يتلقاهاىمستو) 5-15(ويوضح الشكل 
، ومنه يتضح وجود ارتفاع 2009 و2001 ميبطاقات تلقيح تم االطالع عليها خالل الفترة بين عا

رب ـت النسبة بما يقـنسب التغطية فى جميع اللقاحات وكذلك فى نسبة استكمال اللقاحات حيث ارتفع
  . نقاط10ن ـم
  

لمفضل أن يستكمل الطفل جميع اللقاحات ومن ناحية أخرى وطبقا للتوصيات الدولية فإنه من ا
 شهرا وللتعرف على نسبة استكمال اللقاحات قبل بلوغ هذا العمر فانه يجب اإل عتماد 12قبل بلوغه 

  .فقط على البيانات المستخرجة من البطاقات لتوفر تواريخ اللقاحات
  

 بلغت إجماالً نسب استكمال التحصينات قبل بلوغ العام األول والتي) 6–15(ويوضح الشكل 
ة تقريباً ومنه يالحظ ارتفاع هذه النسب بين االناث وبين األطفال المقيمين فى المناطق الحضري% 82

  . مقارنة بالذكور أو اطفال الريف
  

  ) 6–15( شكل

من واقع (شهر الذين استكملوا اللقاحات المقررة قبل بلوغهم العام األول ) 23–12( األطفال في عمر نسب

  )طاقة الصحيةبيانات الب

  
   شهراً)23-12(لألطفال في الفئة العمرية  من تلقي اللقاحات نسب التسرب 

األطفال الذين يحضرون لتناول لقاح ثم ال يحضرون لتناول  يعرف األطفال المتسربون بأنهم
  .لقاح آخر وتحسب على شكل نسب مئوية
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الثالثة وكذلك بين لقاحي السل  والجرعة للرباعي ومن دراسة نسب التسرب بين الجرعة األولى 
 الحضر، أطفال الريف منها في أطفال بين  قليالً أن هذه النسب أعلى)3-15(يبين الجدول . والحصبة
 تبدأ فترة طويلة إعطاء لقاح السل أن فترة يرجع ذلك إلى قد لقاحي السل والحصبة والنسبة بينوترتفع 

 لقاح الحصبة فال يعطى قبل الشهر المشافي وأماواليد  كما أنه يعطى لملميالد الطفلمن اليوم األول 
  . العاشر

  
  )3-15(جدول 

  النسب المئوية للتسرب من التلقيح حسب مكان اإلقامة والنوع
  

  مكان اإلقامة  النــوع
 إجمالي

  ريف  حضر  أنثى  ذكر

  التســرب

  للرباعىبين الجرعة األولى والثالثة   5.2  2.5  4  3.5  7.3
  بين جرعة الحصبة والسل  10.6  5.9  7.9  8.3  8.3

  
 نجـد أن نـسب   1993 وإذا قارنا نسب التسرب في هذا المسح مع مسح صحة األم والطفــل         

  .)4-15( التسرب قد قلت بشكل ملحوظ ولكن ما زال هناك مجاالً للحد منها كما في الجدول
  

  )4-15(جدول 

  فةمقارنة النسب المئوية للتسرب من التلقيح خالل المسوح المختل
  

 التسرب بين الحصبة والسـل
التسرب بين الجرعة األولى 

  للرباعىوالثالثة
 المسح

1993صحة األم والطفل  17.1 12.1  

  2009المسح الصحي األسري 3.7 8.1

  
   فيتامين أ3–15

يحافظ فيتامين أ على إبقاء االطفال على قيد الحياة كما أنه يساعد على تقويـة النظـر والنمـو                   
  .أ األنسجة وتكوين العظام وبالتالى فإنة من المفيد تلقيح االطفال بفيتامين وإعادة بناء

  
شهر قد تلقوا فيتامين أ فى أى وقت ) 59-6(وتوضح النتائج أن أكثر من ثلث األطفال فى العمر 

ويوجد تفاوت فيما بين الذكور واإلناث لصالح الذكور وبين الحضر والريف لصالح الحضر كما فـى                
  .)7-15(الشكل 
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  )7-15(شكل 
   الذين تلقوا أى جرعة من فيتامين أاشهر) 59-6( االطفال فى عمر نسب
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 زيارة اعتياديـة للمركـز      يخر جرعة ف  آد تلقوا   ق) تقريبا %89(وقد تالحظ أن غالبية األطفال      
  ).8-15(، كما هو فى الشكل يالصح

  
  )8-15(شكل 

شهر الذين تلقوا أى جرعة من فيتامين أ حسب مكان أخذ الجرعة ) 59-6(فال فى عمر التوزيع النسبى لألط
  االخيرة
  

 

7I ز��رة ا�3��د�� 
ل�!�آ' ال�:7, 88.9

 ��!��U!�� ت�ء ��Cأ
5.9 ,��و\�

�3$�� ��ض وذه? 
ل�!�آ' ال�:7 , 1.8

أخ�ى, 2.5 Xأ�3ف, 0.9

   
  

شهر خـالل   ) 59-6(من فيتامين أ من بين االطفال فى العمر         جرعة   من تلقوا    وقد بلغت نسبة  
 بين الذكور واإلناث أو األطفال فى   فقط واليوجد تفاوت يذكر فيما    % 9الستة أشهر السابقة على المسح      

  .الحضر والريف
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 الفصل السادس عشر

  األمراض الشائعة عند األطفال
 

  
إن التقدم الذي أحرز في مجال صحة الطفل في سورية والذي انعكس إيجاباً علـى المؤشـرات                 

  .س سنوات تجلَى بانخفاض معدالت الوفيات و المراضة عند األطفال دون الخم،الصحية
 

سهاالت من أهم األمراض التي تصيب األطفال وإن التركيز علـى           وتبقى االنتانات التنفسية واإل   
  .الوقاية وتدبير هذين المرضين سيجنب األطفال الوفاة نتيجة هذه األمراض

  

 أمراض الجهاز التنفسي  1–16

التـي  تـصيب     تشكل نسبة اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي النسبة األكبر مـن األمـراض             
األطفال،وتترافق االنتانات التنفسية الحادة مع مجموعة من األعراض والعالمات المختلفة أهمها الحمى            

  .والسعال وصعوبة التنفس
   

 انتشار هذه األعراض بين األطفال الباقين على قيـد الحيـاة            ىولقد جمع المسح  بيانات عن مد      
من % 52.9 طفال منهم    9785لمسح والذين يبلغ عددهم   المولودين خالل السنوات الخمس السابقة على ا      

وقد وجهت األسئلة لألمهات لالستفسار عن هذه األعراض خالل األسبوعين الـسابقين علـى              . الذكور
    .المسح

          

   األعراض التنفسية
ن نفـس   أطفال دون الخامسة قد اصيبوا بالحمى و      من األ % 19ن حوالى   أ) 1.16(يبين الجدول   

  .صيبوا بارتفاع درجة الحرارة والسعال معاأ% 14ن حوالى أن السعال والنسبة عانت م
  

من األطفال يشتبه بإصابتهم باإللتهاب الرئـوي خـالل االسـبوعين           % 4.1ويظهرالجدول أن   
وتزيد نسبة %. 6.2كما بلغت نسبة األطفال الذين عانوا من السعال مع صعوبة التنفس            .السابقين للمسح 

ض التنفسية في الريف عنها في الحضـر، وبيـن األطفــال فـي الفئــة              األعراالذين عانوا من    
  .الذكور واإلناثفي نسب اإلصابة بين ، في حين أنه يوجد اختالف طفيف  شهراً)11-6(العمريـة 
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  )1-16(جدول 

الذين أصيبوا بأمراض متعلقة ) خالل السنوات الخمس السابقة على المسحآخر مولود ( األطفال نسب

  بعض الخصائصالتنفسي خالل األسبوعين السابقين للمسح حسب بالجهاز 
  

عدد 
 األطفال

المشتبه 
إصابتهم 

بالتهاب 
 رئوي

سعال مع 
صعوبة 

تنفس 
 وحرارة

سعال مع 
 حرارة

سعال مع 
صعوبة 

 تنفس

 حرارة سعال
  

  الخصائص
 

 لــالطف وعــن

 ورـذك 18.2 19.2 6.7 14.1 5.6 4.6 5183

 اثـإن 19.6 18.3 5.6 14.3 4.8 3.5 4601

 ةـان اإلقامـمك

 رـحض 17.8 18.0 5.2 13.2 4.3 3.4 5290

 فـري 20.2 19.7 7.3 15.3 6.2 4.9 4494

 الفئات العمرية باألشهر

1358  2.5  3.7  9.5  4.5  12.9  13.2   >6  

1700  4.7  6.8  16.8  7.6  20.9  22.4  6-11  

2680  5.1  6.0  15.5  7.0  20.4  20.6  12-23  

1735  3.8  4.9  15.5  6.2  20.3  20.4  24-35  

1383  3.9  4.3  13.1  5.6  18.0  17.4  36-47  

929  3.1  4.0  11.7  4.2  16.9  15.2  48-59  

 إجمالي 18.9 18.8 6.2 14.2 5.2 4.1 9784

  
وجود تباين واضح بين المحافظات وخاصة فيما يتعلق بنسبة االطفـال           ) 1.16(ويوضح الشكل   

 أضـعاف   8ئوى والتى بلغت أقصاها فى محافظة درعا حيث بلغت          المشتبة فى اصابتهم بااللتهاب الر    
  .دناها فى محافظة طرطوس وحلبأمثيلتها فى محافظة دمشق وقد بلغت 
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  )1-16(شكل 
 األطفال دون الخامسة الذين أصيبو بأعراض اإللتهاب الرئوي خالل االسبوعين السابقين للمسح حسب نسب 

  المحافظة
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  مصادر تقديم المشورة للعـالج

لذين يشتبه بإصابتهم باإللتهاب الرئوي خالل األسبوعين       األطفال ا أن نسبة   ) 2.16(يبين الجدول   
منهم الطبيـب   % 62.2وقد راجع   % 85.7 والذين طلبوا استشارة طبية قد بلغت        السابقين على المسح    

البقية فقد راجعوا مؤسسات خاصـة      الصيادلة أما   % 19.5مؤسسات صحية عامة و   % 18.5الخاص و 
ويالحظ أن نسبة الذكور في الحـصول       . لم يراجعوا أية جهة   % 14.3لكن   و أخرى  أو مصادر  ىأخر

  .على العالج تزيد عن اإلناث قليال
  

  )2-16(جدول 
خالل  يشتبه بإصابتهم باإللتهاب الرئويدون الخامسة من العمر الذين ) آخر مولود(نسب األطفال 

  وجنس المولود ومكان االقامةالسابقين على المسح حسب طلب المشورة الطبية ومصدرها األسبوعين 
  

  نسب طلب المشـورة مـن
األمهات اللواتي % 

 طلبن المشورة

شخص 
  آخر

 ممرضة
 أو قابلة

 صيدلي
طبيب 
 خاص

مؤسسة 
 صحية خاصة

مؤسسة 
 صحية عامة

  

جنس المولود 
  ومكان االقامة

  جنس المولود

 ذكر 20.9 3.9 68.0 12.0 0.5 1.3 82.2

 ىأنث 15.3 1.5 54.6 29.4 0.0 0.0 90.9

  مكان االقامة

  رـحض 24.6 3.8 66.6 10.0 0.0 1.6 85.8
  فـري 13.6 2.1 58.6 27.3 0.5 0.0 85.7

 يـإجمال 18.5 2.9 62.2 19.5 0.3 0.7 85.7
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اإللتهاب الرئوي فكانـت    أعراض  يستشار أحد بشأن عالجهم من       الذين لم    لألطفالأما بالنسبة     
من % 39.1من الحاالت بسبب أن المرض  كان متوسط الشدة وليس بحاجة إلي عالج، وفي               % 21.7

ألن وأما بقية الحاالت فقد كانت إما راض عالحاالت كان لدي األهل خبرة سابقة في التعامل مع هذه األ        
  .)2.16شكل ( ، وإما أن األب أو األم مشغولينالخدمات غير متوفرة أو بعيدة

  

  )2-16(شكل 

التوزيع النسبى لالطفال دون الخامسة المشتبة فى اصابتهم بالتهاب رئوى خالل االسبوعين السابقين على 

  المسح و الذين لم يطلبوا االستشارة حسب السبب
  

اخ�ى, %7.50

 ?c�( ال!�ل �I
3$و ت
ال0.�ف, %8

%17 ,��ال� �ل�K ��ت.


�Iة, �� ��g ��$ال�
6.50%

اXم ل$��E خ�cة, %39

 ,�U�
اXص�)� ��
22%

 
  

  نوع العالج

لتهاب الرئـوى   صابتهم باإل إ المشتبه فى    طفال دون الخامسة   لنوع العالج الذى تلقاه األ     وبالنسبة
منهم قد تلقوا مضاد حيويا وتزيد قليال في الريـف          % 63.9ن  أ) 3.16( يوضح الجدول    ،وتلقوا عالجا 

 وبصفة عامـة،  ،  قد تلقوا حقن  % 30.4قد تلقوا أدوية مضادة للسعال، و     % 85.2ن  أحضر، كما   ن ال ع
  . مكان اإلقامةة حسب نوع الطفل أواليشير الجدول الى فروق جوهري
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  )3-16(جدول 

 السابقين على المسحالذين يشتبه بإصابتهم بالتهاب رئوى خالل األسبوعين األطفال دون الخامسة نسب 

   *خصائص حسب نوع العالج وبعض الوالذين تلقوا عالج
  

عدد 
األطفال 

الذين تلقوا 
 العالج

 أخرى
معالجة      

 باألعشاب

حبوب أو 
شراب 

التعرفها 
 األم

ة أدوي
 أخرى

أدوية 
مضادة 

 للسعال

مضاد 
 حيوي

  
 حقن

 المتغيرات

  نوع المولود

 رــذك 31.7 62.8 84.2 13.8 3.8 4.4 16.5 233

 ـىأنث 28.4 65.5 86.7 12.9 0.9 3.7 10.9 160

  مكان االقامة

 رـحض 30.5 63.3 85.5 12.4 2.5 5.7 15.4 180

 فـري 30.3 64.4 85.5 14.3 2.7 2.7 13.2 212

 إجمالي 30.4 63.9 85.2 13.4 2.6 4.1 14.2 393

 اإلجاباتيسمح بتعدد  •

  

  االتـ اإلسه2–16

. يعتبر الجفاف الناجم عن اإلسهال الحاد من أهم أسباب المراضة والوفاة بين صـغار األطفـال          
  . انتشار اإلسهال وحدته خالل األسبوعين السابقين للمسحىوشمل المسح أسئلة عن مد

  
سهال خالل طفال دون الخامسة عانوا من اإلمن األ% 7.9ن حوالى أ المسح وضحت بياناتأوقد 

% 3.9سبوعين السابقين على المسح، وأن نسبة المصابين بإسهال مع ارتفاع درجة الحرارة بلغـت               األ
ـ               نحـو  ىفي حين أن نسبة اإلسهال الشديد المصحوب بدم بالبراز أو وجود دم وحرارة معا تـصل إل

كما فـى     حسب مكان اإلقامة، ونوع المولود     واضحةوال توجد تباينات    . واليعلى الت % 0.2و% 0.3
  .)4.16(الجدول 
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  )4-16(جدول 

  مع أعراض أخرى خالل األسبوعين السابقين للمسح  األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا باإلسهالنسب

   الطفل ومكان اإلقامةسنجسب ح
   

عدد األطفال 
 المصابين

اإلسهال مع 
 في حرارة ودم

 البراز

اإلسهال مع دم في 
 البراز

اإلسهال مع 
 حرارة

 اإلسهال
النوع ومكان 

 اإلقامة

 جنس المولود

 ورــذك 7.9 3.8 0.3 0.1 408

 اثــإن 8.0 4.1 0.3 0.2 369

 مكان اإلقامة

 رـحض 7.4 3.5 0.1 0.1 389

 فـري 8.6 4.4 0.5 0.3 388

 إجمالي  7.9  3.9  0.3  0.2  777

  
  )3-16(شكل 

   الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين للمسح حسب المحافظات دون الخامسة األطفالنسب 
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إلى وجود تفاوتات فى نسب انتشار اإلسهال بين االطفال دون الخامسة ) 3-16(ويشير الشكل 
محافظة الحسكة والرقة وتصل ادناها خالل االسبوعين السابقين على المسح حيث بلغت اقصاها فى 

  .طرطوس وحلب
 

  )خالل األسبوعين السابقين على المسح(معالجة اإلسهاالت 

الـسابقين للمـسح   أن نسبة األطفال الذين عانوا من اإلسهال في األسـبوعين   بينت نتائج المسح  
% 57.7قد راجع   ية استشارة و  ألم يطلبوا   % 30.9بينما  % 69.1بلغت  وطلبت استشارة طبية لعالجهم     

  ةـصيدلي% 19ة وـة عامـمؤسسات صحي% 21.5 طبيب خاص بينما راجع األطفالمن 
  

سهال تزيد بين ن نسبة الحاالت التى تمت استشارة بشان عالجها من اإل أ)5.16(ويظهر الجدول 
ـ       أطفال الحضر عنها بين     أكور عنها بين االناث وبين      ذال ب طفال الريف كما تزيد نسب استشارة الطبي
  . الريفي الحضر عنها فيف

  )5-16(جدول 

السابقين للمسح وطلبت لعالجهم   نسب األطفال دون الخامسة والذين عانوا من اإلسهال في األسبوعين

  نوع المولود ومكان االقامةالمشورة الطبية حسب مصدر المشورة و
  

عدد 
األطفال 
 المصابين

الذين % 
طلبت 

لعالجهم 
استشارة 

 طبية

شخص 
 آخر

ة ممرض
  أو

  قابلة
 صيدلي

طبيب 
 خاص

مؤسسة 
صحية 
 خاصة

  
مؤسسة 
صحية 
 عامة

لم يطلب % 
لعالجهم 
استشارة 

 طبية

االنوع 
ومكان 
 اإلقامة

 ودـس المولـجن

 رـذك 28.3  24.2  2.2 57.7 16.2 0.3 1.4  71.7 408

 ىـأنث 33.8  18.2  2.2 57.7 22.3 0.0 1.5  66.2 369

 ةــان اإلقامـمك

 رـحض 21.7 20.6 2.5 64.4 13.5 0.0 1.2 72.1 389

 فـري 37.5 22.4 1.8 50.3 25.1 0.4 1.7 66.0 388

 إجمالي 30.9 21.5 2.2 57.7 19.0 0.2 1.4 69.1 777

  

%  43أما نسبة األطفال الذين لم يراجع أحد لعالجهم بسبب عدم شدة أو حدة المرض فقد بلغـت    
و بعـد   أبسبب ارتفاع التكلفـة      %16 و حوالى    ةمن الحاالت بسبب وجود الخبرة السابق     % 41مقابل  

  .مموال بسبب الجفاف وإنشغال االب أو األالمسافة ومثل عدم توفر األ



 

 

 

188 

السابقين الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين       األطفال  من  % 50كما بينت نتائج المسح أن      
ظـروف  (ل معالجة الجفاف    من الحاالت استخدام محالي   % 45.8وقد تم في     . حيويا مضادا تلقواللمسح  
   .)6.16(  كما فى الجدولىشراب أو حبوب أخر% 37.9و) اإلماهة

  
  )6-16( جدول

الذين تلقوا والذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين السابقين على المسح الخامسة  دون االطفال نسب
  عالج ونوع الطفل ومكان االقامةعالجا حسب نوع ال

   

عدد األطفال 
ا الذين تلقو

 العالج

 %
الذين 

 أي تلقو
 عالج

عالج 
 منزلي

حقن 
 وريدية

 
 حقن

حبوب 
أو 

 شراب

مضاد 
 حيوي

محلول 
محضر 

في 
 المنزل

 
ظروف 

 إماهة

الذين تلقوا % 
إماهة فموية 

مع زيادة 
الطعام 

 والسوائل

 
 المتغيرات

ودـس المولـجن  

رــذك 51.5 48.9 3.6 48.2 38.7 17.5 2.9 42.9 82.7 338  

ــىأنث 44.9 42.3 0.4 51.9 37 18 1.5 34.2 79.2 292  

ةــان اإلقامـمك  

رـحض 53.2 47.9 2 53.5 33.2 15.8 1.6 42.3 83.9 326  

فـري 43.6 43.6 2.2 46.1 42.9 19.8 2.9 35.2 78.2 303  

 إجمالي 84.4 45.8 2.1 49.9 37.9 17.7 2.2 38.8 81.1 630

 
 

هن أثناء اإلصابة باإلسهال، أشارت بيانات المسح إلى        وحول سلوك األمهات بالنسبة لتغذية أطفال     
أعطين نفـس   % 36.2قد أعطين أطفالهن نفس كمية السوائل المعتادة وأن حوالي          % 38.2أن حوالي   

  .كمية األغذية الصلبة أثناء اإلصابة باإلسهال
  

من األمهات تصرفن بشكل سليم وهـو زيـادة كميـة           % 29كما أوضحت البيانات أن حوالي      
  .فقط قمن بإعطاء كمية زائدة من األغذية% 7.6، بينما وائل لتجنب اإلصابة بالجفافالس

 

  
  المعرفة بمغلفات اإلماهة

عرفن محاليل اإلماهة أمهات األطفال دون الخامسة من العمر يمن % 76.6بينت نتائج المسح أن 
يف كما يالحـظ    منهن حضرن هذا المحلول، بدون وجود تباين واضح بين الحضر والر          % 38.3وأن  

ـ  أوجود تفاوتات واضحة بين المحافظات حيث تصل اقصاها فى محافظة الرقة و             محافظـة   يدناها ف
                .)4-16(ي الشكل السويداء كما ف
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  )4-16(شكل 

  مهات اللواتى يعرفن محلول االماهة حسب مكان االقامة والمحافظةنسب األ
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  بع عشرالفصل السا

  تفضيالت اإلنجاب والحاجات غير الملباة

  

في ظل معدل نمو مرتفع للسكان وما يترتب عليه من أعباء على كافة الصعد االقتصادية 
واالجتماعية وما ينتج عنه من آثار سلبية على صحة األم والطفل، برز االهتمام بدراسة السلوك 

 نطاق واسع بهدف تحسين صحة األم والطفل اإلنجابي وبضرورة تنظيم األسرة ونشر خدماتها على
عدة بين الحمول وتخفيض مستوى الخصوبة األمر الذي ينعكس إيجابيا على األوضاع االقتصادية اوالمب

  .واالجتماعية والصحية لألسرة والمجتمع في آن واحد
  

طار برامج  إفي سورية وكيفية التأثير فيها فيبهدف تقديم قراءة مستقبلية لالتجاهات اإلنجابية 
 اتجاهات السلوك اإلنجابي وذلك من علىسكانية متوازنة،  فقد تم تحديد بعض العوامل لدراسة تأثيرها 

  . الجمهورية العربية السوريةفيخالل تناول موضوع االتجاهات نحو الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 
  

 الرغبة في إنجاب المزيد من األطفال 1–17

 على اً في هذه القضية وقادر قضية معينة أن يكون فعاالًتجاهان نساالدراسة سلوك تقتضي 
المستهدفات في النساء المتزوجات والقادرات على اإلنجاب هن تكون  ومن هنا ارتأينا أن .التأثير فيها

المزيد من األطفال هو من أهم تلك الرغبة في دراسة الجوانب المتعلقة بالسلوك اإلنجابي، ولعل 
 .الجوانب

  
 الفئة العمرية  فىاللواتي في سن اإلنجاب السيدات من %94.1 أن نسبة )1-17( الجدول يظهر

 من هؤالء السيدات %5.9بينما اعتبرت نسبة  ، يعتبرن أنفسهن قادرات على اإلنجابسنة) 15-49(
  لعاماالسرة مسح صحة بمثيلتها المستخلصة من وبمقارنة هذه النتائجغير قادرات على اإلنجاب، أنهن 
 عما كانت عليه، في حين% 7بمقدار  ارتفعت أن نسبة الراغبات في إنجاب طفل آخر قد نجد 2001

 كانت النسبة في المسح ، حيث نسبة الراغبات في التوقف عن اإلنجاب لم تتغير بشكل ملحوظأن
قد ارتفعت يعتبرن أنفسهن غير قادرات على اإلنجاب  أن نسبة من  ويالحظ %42.2 حوالي السابق

  % .5.9إلى % 4.3ن م
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  )1-17(جدول 
  سنة حسب الرغبة في إنجاب طفل آخر)49 –15( النسبي للسيدات المتزوجات ضمن الفئة العمرية التوزيع

  وبعض الخصائص
    

@,� �V$ ب&Bا�@|#� 1" إن 
 

 T.U( ?gت�
 kخ�

 KW
ت�g? )�ل�
 3� ا2ن�0ب

�� �Wدرة 7�3 g
 ا2ن�0ب

�� / X ت��ف g
 ة��Hآ$

 3$د ال���ء

1 9 -15 82.7 4.3 2.5 10.5 723 
24 - 20 75.2 13.2 1.7 9.9 2333 
29 - 25 59.3 26.8 2.2 11.8 3427 
34 - 30 38 47.5 3.1 11.4 3098 
39 - 35 24.1 62.1 3.9 9.9 2872 
44 - 40 12.4 72.1 8.3 7.3 2450 

���!� ال.��ت ال

49 - 45 4.4 66 25.8 3.9 1686 
4 - 0 80.6  8.6  2.7  8.1  3285  
9 - 5 57.5  28.1  2.8  11.7  3602  

14 - 10 36.2  49.9  3.1  10.9  3150  
19 -1 5 17.9 66.6  4.6  11.0  2769  
24 - 20 10.2  70.1  10.6  9.1  1974  

�N انx-6  ال.��ة ال
 f��     أول زواج 

25 + 4.2  71.7  19.6  4.5  1809 

ج$� X 70.1 1 21.2 7.7 1353 
2- 1 66.4 23.1 3 7.5 4674 
4 - 3 31.5 54.9 3.7 9.9 5847 

$�  أ���ء3$د ال!
ال

5+ 15.6 65.4 7.1 11.8 4715 

ج$� X 70.5 1 20.9 7.7 1373 
2- 1 66.2 23.3 3 7.5 4778 
4 - 3 30.8 55.4 3.7 10.1 5962 

 3$د ا�\.�ل ا����ء

5+ 14.9 66.1 7.2 11.8 4477 
�� 3245 14.7 10.4 40.1 34.8 أ�

 238 10.9 9.2 37.8 42.1 ت�6أ وت �?
�� 7003 9.9 4.9 43.1 42.1 ا)�$ا
 2655 7.9 4.3 48.5 39.4 إ3$اد��
��
 �C 44.4 44.6 4.2 6.8 1632ن

D�
�� $E�� 37.5 52 5.7 4.7 1157 

��!��� ال:�ل� ال�

�FآHI ��� 660 3.8 4 54.4 37.8 ج��
�-� 37.6 47.3 6 9.1 9595 ���W2ن ا� � 
K6994 10.3 5.7 40.8 43.2 ر� 
V^1544 6.8 4.9 55.7 32.6 د� 
?�� 42.3 33.7 8.8 15.2 3795 

V^د� K2298 11.1 5 49.5 34.4 ر� 
�!� 37.1 54.5 3.7 4.7 1273 
]�!� 43.7 46 5.4 5 1113 

��W1025 2 4.5 61 32.4 ال,ذ 
 1081 8.6 6.4 39.9 45.1 إدل?

 1170 13.6 5.2 42.1 39.2 ال:� �
 702 15 5.9 26.5 52.6 د�� ال'ور

س\�\ 627 2.6 5.9 63.9 27.7 
�W721 11.4 5.3 27.6 55.8 ال� 
 750 6.3 3.3 41.2 49.2 در�3 

 421 2.7 5.7 54.5 37 ال�
�$اء

 ال!:�I(�ت

 70 6.7 4.2 50 39.1 ال�6��Uة
N16589 9.6 5.9 44.5 40 إج!�ل 
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ويوضح الجدول كذلك أن نسبة الراغبات في اإلنجاب تتناسب عكساً مع عمر المرأة حيث نجـد                
ـ    ـسنة يرغب ) 19-15(من السيدات في الفئة العمرية      % 82.7حوالي  أن   ل آخـر   ـن في إنجاب طف

ـ    % 4.4وتتناقص هذه النسبة حتى تصل إلى أدنى مستوى لها وهو            ـ  ـلدى الـسيدات ضم ة ـن الفئ
  .سنة) 49-45(العمرية 
   

أما الرغبة في التوقف عن اإلنجاب فإنها تتناسب طرداً مع عمر السيدة، وباألرقام فقد بلغت نسبة 
، وتتزايـد   سنة) 19-15( لدى السيدات ضمن الفئة العمرية    % 4.3الراغبات في التوقف عن اإلنجاب      

. سنة) 44-40(رية  لدى السيدات من الفئة العم    %  72.1هذه النسبة لتصل إلى أعلى مستوى لها وهو         
ـ            ـ % 60ت  ـومن الجدير باالنتباه إلى أن نسبة الراغبات بالتوقف عن اإلنجاب فاق ـ  ـاعتب ن ـاراً م

.  2001اعتباراً من نفس العمر حسب نتائج مسح عـام          % 50 سنة مقارنة بارتفاعها عن      35ر  ـالعم
 أقل  رحتى العم %  2.7أما بالنسبة للسيدات الالتي صرحن بعدم قدرتهن على اإلنجاب فكانت نسبتهن            

 وهذه النسبة هي أعلى      سنة 49-45في الفئة العمرية    % 25.8 سنة، بينما ارتفعت نسبتهن إلى       40من  
  . 2001من نظيرتها في عام 

  
ومن الواضح أن نسبة الراغبات في اإلنجاب تتأثر بمكان إقامة السيدة ، حيث بلغت هذه النـسبة          

ويبدو الفرق أكثر وضوحاً فيما يخـص        .سيدات الحضر لدى  % 37.8مقابـل  % 43.2لدى الريفيات   
لـدى  % 40.8لدى الحضريات مقابل    % 47.3الراغبات بالتوقف عن اإلنجاب حيث بلغت هذه النسبة         

  . كما يشير الجدول إلى وجود تفاوتات واضحة بين المحافظاتسيدات الريف
  

بـين الـسيدات     %34.8أدنى مستوى لها وهو     إلى  وتصل نسبة الراغبات في إنجاب طفل آخر        
ومن المالحظ أن نسبة الراغبات فـي       .  على شهادة ثانوية   الحاصالتبين  % 44.4األميات مقابــل   

، %70.1إنجاب طفل آخر تبلغ أعلى مستوياتها بين السيدات اللواتي لم ينجبن أى مواليد وتصل إلـى                 
 أطفال فـأكثر حيـث      5نجبن  أما أدنى نسبة للراغبات في إنجاب طفل آخر فهي بين السيدات اللواتي أ            

  %. 15.6تهبط لتصل إلى 
  

أما بالنسبة للراغبات بالتوقف عن اإلنجاب فهي تصل إلى أدنى حدودها وتكاد تكـون معدومـة               
لدى السيدات   % 66.1 بينما ترتفع لتصل إلى أعلى مستوى لها         أطفااللدى السيدات اللواتي ليس لديهن      

  .تي لديهن خمسة أطفال أحياء فأكثراللوا
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 الحمل الحاليالرغبة في  2–17

الذي يشير  الذي يتضمن إجابات السيدات الحوامل حول الحمل الحالى و        ) 2-17(لجدول  ويبين ا 
كن يرغبن  % 16.1 الوقت الذي حصل فيه مقابل       في أن يكون الحمل     فيكن يرغبن    %75.6إلى أن   

  هذا إال أن درجة  .  باألساس لم يكن يردن الحمل   % 8.3 وقت الحق و   في أن يحصل الحمل بعد ذلك       في
 هذا االتجاه حيث نجـد أن       فيالرضا عن الحمل تختلف تبعا لعدة عوامل فالعمر عامل أساسي ومؤثر            

 سنة لم تكن لديهن رغبة بهذا الحمل حيث تتعرض          19-15 الفئة العمرية    فيفقط من السيدات    %  0.5
 فـي لدى السيدات   % 61.2اب مقابل   الزوجات الشابات لضغوط كبيرة ليثبتن أنهن قادرات على اإلنج        

  . سنة49–45الفئة العمرية من 
  

  )2-17(جدول 
 حوامل وقت المسح وفقاً للرغبة نكاللواتي  سنة )49-15(النسبي للنساء المتزوجات  التوزيع      

   وبعض الخصائصبحصول الحمل
  

�ً� ال�ا�cgت )�ل:!T ��ل

� ال���
�E��� T!:أردن ال أردن ال$�( �!�I T!:  T!:ت )�ل�cgرا ��g 

Tا�
 3$د ال:

1 9 -15 86.2 13.3 0.5 193 
24 - 20 79 18.1 2.8 550 
29 - 25 79 15.3 5.7 611 
34 - 30 70 17.6 12.4 393 
39 - 35 64.1 14 21.9 229 
44 - 40 55.7 13 31.4 54 

���!� ال.��ت ال

49 - 45 32.2 6.6 61.2 2 

ج$� X 97.3 2.6 0.1 422 
2- 1 78.6 17.9 3.6 800 
4 - 3 67.3 21.6 11.1 532 

3$د ا�\.�ل 
� �ءا��

5+ 50.1 21 29 279 
�� 390 11.9 17.3 70.8 أ�

 33 6.3 24.4 69.3 ت�6أ وت �?
�� 890 9.2 18.8 72 ا)�$ا
 330 6.6 10.5 83 إ3$اد��
��
 �C 81.2 15.2 3.6 219ن

��D�
�� $E 84.2 9.3 6.5 103 

��!��� ال:�ل� ال�

�FآHI ��� 68 3.5 10.3 86.1 ج��
�-� 77.8 14.6 7.5 1034 

���W2ن ا� � 
K999 9.1 17.6 73.3 ر� 
V^138 6.5 12.9 80.5 د� 
?�� 77.4 15.2 7.4 555 

V^د� K236 6.4 18.9 74.6 ر� 
�!� 82 12.1 5.9 153 
]�!� 78.1 17 4.9 123 

��ال,W75 13.2 13.5 73.2 ذ 
 118 13.5 14.1 72.4 إدل?

 165 13.2 19.3 67.4 ال:� �
 138 7.2 18.2 74.6 د�� ال'ور

س\�\ 45 0 7.9 92.1 
�W126 7.6 15.1 77.4 ال� 
 121 12.9 23.9 63.2 در�3 
 33 16.7 13.5 69.8 ال�
�$اء

 ال!:�I(�ت

 8 9.1 18.4 72.6 ال�6��Uة
N2033 8.3 16.1 75.6 إج!�ل 
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  . الحـضريات   عليهـا لـدى    هيأعلى مما   ريفيات  ن هذه النسبة لدى ال    إمكان اإلقامة ف  ل بالنسبة
 نجـد أن نـسبة      تريد حيـث   تحديدا فيما    أكثرويتضح كذلك بأنه كلما ازدادت المرأة تعليما كلما كانت          

  .للسيدات وقته تتناسب طردا مع المستوى التعليمي فياللواتي كن يردن الحمل 
  

 نجـد أن    الحمـل حيـث    هذا   في رغبتها   في لدى السيدة يلعب دورا هاما       ترتيب الحمل ويبدو جليا أن    
وتتناقص هذه النسبة مع    فى وقته    كن يردن هذا الحمل      لم تحملن من قبل   من السيدات اللواتي    % 97.3

 وكـذلك   ،ر مرات فأكث  خمس نجبنألتصل إلى أدنى مستوى لها لدى اللواتي        عدد المواليد أحياء    ارتفاع  
كن ال يردن هـذا  ليس لديهن أطفال من النساء اللواتي %) 0.1(أن هناك نسبة تكاد تكون معدومة نجد  

  .على األقلأطفال خمس لديهن  بين اللواتي% 29الحمل مقابل 
  

  )1-17(شكل 

  الحوامل وقت المسح وكن يرغبن فى هذا الحمل حسب المحافظة ) سنة49-15( السيدات نسب
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أن نسبة اللواتى أردن الحمل فى الوقت الذى حصل فيه تبلغ أقـصاها             ) 1-17(ويوضح الشكل   
وقد بلغت النسبة أدنى مستوي لها فـى  %) 82(تليها محافظة حمص  %) 92.1(فى محافظة طرطوس    

  %.67.4ثم محافظة الحسكة % 63.2محافظة درعا حيث بلغت 
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  الحاجات غير الملباة 3–17

 أن مفهومه الحديث بدأ يتعمق      اإلنسان إال ن مفهوم تنظيم األسرة هو مفهوم قديم وجد مع وجود           إ
 تقبال وذلك نتيجة لتزايد الوعي لفوائده الصحية        أكثر وأصبح السنوات األخيرة    في األوساط السكانية    في

 ملحوظا خالل  ولقد شهدت سورية تطورا  .والوطنيواالجتماعية والديموغرافية على المستوى األسري      
 القطـر  كافة بقاع    في المراكز المتخصصة    األسرة وانتشرت  مجال تنظيم    فيالعقود الثالثة المنصرمة    

 النمو السكاني السنوي بسبب انخفاض      المتوالية لمعدل  كان نتيجة حتمية للزيادة      قرية وذلك صغر  أحتى  
خـدمات   والتوسع فـي  التطور  معدالت الوفيات نتيجة لتحسين مستوى المعيشة للسكان باإلضافة إلى          

هذا ما دعا الحكومة .  الصحية التي توفرها الدولة بنسبة تفوق كثيرا انخفاض معدالت الخصوبةالرعاية
لالهتمام بموضوع تنظيم األسرة وتم التركيز بشكل أساسي على موضوع المباعدة بين الحمول بهدف              

 وقـد تنـاول     .المجتمع فيضة للخطر    لصحة األم والطفل الشريحتان األكثر عر      أفضلتوفير ظروف   
  .األسرةمسح التعرف على آراء السيدات الالتي سبق لهن الزواج حول استعمال وسائل تنظيم ال

  
وهي أعلى من نظيرتها    % 53.9 يستعملن حالياً وسائل تنظيم األسرة       يبلغت نسبة السيدات اللوات   

 2001في عام   % 30.6الملباة من   ، وانخفضت نسبة الحاجات غير      %46.8 التي بلغت    2001في عام   
، مما يشير إلى أن وسائل تنظيم األسرة باتت متوفرة وميـسرة أكثـر مـن                2009عام  % 16.4إلى  

  .السابق، وكذلك إلى انخفاض نسبة حدوث والدات غير مرغوب فيها
  

أن نسبة الحاجات غير الملباة تتناسب عكساً مع عمر المرأة، حيث           ) 3-17(ويبين الجدول رقم    
 عاماً وتبلغ أدنى مستوياتها في      30د أن هذه النسبة تنخفض لدى السيدات اللواتي تقل أعمارهن عن            نج

، في حين أنها ترتفع لتبلغ الذروة لدى الـسيدات فـي الفئـة              %13سنة وهو   ) 19-15(الفئة العمرية   
  %.21.4سنة وتصل إلى ) 49–45(العمرية 
  

 إلى المباعدة بين الوالدات والحاجات إلى التوقف        وإذا كانت الحاجات غير الملباة تشمل الحاجات      
عن الحمل نهائياً، فإننا نجد أن نسبة الحاجات غير الملباة إلى المباعدة تشكل الجزء األكبر من نـسبة                  
الحاجات غير الملباة لدى السيدات في الفئات العمرية األقل، بينما تنخفض أهميتها كلمـا ازداد عمـر                 

  .ذلك فإن نسبة الحاجات إلى تحيد النسل تتناسب طرداً مع عمر المرأةوعلى العكس من . المرأة
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  )3-17(جدول 
سنة حسب الحاجة غير الملباة ) 49 –15(ضمن الفئة العمرية  )49-15( المتزوجات حالياً نسب النساء

  حسب بعض الخصائص لتنظيم األسرة
  

��� ���cة  ال���g ج���
 ل�!3�c$ة

�� ���cة g ج���
 ل��:$�$

cن� ��g ال:�ج�ت �
 3$د ال���ء ال!��cة

1 9 -15 11.4 1.6 13 723 
24 - 20 9.5 4.8 14.3 2333 
29 - 25 6.4 7.6 14 3439 
34 - 30 4.7 12.5 17.2 3129 
39 - 35 3.5 13.2 16.7 2963 
44 - 40 1.6 16 17.6 2615 

ال.��ت 
���!� ال

49 - 45 0.5 20.9 21.4 1777 

ج$� X 8.4 0.2 8.7 1353 
2- 1 7.3 5.3 12.6 4692 
4 - 3 4.2 11.1 15.2 5951 


 $ال�3$د ال!
 أ���ء

5+ 2.4 21.1 23.4 4982 

ج$� X 8.6 0.2 8.8 1373 
2- 1 7.3 5.4 12.7 4797 
4 - 3 4.1 11.2 15.3 6073 

3$د ا�\.�ل 
 ا����ء

5+ 2.2 21.4 23.6 4736 
�� 3377 22 16.8 5.1 أ�

 244 14.6 9.6 5 ت�6أ وت �?
�� 7150 16.1 10.8 5.3 ا)�$ا
 2699 14.7 10.5 4.2 إ3$اد��
��
 �C 4.5 8 12.6 1659ن

D�
�� $E�� 3.9 9.4 13.3 1177 

ال:�ل� 
��!��� ال�

�FآHI ��� 671 13.2 9.9 3.3 ج��
�-� 4.1 10.6 14.7 9813 

���W2ن ا� � 
K7165 18.7 12.8 5.9 ر� 
V^1564 13.5 10.1 3.3 د� 
?�� 4.9 9 14 3876 

V^د� K2333 16.9 13 3.9 ر� 
�!� 5.2 8.8 14.1 1314 
]�!� 5 9.7 14.6 1161 

��W1061 8.3 5.2 3.1 ال,ذ 
 1104 18.6 13.3 5.3 إدل?

 1201 21.8 15.5 6.3 ال:� �
 711 27.7 18.1 9.6 د�� ال'ور

س\�\ 647 25.4 23.8 1.6 
�W729 12.1 7.2 4.9 ال� 
 775 25.1 17.2 7.9 در�3 
 430 14.7 10.5 4.2 ال�
�$اء

 ال!:�I(�ت

 71 25.7 21.1 4.6 ال�6��Uة
N16979 16.4 11.5 4.9 إج!�ل 

    
يجابية ويمكن تفسير هذه النتائج بأن السيدات من الفئات العمرية األقل هن األكثر وعياً باآلثار اإل             

ة في جانبه المتعلق بالمباعدة بين الحمول، في حين أنهن األكثر رغبة في إنجاب طفـل،                لتنظيم األسر 
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كما أنهن أكثر السيدات اللواتي أردن الحمل وقت حدوثه، نظراً للعوامل االجتماعية التي تشكل في كثير 
األولى من األحيان ضغطا على الزوجين من ناحية إثبات قدرتهن على اإلنجاب، والسيما في السنوات               

  .من الزواج
  

لدى الـسيدات   % 5.4و% 0.2ن نسبة الحاجات غير الملباة لتحديد النسل تبلغ         أويوضح الجدول   
ـ  ـلدى السيدات اللوات  % 11.2اللواتى لديهن طفل أو طفلين في حين ترتفع هذه النسبة إلى             ن ـي لديه

  .على األقللدى السيدات اللواتي لديهن خمسة أطفال % 21أطفال وإلى أكثر من ) 3-4(
  

ونظراً للعالقة العكسية بين معدالت الخصوبة وارتفاع المستوى التعليمي للسيدات فإننا نالحـظ             
، مقارنة ببقية السيدات    ارتفاع نسبة الحاجات غير الملباة لدى السيدات ذوات المستوى التعليمي األدنى          

  .من المستويات التعليمية األعلى
   

، وهي تزيـد    %18.7نسبة الحاجات غير الملباة عند الريفيات       وبحسب مكان اإلقامة، فقد بلغت      
عن نظيرتها لدى الحضريات، وبلغت نسبة الحاجات غير الملباة أعلى مستوى لهـا فـي               % 4بمقدار  

، ثم في كل من محافظات القنيطـرة وطرطـوس ودرعـا            %27.7محافظة دير الزور فوصلت إلى      
كل من هذه المحافظات وكانت الفروق طفيفة بينها،     في  % 25والحسكة على التوالي حيث فاقت النسب       

، وتراوحت النسب في بقية المحافظـات       %8.3أما أدنى النسب فكانت في محافظة الالذقية حيث بلغت          
  .دلبأفي % 18.6في الرقة و% 12.1بين 

  
  )2-17(شكل 

   والمحافظةغير الملباة لتنظيم األسرة سنة حسب الحاجة) 49–15(المتزوجات حالياً  النساء نسب
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  لعدد المرغوب من األطفـال  ا4–17

أبرزت النتائج السابقة بعض المؤشرات التي تدل على عدم رغبة السيدة السورية في التوقف عن 
 هذه الجزء التوصـل     وسنحاول في .  عدد من األطفال ال يقل عن أربعة       اإلنجاب إال بعد الحصول على    

. تركيبهم حسب النـوع   وأكثر تحديدا عن متوسط عدد األطفال الذين ترغب بهن السيدة           إلى مؤشرات   
 وان كـان    لديهايجب االنتباه إلى أن السؤال هو عن الرغبة في عدد األطفال وليس عن العدد الفعلي                و

  . الفعليبالعدد الجواب سيتأثر إلى حد كبير 
         

 حـسب المـدة منـذ       زيادة المتوسط المرغوب  اتجاه نحو   أن هناك   ) 4-17(يتضح من الجدول    
وزيادة عدد المواليد أحياء وعدد االطفال على قيد الحياة  والمالحظ أن متوسـط عـدد                . الزواج األول 

عنه في  ) 4.6( في الريف    يزداد  األطفال المرغوب يتناسب عكساً مع زيادة المستوى التعليمي كما أنه           
  ).3.9(الحضر 

  

  )3-17(شكل 

  المرغوب فيه من األوالد حسب الحالة التعليميةمتوسط العدد 
   

5.5

4.3 4.2

3.7
3.5

3.3
3.1

0

1

2

3

4

5

6

��أ� ت�6أ وت �? ��ا)�$ا ا3$اد�� ��
�Cن D�
�� $E�� �FآHI ���      ج��
ومن الواضح أن متوسط العدد المرغوب فيه من األوالد يتفاوت حسب المحافظة حيـث يبلـغ                

ال فى كـال مـن       طف 3.1 دناهأ طفال و  6.3 أقصاها فى محافظة دير الزور       اءحيأمتوسط عدد المواليد    
  .ذقيةالسويداء والال

  
زيد عن مثيالتهـا مـن      تطفال المرغوب فيه من الذكور       عدد األ  اتومن المالحظ كذلك متوسط   

  .ث بغض النظر عن الخصائص المختارةنااإل
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  )4-17(جدول 
  والد حسب جنس المولود وبعض الخصائصمتوسط العدد المرغوب فيه من األ

  

 عدد النساء الخصائص
متوسط عدد 

األوالد 
 المرغوب فيه

العدد متوسط 
المرغوب فيه 

 من الذكور

متوسط العدد 
المرغوب فيه 

 من اإلناث

متوسط العدد 
المرغوب فيه دون 
تمييز بين الذكور 

 واإلناث
1 9 -15 747 3.9 2 1.5 0.4 
24 - 20 2365 3.9 1.9 1.5 0.5 
29 - 25 3493 4 2 1.6 0.4 
34 - 30 3226 4.2 2.1 1.7 0.5 
39 - 35 3054 4.3 2.1 1.7 0.5 
44 - 40 2756 4.4 2.2 1.7 0.4 

الفئات 
 العمرية

49 - 45 1924 4.6 2.3 1.8 0.5 
4 - 0 3346 3.7 1.8 1.4 0.4 
9 - 5 3697 4.0 2.0 1.6 0.4 

14 - 10 3281 4.2 2.1 1.6 0.5 
19 -1 5 2956 4.3 2.1 1.7 0.4 
24 - 20 2195 4.6 2.3 1.8 0.5 

 الفترة 
التي 

انقضت 
 أول منذ

زواج     
25 + 2090 5.0 2.5 1.9 0.5 
 0.6 1.4 1.7 3.6 1449 ال يوجد
2- 1 4885 3.5 1.7 1.4 0.4 
4 - 3 6092 4 2 1.6 0.4 

عدد 
 المواليد

5+ 5140 5.3 2.7 2.1 0.6 
 0.6 1.4 1.7 3.6 1470 ال يوجد
2- 1 4993 3.5 1.7 1.4 0.4 
4 - 3 6221 4 2 1.6 0.4 

عدد 
األطفال 
 األحياء

5+ 4882 5.4 2.7 2.1 0.6 
 0.7 2 2.7 5.5 3518 أمية

 0.6 1.6 2.1 4.3 262 تقرأ وتكتب
 0.4 1.7 2.1 4.2 7401 ابتدائية
 0.4 1.5 1.9 3.7 2768 إعدادية
 0.4 1.4 1.7 3.5 1713 ثانوية

 0.3 1.4 1.6 3.3 1203 معهد متوسط

الحالة 
 التعليمية

 0.4 1.3 1.5 3.1 699 أكثرجامعية ف
مكان  0.4 1.5 1.9 3.9 10193 حضر

 0.5 1.8 2.3 4.6 7372 ريف اإلقامة
 0.3 1.5 1.9 3.6 1646 دمشق
 0.8 1.5 2.1 4.4 3971 حلب

 0.2 1.6 2 3.7 2422 ريف دمشق
 0.2 1.6 2 3.9 1350 حمص
 0.6 1.6 2.2 4.4 1197 حماه

 0.6 1.2 1.4 3.1 1131 الالذقية
 0.1 2.2 2.8 5.1 1144 إدلب

 0.1 1.9 2.4 4.4 1242 الحسكة
 0.6 2.5 3.2 6.3 736 دير الزور
 0.1 1.5 1.8 3.4 658 طرطوس
 1.4 1.8 2.3 5.6 751 الرقة
 0.2 1.9 2.4 4.5 797 درعا 
 0.2 1.3 1.6 3.1 446 السويداء

 المحافظات

 0.2 1.8 2 4.1 74 القنيطرة
 0.2 1.8 2 4.1 17565 إجمالي
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  )4-17(شكل 
سنة المتزوجات او السابق لهن الزواج ) 49–15(متوسط عدد األطفال الذي ترغب في إنجابه السيدات 

  حسب المحافظة
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  )5-17(جدول 

النوعى واللواتى يرغبن فى انجاب طفل اخر حسب التركيب سنة ) 49-15( التوزيع النسبى للسيدات 

  هلالطفال االحياء وجنس المولود المرغوب في
  

�T ا�وXد-.�( �cgال� 

N3 ال��آ�? ال� $�ل�!
ال

 ا����ء
 أخ�ى )�$ ا� ���ن )�x ول$

3$د ال��$ات ال!�'وج�ت 
7I ان�0ب 3$د ال�ا�cgت 

 اآ�c �� اX\.�ل 

 967 0.5 41.3 33.2 6.2 18.7 ل�5 ل$�E� أ\.�ل

 2373 0.1 27.7 9.1 0.8 62.2 � الfآ
رإن�ث أآ�F �3$د 

 2251 0.1 40.2 19.3 30.4 9.9 ذآ
ر أآ�F �� ا2ن�ث3$د 
 

 1041 0.4 47.5 25.9 2.4 23.8 اXن�ث3$د = 3$د الfآ
ر 

N6632 0.2 37 18.7 11.9 32.1 إج!�ل 
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   الرأي في المباعدة بين المواليد5–17

وسائل تنظيم األسرة، وذلك علـى أسـاس أن         تخدام  اس المباعدة بين المواليد هو أحد أهداف        إن
  .واحدالوالدات المتعاقبة تؤثر سلبا على صحة األم والطفل في آن 

  
بين الوالدات هي   الفترة المثالية الفاصلة    من السيدات يعتبرن    % 41.9أن  ) 6-17(جدول  اليشير  

خالل فترة أقل   نجاب  منهن يرغبن باإل   %5أن  ويالحظ  . منهن يعتبرنه سنتين  % 39.9ثالث سنوات و  
 سـنة وأدناهـا بـين       )19-15( الفئة العمرية    فيمن عامين وتصل هذه النسبة أقصاها بين السيدات         

  .سنة) 49–45(السيدات 
  

أن نسبة السيدات الريفيات اللواتي فضلن أن تكون المـدة الفاصـلة بـين              ويبين الجدول أيضا    
 مقابـل أن    ،%34.2و% 46.3 على التوالي    توكانالوالدات سنتان كانت أعلى منها لدى الحضريات        

الريفيات حيث كانت النسب    بين  نسبة الحضريات الالتي فضلن أن تكون ثالث سنوات كانت أكبر منها            
  .%38.7و% 44.2على التوالي 

  
ويشير الجدول الى وجود تفاوتات واضحة حسب المحافظة حيث أن نسب من ذكرن أن المـدة                

فى محافظة الـسويداء وادناهـا      % 61 سنوات بلغت اقصاها     3 تكون   نأالفاصلة بين الوالدات يجب     
  .فى محافظة دير الزور% 28.8

  
ويوضح الجدول ان متوسطات الفترة المثالية بين الوالدات كما اظهرته بيانات المسح تتفـاوت              

عليميـى  حسب عمر السيدة والمدة منذ الزواج االول وعدد االطفال الباقين على قيد الحياة والمستوي الت    
  .للسيدة

    
 عنها فـى   ) شهرا 2.9(ويشير الجدول كذلك الى ارتفاع متوسط الفترة بين الوالدات فى الحضر            

طولها فى  أصاها و أق اما بالنسبة للمحافظات فان الفترة المثالية بين الوالدات بلغت           ) شهرا 2.7(الريف  
    .فى محافظة دير الزورقصرها  شهرا وأ3.2محافظة ريف دمشق 
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  )6-17 (جدول
حسب رأيهن فى الفترة بين الوالدات سنة ) 49 –15(الفئة العمرية في  النسبي للنساء المتزوجات التوزيع

  .ومتوسط الفترة وبعض الحصائص
  

�� ال
Xدات( Nل�F!ال Tال.�ص  

� ال���
 �� TWأ

��� ��� ��C,ث  ���

ات�� 

 w(أر

ات�� 
�FآHI  

 ��g
 �:$د

 D�
��
ال.��ة 
 ��(

$� ال!
ال

3$د 
 ال���ء

1 9 -15 0.7  8.4  44.4  34.4  12.2  1.8  3.1  747  
24 - 20 0.1 7.2  41.9  39.1  11.8  1.7  2.7  2365  
29 - 25 0.2  4.5  40.4  42.1  12.8  1.8  2.8  3493  
34 - 30 0.2  5.0  37.6  42.3  14.9  1.4  2.8  3226  
39 - 35 0.2  4.6  38.4  42.5  14.3  2.2  2.7  3054  
44 - 40 0.2  4.4  37.1  44.7  13.7  1.6  2.9  2756  

ال.��ت 
���!� ال

49 - 45 0.1  3.9  39.9  42.3  13.8  2.0  2.8  1924  
4 - 0 0.3  7.9  44.6  37.0  10.2  1.7  2.8  3346  
9 - 5 0.3  5.4  40.4  42.0  12.0  1.5  2.8  3697  

14 - 10 0.1  4.4  36.0  43.7  15.7  1.8  2.9  3281  
19 -1 5 0.2  3.8  38.3  42.5  15.3  1.6  2.8  2956  
24 - 20 0.1  3.8  35.6  45.6  14.9  2.7  2.8  2195  

 ال.��ة 
 Nال�

 x-6ان
7�3 أول 

زواج     
25 + 0.2  3.7  39.5  42.3  14.3  1.7  2.9  2090 

ج$� X 1.2  13.8  44.7  30.5  9.7  4.6  2.7  1470  
2- 1 0.1  4.6  38.0  42.3  14.9  1.2  2.9  4993  
4 - 3 0.1  3.0  35.5  45.9  15.5  1.1  2.8  6221  

3$د 
ا�\.�ل 

��ءأ� 
5+ 0.2  5.5  43.9  39.7  10.7  2.3  2.7  4882 
��  3518  2.6  4.3  8.4  31.2  49.9  10.3  0.2 أ�

  262  3.2  0.9  16.2  39.9  40.5  3.4  0.0 ت�6أ وت �?
��  7401  2.8  1.5  14.1  41.9  38.9  4.8  0.2 ا)�$ا
  2768  2.9  0.9  15.7  46.0  34.8  3.3  0.1 إ3$اد��
��
  �C 0.2  1.6  32.5  50.1  15.7  0.8  3.0  1713ن

D�
�� $E�� 0.3  2.8  37.0  48.1  11.8  0.4  2.7  1203  

ال:�ل� 
��!��� ال�

�FآHI ��� 699  3.3  0.9  20.6  47.5  30.3  1.6  0.0 ج��
� �ن   10193  2.9  1.7  17.5  44.2  34.2  3.8  0.2 �-�

���W2ا K7372  2.7  1.9  8.0  38.7  46.4  6.7  0.2 ر�  
V^1646  3.0  1.2  23.1  48.3  26.7  1.9  0.1 د�  
?�� 0.4  5.9  39.8  37.5  16.3  4.4  2.9  3971  
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  االتجاهات نحو زواج وإنجاب وتعلم البنـات 6–17

ية حول مواضيع الـصحة اإلنجابيـة       رغبات وقناعات السيدة السور   دراسة   فيما سبق    أوضحنا

والستكشاف مدى اقتناعها بحجم األسرة الكبيـر       . بحالتها الحاضرة وتنظيم األسرة وأن رأيها قد يتأثر       

ما تراه السيدات السوريات الالتي ، سنعرض فيما يلي وكمحاولة الستقرار اتجاهات الخصوبة المستقبلية

  .سط عدد األطفال الذي يرغبن به لهن لزواج بناتهن ومتوأمثلسبق لهن الزواج سنا 

  

 حيث نجد أن أعلـى  ،توزيع السيدات حسب السن األمثل لزواج بناتهن) 7-17(الجدول   يعرض

يؤيدن % 18.9وسنة   )21-20(يفضلن أن يكون عمرها بين      % 45.4نسبة من السيدات وهي حوالي      

تفضيل للزواج في أعمار مبكرة ونالحظ أيضا أنه بشكل عام ال يوجد . سنة )19-18(أن يكون ما بين 

 سنة وتوكـد البيانـات وجـود    20.5أو متأخرة وبالتالي فان متوسط العمر المثالي لزواج بناتهن كان  

زواج البنت والمستوى التعليمى لالم حيث يصل متوسط السن         لعالقة طردية بين متوسط العمر المثالى       

 سنة للجامعيات وبالنسبة 23 سنة مقابل حوالى   19.6عند الزواج المرغوب فيه للبنت للسيدات االميات        

ـ   دنـى  أن إلمكان االقامة فلم تظهر البيانات وجود فوارق بين الريف والحضر أما بحسب المحافظات ف

 سنة  19.6 سنة ثم فى محافظة ادلب       19.2متوسط لسن الزواج كان فى محافظة دير الزور حيث بلغ           

 سـنة   22.7وس والالذقية حيث بلـغ      ـى طرط ـ محافظت على مستوياته فى  ألى  إبينما يرتفع المتوسط    

  .سنة على التوالى 22.2و

 

 لالبنة فكما هو واضح من الجدول يكاد يتطابق مع العدد فيهأما من حيث عدد األطفال المرغوب 

ويالحظ أنه كلمـا زاد     . أطفال) 4(الذي كانت ترغب به المرأة لنفسها، حيث يبلغ عدد األطفال األمثل            

تعليمي للسيدة فإنها ترغب البنتها في عدد أطفال أقل وبالنسبة لمكـان االقامـة فقـد بلـغ                  المستوى ال 

قصاه فـى محافظـة     أ طفال فى الحضر كما بلغ المتوسط        3.7 طفال مقابل    4.3المتوسط بين الريفيات    

  . فى محافظة السويداءهدناأ و) طفال5.1(درعا 
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  )7-17(جدول 

ومتوسط  لزواجحسب العمر األمثل لسنة ) 49 –15(من الفئة العمرية  النسبي للنساء المتزوجات ضالتوزيع

   وبعض الخصائصبناتالعدد األطفال الذي يرغبن أن تنجبه 
  

 ال�!� ال!�FلN ل�'واج

� ال���
 أخ�ى +25 24 - 22 21 - 20 19 - 18 17 - 16 16 >

 D�
��
 ��
 ال'واج


�D 3$د ��
ا�\.�ل الfي 
��cg� أن 
 �Ec0ت�
�Eت��( 

3$د 
 ال���ء

1 9 -15 4.4 6.7 28 47.3 6.7 3.6 3.3 19.6 4.5 747 
24 - 20 2.6 4.8 22.1 50.4 11.1 6.3 2.8 20 4.1 2365 
29 - 25 2.4 4.6 17.7 47.4 12.7 12.1 3.1 20.5 4 3493 
34 - 30 2.4 4 18.9 46.3 11.9 13.9 2.6 20.5 3.8 3226 
39 - 35 2.5 4.6 17.2 43.2 13.2 16.3 2.9 20.8 3.9 3054 
44 - 40 2.9 6.1 18.6 40.4 14 14.9 3.1 20.6 4 2756 

ال.��ت 
���!� ال

49 - 45 2.8 4.8 16.7 44.4 14 13.6 3.6 20.6 3.9 1924 
�� 3518 5.3 19.7 5.1 5.5 7.1 45.7 22.2 8.6 5.8 أ�

 262 5.4 20.2 1.9 6.6 8 47 24.6 11.2 0.7 ت�6أ وت �?
�� 7401 4 20 2.6 8.5 9.7 48.8 21.9 5.6 2.8 ا)�$ا
 2768 3.5 20.7 2.1 15.1 14.6 45.1 19.8 2.5 0.9 إ3$اد��
��
 �C 0.8 2 11.1 46.2 18.9 19.1 1.9 21.2 3.2 1713ن

D�
�� $E�� 0.4 0.5 7.2 35 23.7 30.8 2.3 22.2 3 1203 

ال!��
ى 
 N!���ال�
Nال:�ل 

�FآHI ��� 699 2.9 22.9 3.9 37.6 29.1 24.9 4.1 0.4 0 ج��
� �ن  10193 3.7 20.5 3.5 13.1 13.1 44.1 19.9 4.3 2.1 �-�

���W2ا K7372 4.3 20.4 2.3 12 11.8 47.3 17.5 5.7 3.4 ر� 
V^1646 3.3 20.5 5.6 11 16 40.7 22.8 2.7 1.3 د� 
?�� 2.9 5.5 25 45.9 6.8 8.3 5.7 20 5 3971 

V^د� K2422 4 20.1 1.5 8.1 10.1 47.1 22.2 6.8 4.2 ر� 
�!� 0.9 3.8 15.8 49.7 11.1 18.4 0.4 20.8 3.1 1350 
]�!� 2.1 5.3 20.7 43 16.5 11.8 0.6 20.3 3.3 1197 

��W1131 3.2 22.2 0.3 29.8 22.9 37.8 7.1 1.8 0.5 ال,ذ 
 1144 4.3 19.6 1.9 6.2 6.2 49.8 23.9 7.9 4.1 إدل?

 1242 3.6 21.2 7.2 13.7 23.9 43.5 7.7 2.8 1.2 ال:� �
 736 5 19.2 3 4.7 7.8 45.2 19.5 7.7 12.2 د�� ال'ور

س\�\ 658 2.8 22.7 0.6 42.4 20.5 32.9 2.8 0.8 0.1 
�W751 4.8 20.1 1.3 9.9 8.9 55.4 15.2 7.2 2.1 ال� 
 797 5.1 20 0.9 5.6 12.1 50.7 23.6 5.8 1.3 در�3 
 446 2.5 21.7 0.4 24 20.2 47.7 6.6 0.8 0.3 ال�
�$اء

 ال!:�I(�ت

 74 3.6 20.1 1.9 7.4 9.3 62 13.9 3.2 2.2 ال�6��Uة

N17565 4 20.5 3 12.6 12.5 45.4 18.9 4.9 2.6 إج!�ل 
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  الفصل الثامن عشر

  الخالصة والتوصيات
  

 بإستخـدام عينة     2009ية السورية عام  نفـذ المسح الصحى األسرى فى الجمهورية العرب
 أسرة فى 14387 أسرة عراقية وقد تضمنت هذه العينة 2996 أسرة معيشية منها28693حجمها 

  . أسرة فى المناطق الريفية والتى غطت جميع محافظات القطر10496المناطق الحضرية مقابل 
            

ة أو مطلقة أو أرملة وعمرها يتراوح ـدة متزوجـة أي سيـ سيدة مؤهل17565شملت العينة 
ر ـوالحض)  سيدة7372(ف ـن الريـ وتقيم مع أسرتها بصفة معتادة موزعة بي��� 49-15 بين

  ). سيدة1093(
   

 استبيان األسرة المعيشية وإستبيان يوقد جمعت بيانات المسح باستخدام ثالث استبيانات ه
 من األسر العراقية الوافدة إلى سوريا مه لجمع البياناتالصحة اإلنجابية واإلستبيـان الثالث تم استخدا

  .%96وقد بلغت نسبة االستجابة حوالى . 2009خالل الربع األخير من عام وقد جمعت هذه البيانات 
  

ويعرض هذا الفصل خالصة ألهم النتـائج التى تم عرضها بشكل تفصيلى فى فصول هذا 
  .مكن استخالصها من هذه النتائجلى عدد من التوصيات التى يإالتقرير إضافة 

  
وتجدر االشارة الى أن هذا التقرير يتضمن النتائج الخاصة باألسر السورية فقط حيث تم اصدار 

  .نتائج وبيانات األسر العراقية فى تقرير مستقل
  

   أهـم النتـائج 1–18
  خصائص األسر والظروف السكنية

 يرتفع قليال عن ذلك فى  أفراد5  بلغ سوريا متوسط حجم األسرة المعيشية فىأظهرت النتائج أن
من % 4 يوأن حوال% 37 ي سنة حوال15فراد أقل من الريف مقارنة بالحضر، كما بلغت نسبة األ

  . سنة فأكثر65السكـان بلغت أعمـارهن 
   

وقد تالحظ ارتفاع نسب األميـات عن مثيالتها بين الذكور وفى المناطق الريفية مقارنة 
كما تبين انخفاض نسبة العامالت اإلناث بشكل واضح مقارنة بالذكـور كذلك . يةبالمناطق الحضر
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تنخفض هذه النسبة فى الحضر مقارنة بالريف وقد يرجع ذلك الى استمرار التحاق االنـاث فى التعليم 
  .فى الحضر

  
وحول الظروف السكنية اوضحت النتـائج زيادة معدل التزاحم فى الريف مقارنة بالحضر وأن 

  .وتزيد فى الريف عنها فى الحضر% 91سبة تملك األسر للمسكن الذى تعيش فيه بلغت حوالى ن
  

وقد أظهرت البيانات أن نسبة نسبة األفراد الذين يستخدمون مصدرا محسنا لمياه الشرب بلغت 
وترتفع هذه النسبة فى الحضر % 99ونسبة من يستخدمون مرحاضا محسنا بلغت حوالى % 90حوالى 

  . الريفعنها فى
  
  نتشـار األمراض المزمنة والتدخين ا-

  بين جميع أفراد األسرةمنةزحرص المسح على قياس مستوي انتشار عدد من األمراض الم
 فاكثر تمهيدا لوضع برامج التوعية والتثقيف  سنة15ومستوي انتشار التدخين بين االفراد البالغين 

  .ة من الناحيتين االقتصادية والصحيةاتها السلبيعكاسالمناسب لمكافحتها والحد من ان
  

قل وكانت هذه من السكـان يعانون من مرض مزمن واحد على األ% 10ن حوالى أوقد تبين 
نها فى الريف وبين االنـاث عنها بين الذكور تزداد مع تقدم العمر ماألمراض أكثر انتشار فى الحضر 

 هى أكثراألمراض انتشـارا كمـا تبين وقد تالحظ أن ارتفاع ضغط الدم والسكرى وأمراض المفاصل
وجود تفاوت واضح فى نسب إنتشـار األمراض بين المحافظات حيث بلغت أقصاها فى محافظة 

  .السويداء وأدناها فى محافظة طرطوس
  

يدخنون كما أن )  سنة فأكثر15(وحول انتشار التدخين تبين ان هناك ما يزيد عن ربع السكان 
.  عنه، وتزيد نسب المدخنين بين الذكور عنها بين االناث كما هو متوقعقد توقفوا% 3هناك حوالى 

كذلك تالحظ وجود فوارق ملحوظة فى نسب المدخنين بين المحافظات حيث تبلغ اقصاها فى محافظة 
  .الالذقية وأدناها فى محافظة دير الزور

   
  :  الزواج-

تزيد بين االناث عنها بين % 58 يحوال)  سنة فأكثر15( بلغت نسبة المتزوجين من السكان 
الذكور وهذا النمط سـائد فى كل من الريف والحضر، وترتفع هذه النسب تدريجيا مع تقدم السن 
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ى ـة حوالـوتشير البيانات الى االرتفاع النسبي للسن عند الزواج حيث بلغ متوسط سنوات العزوبي
  . سنة لالناث25 سنة للذكور مقابل 29

  
قارب من الظواهر المنتشرة فى المجتمع السورى ويزيد انتشاره فى الريف ويعتبر الزواج من اال

  .بعكس ظاهرة تعدد الزوجات التى تتدنى نسب انتشارها خاصة فى الحضر
  

 سنوات تزيد عن ذلك 6وحول فارق السن بين الزوجين تبين ان هناك فرقا يصل الى حوالى 
  .بمقدار سنة فى الحضر

  
  الخصوبة -

 مولودا 3.5 بلغ ي الخصوبة أوضحت نتائج المسح الى أن معدل الخصوبة الكلبالنسبة لبيانات
 مولودا، كما أظهرت البيانات أن متوسط عدد المواليد أحياء 3.9لى إلكل سيدة يرتفع فى الريف 

 مولودا، وبصفة 5.3وهو ما يعرف بالخصوبة المكتملة بلغ )  سنة49-45(للسيدات فى الفئة العمرية 
  .ن مستوى الخصوبة فى الريف يزيد عن مثيله فى الحضر عامة تالحظ أ

  
  تنظيم األسرة وتفضيالت االنجاب-

من النساء فى سن االنجاب يستخدمن وسائل لتنظيم % 54ن حوالى أأظهرت بيانات المسج 
  .فى المناطق الحضرية% 59االسرة وقت المسح تزيد الى حوالى 

   
ذات الفاعلية فقد اشارت الببيانات الى انها تبلغ حوالى أما بالنسبة الستخدام الوسائل الحديثة و

  .فى الحضر% 41مقابل % 32تنخفض فى الريف الى حوالى % 38
  

ويعتبر اللولب أكثر الوسائل انتشارا تليها الحبوب ويالحظ وجود تفاوت واضح فى هذه النسب 
  .حسب المحافظة وحسب المستوى التعليمي للمرأة

  
 الغالبية العظمى من المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة ال يعانين من ظهرت نتائج المسح أنأو

  .فقط% 7أى مشكالت متعلقة باالستخدام وأن نسبة من يعانين من أى مشكلة بلغت حوالى 
  

من الطلب على تنظيم األسرة مقابل حوالى % 49وتالحظ أن القطاع الحكومى يغطى حوالى 
  . للقطاع الخاص% 35
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من النساء % 29تخدام وسائل تنظيم األسرة مستقبال تبين أن هناك حوالى ة فى اسيوحول الن
من غير المستخدمات والالتى ال ينوين % 39غير المستخدمات ينوين االستخدام مستقبال، وأن حوالى 

االستخدام مستقبال أرجعن ذلك الى الرغبة فى االنجاب وأن هذه النسبة تتفاوت بشكل واضح حسب 
  .المحافظة
  

غ حوالى ـط عدد االطفال المرغوب في إنجابه بلـوص تفضيالت اإلنجاب تبين أن متوسوبخص
  . أطفال ويزيد فى الريف عنه فى الحضر4
  

 أوضحت إجابات االمهات ان متوسط  لالبنة فيهوعند سؤال األم عن عدد األطفال المرغوب
   . أطفال يرتفع فى الريف عنه فى الحضر4العدد المرغوب فيه بلغ 

  
  )خالل الخمس سنوات السابقة على المسحآخر والدة (عاية األمومة ر -

 والطفل بمدى توفر خدمات رعاية األمهات واستخدامها لهذه الخدمات مستوي صحة األم يتأثر
من حاالت الحمل فى % 88وقد أوضحت نتائج المسح أن حوالى . خالل الحمل وأثناء الوالدة وبعدها

مؤهل وكان طبي السابقة على المسح تم متابعتها بمعرفة كادر اخر مولود خالل الخمس سنوات 
من حاالت الوالدة تمت فى مؤسسة % 78 مرات وأن حوالى 5متوسط عدد مرات المتابعة حوالى 

  .صحيه وأن غالبيتها تمت بمساعدة كادر طبى مؤهل
  

ة على وأفادت نسبة من األمهات الالتى وضعن مولودهن األخير خالل الخمس سنوات السابق
فى الحضر % 31أنهن تلقين رعاية بعد الوالدة وترتفع هذة النسبة الى % 27المسح تقدر بحوالى 

  .فى الريف وهذة النسبة متدنية ومازالت دون المستوى المطلوب% 23مقابل 
  

وبصفة عامة أظهرت البيانات وجود تفاوتات واضحة فى مؤشرات رعاية األمهات بين 
  .المحافظات

  
  إلنجايبة ا األمراض-

 بينت نتائج المسح أن نسبة السيدات االتى عانين من أعراض تدل على االصابة بسقوط الرحم
عانين من عدم % 4 الحاالت راجعت الطبيب وأن حوالى هوأن حوالى ثلثى هذ% 5 حوالى بلغت

  .التحكم فى البول وأن ما يقرب من نصف الحاالت راجعن كادر طبى
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   األمراض المنقولة جنسيا -

تعتبر معرفة االمراض المنقولة جنسيا وكيفية تجنبها والوقاية منها من االمور الهامة فى مجال 
من نساء العينة يعرفن االيدز وسمعن % 82وقد أوضحت بيانات المسح أن حوالى . الصحة اإلنجابية 

التصال الجنسى عنه وكان المصدر الرئيسي للمعرفة هو التليفزيون وأكدت غالبية النساء إعتبارهن أن ا
غير االمن ونقل الدم من أهم طرق انتقال االيدز وأن الممارسة الجنسية األمنة واستخدام العازل الواقى 

  .من أهم طرق الوقاية منه
  
  الـصحة األطف -

أن معدل وفيات الرضع خالل الخمس سنوات السابقة على المسح بلغ أوضحت نتائج المسح 
ن هذه المعدالت أ فى االلف و21.4االطفال دون الخامسة بلغ  فى االلف وإن معدل وفيات 17.9

  .تنخفض فى الحضر عنها فى الريف كما ترتفع مع رتبة المولود
   

وحول انتشار سوء التغذية بين األطفال دون الخامسة أشارت نتائج المسح الى أن قصر القامة 
ق بين أطفال الريف والحضر يعانون من نقص الوزن وأن الفوار % 10وأن حوالى % 23بلغ حوالى 

  .ليست فروقا معنوية بينما تالحظ وجود تفاوتا واضحا فى هذا المجال بين المحافظات
   

% 42ن حوالى أمن االطفال رضعوا من الثدى و% 93لى أن حوالى إوقد اشارت بيانات المسح 
  . شهرا14.6بلغ ن وسيط مدة الرضاعة الطبيعية أتم إرضاعهم خالل الساعة األولى بعد الوالدة و

  
والذين استكملوا جميع اللقاحات )  شهرا23-12(وبالنسبة للقاحات بلغت نسبة االطفال البالغين 

من واقع بيانات البطاقات فقط وال % 92مقابل حوالى % 76من واقع بطاقات اللتلقيح وتصريح األم 
 اإلقامة كانمتوجد فوارق واضحة فى هذه النسب حسب جنس الطفل يعكس الحال بالنسبة ل

  .والمحافظات
  

تعتبر أمراض الجهاز التنفسى من األمراض الشائعة بين االطفال دون الخامسة وقد بلغت نسبة 
% 4وان حوالى % 19األطفال الذين عانوا من السعال خالل االسبوعين السابقين على المسح حوالى 

اطق الريفية وبين الذكور مقارنة يشتبه فى إصابتهم بالتهاب رئوي وتزيد هذه النسب بين أطفال المن
لغت أقصاها فى محافظة بأطفال الحضر واالناث كما تتفاوت نسب االصابة بين المحافظات حيث ب

  .درعا
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من المصابين بالسعال طلبوا استشارة طبية للعالج وأن غالبية % 86وأظهرت النتائج أن حوالى 
وية المضادة للسعال هى األكثر استخداما تليها دن األأمن قبل الطبيب الخاص وكانت حاالت االستشارة 
  .المضادات الحيوية

  
من األطفال قد عانوا من االسهال ولم يالحظ فرقا واضحا فى نسب  %8تبين أن حوالى 

ناث بينما ترتفع هذه النسبة فى ااريف مقارنة بالحضر وأن هناك االصابة بين الذكور عنها بين اإل
  .تباينات واضحة بين المحافظات

  
وقد تلقى أكثر من ثلثى المصابين استشارة طبية للعالج وكان الطبيب الخاص هو أكثر المصادر 

  .تقديما للمشورة وأن المضادات الحيوية أوسع العالجات استخداما
  
   حماية األطفال-

  .تغطى مؤشرات حماية األطفال تسجيل المواليد وعمالة األطفال وتأديب األطفال والزواج المبكر
  

ن المواليد يتم تسجيلهم وأنه ال يوجد فرق بين الذكور م% 91 أوضحت البيانات أن حوالي وقد
نها في الريف بفارق ع اإلقامة حيث ترتفع النسبة في الحضر مكانواإلناث بعكس الحال بالنسبة ل

  .في دير الزور% 80في محافظة دمشق وحوالي % 98 نقاط كما تتراوح النسبة بين حوالي 5حوالي 
  

 سنة أوضحت بيانات المسح أنها متدنية 14-5ول نسبة األطفال العاملين في الفئة العمرية وح
  %.3.3حيث بلغت 

  
)  سنة14-2(من األطفال % 29أما بالنسبة لتأديب األطفال فقد أشارت البيانات إلى أن حوالي 

فقط قد % 6الي  وأن حوييتعرضون لعقاب نفس% 52قة غير عنيفة وأن حوالي يويتم تأديبهم بطر
  .وقد تالحظ وجود تفاوت واضح في هذه النسب بين المحافظاتتعرضوا لعقاب شديد، 

  
 سنة فقد 15وحول ظاهرة الزواج المبكر والتي يتم قياسها من خالل نسبة من تزوجن قبل سن 

 تفاوت على مستوى  وجودالحظتوهي متقاربة في كل من الريف والحضر بينما % 5بلغت حوالي 
وأدناها في محافظة طرطوس %) 7.2( حيث تبلغ أقصاها في محافظة دير الزور المحافظات

)1.2.(%  
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  اتـأهم التوصي 2–18

يتضح من العرض السابق لنتائج المسح والتى تم تناولها بالتفصيل فى الفصول السابقة من هذا 
 البرامج التقرير ضرورة تكاتف وتضافر جهود الجهات ذات العالقة والتنسيق فيما بينها لوضع

ستخدام الموارد المتاحة وتجنبا لالزدواجية والتكرار والسياسات الصحية والتنموية المتكاملة ترشيدا ال
وبما يحقق االستفادة القصوى منها، وللوصول إلى هذه االهداف المنشودة فإنه يتعين تبنى عدد من 

  :التوصيات نوجزها فيما يلى
  

طية بخدمات الصحية االنجابية وخدمات رعاية األمومة   بالرغم من التحسن فى مستويات التغ•
والطفولة فإن هناك حاجة إلى ضرورة توجيه المزيد من االهتمام لتحقيق المزيد من التحسن فى 

  .مجال تنظيم األسرة والصحة االنجابية وخدمات رعاية الطفولة وخاصة ما يتعلق باللقاحات
  

يفية عبر وسائل االعالم المختلفة، السيما التليفزيون،   ضرورة تكثيف الحمالت االعالمية والتثق•
النتشاره الواسع لرفع الوعى والتثقيف الصحى ولمواجهة الممارسات الضارة مثل زواج األقارب 
وتبنى مفهوم األسرة كبيرة الحجم كما ينبغى تشجيع الممارسات الرشيدة مثل ضرورة تشجيع 

سوق العمل وتثقيفها بأهمية التغذية السليمة لوقاية الطفل من المرأة على إستكمال تعليمها والتحاقها ب
أمراض سوء التغذية بما فيها السمنة واألمراض السارية وإستكمال اللقاحات ضد أمراض الطفولة 

  .وإستخدام وسائل تنظيم األسرة الحديثة ذات الفاعلية
  

فظات فى مختلف المجاالت التى   ضرورة العمل على تقليص الفوارق الجهوية واالقليمية بين المحا•
  .تناولها المسح

  

  نظرا للمستوي المنخفض الذى وصلته مستويات وفيات الرضع واالطفال فإنه يتعين االهتمام بجوده •
ونوعية الخدمات بدرجة كبيرة لتحقيق المزيد من االنخفاض لهذه المستويات وكذلك الحال بالنسبة 

  .لمستويات الخصوبة
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  تصميم عينة المسح الصحي األسري

  2009 الربية السورية لعام ةبالجمهوري
  

على اساس أن تكون عينة حجمها  2009ري بسوريا لسنة ـ المسح الصحي األسصممت عينه
 إلى الوافدة  أسرة عراقية من بين األسر 2700أسرة سورية و قرابة   27300  أسرة منها30000

 ، و التي 2003) آذار ( القطر العربي السوري بعد اندالع الحرب على العراق من شهر مارس 
  .تتواجد بكثافة هامة نسبياً خاصة بنواحي ببيال و جرمانا و قدسيا من محافظة ريف دمشق 

 التي يرأسها أشخاص مقيمون بسوريا ومن جنسيات أخرى ال و تجدر اإلشارة إلى أن األسر 
ل األسر السورية المقيمة في القطر بنسبة ــو إن هذه العينة تمثل ك .تدخل في إطار هذا المسح 

  تو بوسطيه الحضري و الريفي و كذلك على مستوى المحافظات ، كما تم أخذ كل االحتياطا% 0.80
   % .7.02ل األسر القادمة من العراق و بنسبة ـية ممثلة لكالفنية لتكون عينة األسر العراق

و قد تم سحب هذه العينة باعتماد أساليب العينة العشوائية الطبقية و على مرحلتين بحيث تم في 
  وحدة و كذلك سحب 2618  وحدة عد من العينة الرئيسية التي تضم  1301 أولى سحب  مرحلة

نات المتكونة من وحدات العد التي تم حصرها و تحديدها بمناسبة  وحدة عد تكميلية من قاعدة العي74
 و التي تغطي كامل تراب القطر السوري بمدنه و 2004إنجاز التعداد العام للسكان و المساكن لسنة 

و في مرحلة ثانية سوف يتم تحديث هذه الوحدات و إعداد قائمة اسمية كاملة في كل األسر  .أريافه 
 و المقيمة داخل حدود وحدة لعراقية و األسر التي يحمل رؤساؤها جنسيات أخرىالسورية و األسر ا

  .العد 
   

 أسرة سورية وعراقية من كل وحدة عد من 20     وبعد ذلك سوف يتم سحب عنقود واحد يضم 
الوحدات التي تم اختيارها على مستوى كل المحافظات والنواحي باستثناء نواحي ببيال و جرمانا و 

ن محافظة ريف دمشق ، أما على مستوى وحدات العد التي تم اختيارها من هذه النواحي من قدسيا م
أسرة سورية من هذه الوحدة ثم ) 20(ريف دمشق سوف يتم سحب عنقودين اثنين ، عنقود أول يضم 

  .عنقود ثاني يضم كل األسر العراقية التي تم تحديدها بصفة شاملة داخل وحدة العد 

  ةقاعدة العين . 1
 تجزئة التراب السوري إلى مناطق 2004تطلب إعداد التعداد العام للسكان و المساكن لسنة 

 أسرة و هي ما تسمى بوحدات العد ، وتتمثل قاعدة العينة في 130جغرافية محددة ميدانياً تضم قرابة 
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ها سنة المقيمة ب) سورية وعراقية و من جنسيات أخرى ( سجل شامل لكل وحدات العد و عدد األسر 
محافظة بمحافظة و داخل كل محافظة ناحية بناحية و داخل كل ناحية و حدات العد بالمدن و , 2004

  . وحدة عد 26000أحياء المدن ثم وحدات العد  بالقرىو باألرياف و تشمل هذه القاعدة على 
و تحديثها سنة و تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم بدرجة أولى استخدام العينة الرئيسية التي تم سحبها 

 وحدة عد ثم اللجوء إلى القاعدة األصلية للتعداد لسحب وحدات عد تكميلية 2618 والتي تضم 2007
  .انا  و قدسيا من محافظة ريف دمشقبمحافظة القنيطرة و بناحيتي جرم

  

  طبقـات العينــة. 2
أوال ثم حرصا على دقة التقديرات المستخرجة من نتائج هذا المسح على المستوى القطري 

وعلى هذا األساس فقد وزعت . ، تم االعتماد على طرق العينة الطبقيةالمحافظاتعلى مستوى 
المكونة لقاعدة العينة إلى طبقتين حسب الوسط الجغرافي وذلك الرتباطه الوثيق  العد وحدات

  : السكانية عامة وهما الصحية وبالمؤشرات الصحية وبالمؤشرات
    طبقة الحضر-
  لريف  طبقة ا- 

وبما أن المسح يهدف أيضا إلى رصد الوضع الصحي لألسر العراقية الشقيقة التي لجأت إلى 
الرئيسية حسب نسبة لعينة لالمكونة العد الجمهورية العربية السورية  تم التفكير في توزيع وحدات 

لتي أنجزها المكتب كثافة األسر العراقية الوافدة و ذلك باعتماد النتائج المستخرجة من عملية التحديث ا
 أسرة عراقية إجماالً مقيمة داخل 3844أنه تم حصر تفيد البيانات و   .2007المركزي لإلحصاء سنة 

كما . من إجمالي األسر المقيمة بهذه الوحدات  % 1.1وحدات عد العينة الرئيسية ممثلة بذلك قرابة 
 بمحافظة ريف دمشق و من بينها  تقيمة من هذه األسر العراقي2332يستخلص من هذه البيانات أن 

من إجمالي األسر العراقية  % 41.6 متواجدة بنواحي ببيال و جرمانا و قدسيا أي ما يمثل 1600
  : وعلى هذا األساس يقترح إحداث طبقتين حسب نسبة كثافة األسر العراقية وذلك على النحو التالي 

   .قيةمن األسر عرا% )0.7( ذات كثافة ضئيلة: األولى الطبقة 
   وتتكون هذه الطبقة من كل المحافظات و النواحي باستثناء نواحي ببيال و جرمانا و قدسيا 

   . من األسر عراقية)%15قرابة( نسبياً  عاليةذات كثافة : الطبقة الثانية
   .و تتكون هذه الطبقة من نواحي ببيال وجرمانا و قدسيا من محافظة ريف دمشق
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  االت الدراسة مج. 3

       3. إلى تقدير كل المؤشرات البسيطة 2009يهدف المسح الصحي األسري لسنة 
   على المستوى القطري أوال وحسب الوسطالمعمول بها دولياًبالتقاطعات المطلوبة وبالدقة اإلحصائية 

إلحصائية ويهدف المسح كذلك إلى تقدير أهم المؤشرات الصحية وبالدقة ا). حضر وريف(الجغرافي
 إلى استخراج بعض المؤشرات  من جهة أخرىالكافية على مستوى كل محافظة كما يرمي هذا المسح

ذلك و قد تطلب األسر العراقية الالجئة و بالدقة اإلحصائية الكافية على مستوى الصحية الهامة 
ر طبقتين و تصومن محافظة ريف دمشق و قدسيا  اجرمانعلى نواحي ببيال و التركيز بصفة جلية 

للعينة من حيث كثافة تواجد األسر العراقية و بالتالي اعتماد منهجين مختلفين في سحب عناقيد العينة 
  .من طبقة إلى أخرى

   

   العينة ونسبتها حجم. 4

 عنقود حجم الواحد من 1500أسرة موزعة على 30064 يبلغ حجم العينة على المستوى القطري 
 أسرة باعتبار أن الدراسات المتعلقة بطرق العينة العنقودية و أساليبها 20األغلبية الساحقة لهذه العناقيد 

 أسرة قد يكون الحجم األمثل من حيث التكلفة المادية و عملية 20بينت أن حجم العنقود في حدود 
  .مراقبة وجمع البيانات و تمثيلية العينة فى المسوح األسرية حول األوضاع الصحية

قدير كل المؤشرات حول االوضاع الصحية لألم والطفل دون الخمس سنوات و تمكن هذه العينة من ت
فعلى سبيل المثال تمكن العينة من .على المستوى القطري بالدقة المعمول بها على الصعيد الدولي

 و هامش خطأ أقل ٪95تقدير معدل انتشار استخدام وسائل تنظيم االسرة بدرجة ثقة من البيانات 
 سنوات خالل 5 العينة من تقدير نسبة اإلصابة باإلسهال لألطفال دون كما تمكن هذه .٪1من

  .٪0.7 وهامش خطأ العينة ال يفوق ٪95األسبوعين السابقين على المسح بدرجة ثقة من البيانات 
وتم توزيع العينة على المحافظات مع زيادة حجم العينة على مستوى المحافظات األقل حجما من 

القنيطرة و السويداء وذلك بهدف تقدير أهم  المؤشرات الصحية و بالدقة غيرها وخاصة لمحافظات 
 بمحافظة القنيطرة ٪9.41الكافية على مستوى كل محافظة وعلى هذا األساس تبلغ نسبة العينة 

 بدرعا في ٪ 1.20 بدير الزور و٪1.28 بمحافظة الرقة  و ٪1.33 بمحافظة السويداء  و٪1.84و
  . في محافظة دمشق ٪ 0.65 في محافظة حلب و ٪0.51نة حين ال تتجاوز نسبة العي
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 وحدة عد من ناحية 110كما تم أخذ كل األحتياطات الفنية لتمثيل األسر العراقية إذ تم سحب 
 بناحية قدسيا من نفس المحافظة 48 وحدة عد بناحية جرمانا و92ببيال من محافظة ريف دمشق و 

  .بكثافة عالية نسبيا لألسر العراقية باعتبار أن هذه النواحي الثالثة تتميز 
و إن زيادة حجم العينة بهذه النواحي أدى إلى استخدام نسب عينة مرتفعة مقارنة بغيرها من  

بناحية قدسيا و ٪6.45 بناحية ببيال و٪2.84النواحي والمحافظات فكانت هذه النسب بحدود
ى كل وحدة بهذه النواحي الثالثة وسوف يتم سحب عنقودين اثنين على مستو.بناحية جرمانا 9.02٪

 أسرة سورية أما العنقود الثاني فهو يضم كل األسر العراقية المقيمة 20بحيث يضم العنقود األول 
إال أن  البيانات المستخرجة من وثائق .داخل حدود وحدة العد وهو بالتالي ذو حجم متغير وليس ثابت 

 أسرة في 12راقية بوحدة العد في ناحية ببيال يقارب العينة الرئيسية تفيد أن متوسط عدد األسر الع
 أسرة في ناحية جرمانا وعلى هذا األساس 32 أسرة في ناحية قدسيا و18حين يبلغ هذا المتوسط 

أما على مستوى . أسرة 2560يكون عدد األسر العراقية المتوقع في هذه النواحي الثالثة في حدود 
لمحافظات وبقية ريف دمشق فينتظر أن يكون عدد األسر الموزعة على ا) 1250(بقية العناقيد 

 أسرة وذلك حسب كثافة األسر العراقية المستخرجة من العينة  200 و150العراقية في العينة ما بين 
  .2007الرئيسية  لعام 

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه قد تم زيادة حجم العينة على مستوى ريف محافظة حلب 
كة ودير الزور و الرقة ودرعا وهي محافظات تتطلب عناية أكثر من غيرها ومحافظات إدلب و الحس

   .على المستوى القطري من حيث المؤشرات االجتماعية والصحية
  

  احتساب األوزان الترجيحية.5

 الدراسة قد ائية على مستوى كل مجال من مجاالت داللة إحص إن تحقيق تمثيلية النتائج ذات
 من وسط افي إلى آخر و في داخل نفس المجالجغر من مجال سب مختلفةاستوجب تصميم العينة بن

مرجحة ذاتياً و تتطلب بالتالي تطبيق غير فالعينة هي إذن ) حضري ـ ريفي ( جغرافي إلى آخر 
تجدر  الدراسة ، ولمستوى القطري و على مستوى مجاالتأوزان ترجيحية الستخراج النتائج على ا

   .اب هذه األوزان تختلف حسب طبقة العينة أن طريقة احتساإلشارة إلى 
  ذات الكثافة الضئيلة من األسر العراقية :على مستوى الطبقة األولى -أ

                                                                     .المحافظات و النواحي باستثناء النواحي الثالث من ريف دمشق تتكون هذه الطبقة من كل  
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من أحد ) حضري أو ريفي (    hبالوسط  i  الوزن الترجيحي للعنقود رقم هو Eghiلنفرض أن 
    gمجاالت الدراسة 

Ngh   بالطبقةالعدلوحدات  لياجمالعدد اإل  h مجال الدراسة  من g. 

Mgh  عد التعداد بالطبقةالبكافة وحدات لي لألسر اجم العدد اإل  h من مجال الدراسة g.   

ngh بالعينة على مستوى الطبقة العدوحدات   عدد hمن مجال الدراسة  g.  
mgh&  بالطبقة  &بوحدة العد  عدد األسرhمن ال  g 2004 سنة.  

  

  :بحيث

∑
=

ghN

1&

&ghm  =Mgh  

  

  
 بالعينة على النحو g من  المجال hتكون بذلك نسبة إحتمال سحب وحدة العد  من الطبقة و

      :التالي

  
    

                                    
ngh . mgh& 

Mgh 
=&Pgh  

                                              

 بالطبقة iبوحدة العد )  سورية و عراقية ومن جنسيات أخرى(العدد اإلجمالي لألسر m'ghi وليكن

h  من مجال الدراسة  g2009 سنة عملية التحديث  بعد.   

 من مجال الدراسة  h بالطبقة iالعدد اإلجمالي لألسر السورية و العراقية  بوحدة العد  m"ghi وليكن

 g 2009 سنة بعد عملية التحديث.   

  
  

فيكون بذلك الوزن الترجيحي األولي على مستوى كّل أسرة سورية أو عراقية من أسر العنقود 
  :على النحو التالي

  
  
  

m'ghi Mgh  Eghi=  
 20 

. 
ngh mghi 
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لغياب (وفي صورة ما إن إستحال على الباحثة من إستجواب أسرة مثال أو ربما أسرتين 
العدد   CLghi من أسر العنقود ويكون بالتالي...) مطول، أو رفض قطعي أو لظروف إستثنائية صعبة

 الحالة يكون الوزن الترجيحي النهائي على النحو النهائي لالستمارات المستوفاة  بالعنقود ففي هذه
  :التالي

  
  
 
 
 

  من األسر العراقية" كثافة الكبيرة نسبياالذات :على مستوى الطبقة الثانية -ب

  .إن هذه الطبقة تتكون من نواحي جرمانا و ببيال وقدسيا في محافظة ريف دمشق
  

∑
=

ghN

1&

&mgh  =Mgh  

  
  

ngh . mgh& 
Mgh 

=&Pgh  

  

�د ا������ ���� m'ghiو ���� �� )   +�ا*�  و �()��ت أ%�ى �#ری  و(    ا���ة ا�.#�i /�#��0  h م� 
   .�2009(  ) 5�60 أو ��م�ن� أو *����  ( gا���3ل 

m''ghi د ا���� ���   ا��) 5�60 ـ ��م�ن� ـ *����   (  g   م� ا���3ل ��i /�#��0   h ���� ا�)#ری  #0.�ة ا�
 )� 2009.   

m'''ghi  �*ا���د ا������ ���� ا���   ا���ة ا�.#0i  /�#��0h م� ا���3ل g )����  )5�60 و��م�ن� و*

   و +�د ا��9 ا���ا*�  0�(;#د أ��ة20وي � ی) 0�(;#د ا���(  ا�)#رین +�د ا��9 ا�)#ری  أ+��8 و

 )��� �(   ا���ا*�  @�� م?�د م)6;� إذا��   یA�C ا��(;#د آ�مA ا��9 ا���ا*�  ا��;��  #0.�ة ا�

    :�ا����F?� ا9و� ��E#ن ا�#زن 2009

 	
   :������� ا	�ر�

  

  

m"ghi Mgh 20   
E’ghi  = 

20 
. 

ngh.mghi 

. 

CLghi 

m''ghi Mgh   
E’ghi  = 

20 
. 

ngh.mghi 



 225 

   .2009و یKF تG8+ H;�6I آA أ��ة م�  ا��9 ا���Cی� ا���#ن  ��(;#د ا��9ا�)#ری  

 �L3#اب أ��ة أو ر��0 أ��ت�� أو أآFم� ا�  L.�6ا� G8+ ل�?Fرة م� إن ا�#N �E و ) OEل ـ ر#Iب م��@

�I*  �P�)LFوف ا��R (;#د و ���� ) � ـ��د ا���F�5� �P�S)رات ا���E#F(ة ���� CLghiم� أ�� ا��   ا�

ا�)#ری   ��E#ن ا�#زن ا����F?� ا�(A�� �P�S أ��ة م� أ�� ا��(;#د ا��F تK ا��U�Fء ا���Fرة �G8+ �S ا�(?# 

 ���Fا� :  

  

  

  

                                                    

                                        

   
  

   : ا	��ا��
 ا�س�	������

  

  
  

  

  

Aآ G8+ H;�6Iت KFأ��ة م� و ی   )� ��   .2009 ا��9 ا���ا*�  ا��;��  �E و.�ة ا�
  
  

 أم� +G8 م)F#ى ا��(;#د  اذا ا�F?�ل أیG8+ �ًW ا�L.�6  ا�3F#اب آA ا��9 و ���� 
 

m''''ghi  ��9أ��ة م� ا A�� �P�S)ا� �?���Fن ا�#زن ا�#��E ���د ا������ ���F�5رات ا��)�E#Fة #0.�ة ا�� ا�
���Fا�(?# ا� G8+ �S0 رة��Fء ا��U�Fا� Kت �Fا*�  ا���  :ا�

  
  
  
  
  

  
  

m''ghi Mgh 20   
E’ghi  = 

20 
. 

ngh.mghi 

. 

CLghi 

m''ghi Mgh   
E’ghi  = 

CL'ghi 
. 

ngh.mghi 

Mgh   
Fghi  = 

ngh.mghi 

m'''ghi Mgh   
F’ghi  = 

m''''ghi 
. 

ngh.mghi 
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 1ملحــق رقم 

  
تقدير معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل بدرجة ثقة في البيانـات            تحديد الحجم األدنى للعينة ل       

  %.1 وهامش خطأ العينة95%
  
  
  
  

  
  

  :بحيث

n  = نةعدد األسر بالعي  
   (level of confidence)  %95 إلعتماد درجة ثقة البيانات )2 1.96( العامل

r=  من خالل نتائج  )%58.3( وهي  الحمل منعالنسبة التقديرية إلستخدام وسائل MICS 2006  
f=  1.5718  قرابةأثر التصميم العنقودي المتوقّع، وهو (Design effect)   من خـالل نتـائج MICS 

2006   
 

                                                         

    t= 10 نسبة عدم االستجابة المسموح بها، وهي%   t= 1/1  :وبالتالي-t   =1,1111   
 p =   سنة      ) 45 ـ 15( نسبة الفئة المستهدفة من مجموع السكّان وهي النساء المتزوجات من الفئة  
e- 54.4=  سنة 45 ـ 15 نسبة النساء المتزوجات من الفئة النسائية%   
  :و بالتالي  % 23.809    = 25563=    نسبة هذه الفئة النسائية من مجموع السكان -

                                              107.365  
p = 0.23809 × 544من خالل نتائج   0.12952  = 0 و  )MICS 2006 (   

e =  نة المسموح به1هامش خطأ العي%    
a n  = ط حجم األسرة المتوقع  وهومع اإلشارة إلى أن5.2متوس  ) an=5.63  من خالل نتائج  MICS 2006 (    

    %1 ± أسرة وذلك يمكن من تقدير معدل االستخدام   n =24.217   لعينة ويكون حجم ا

  
  

(1.96)2 r (1-r). f . 
t−1

1
 

  
n = 

p.an.e
2
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  :ويبين الجدول التالي مدى تطور حجم العينة بتغيير هامش الخطأ
  

  هامش الخطأ  حجم العينة

24.217  1٪  
6.054  2٪  
2690  3٪  
1515  4٪  
1196  4.5٪  
969  5٪  
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 2 ملحــق رقم

الذين أصـيبوا  باإلسـهال      )  سنوات     5األقل من   (  األطفال    نسبةنى للعينة لتقدير    تحديد الحجم األد  
  .%1 ةـوهامش خطأ العين %95  البيانات في بدرجة ثقـةخالل األسبوعين السابقين ليوم اإلستجواب،

  
                    

      

 

 

 

  
  :بحيث

n  = نةعدد األسر بالعي  
r=   خـالل نتـائج  مـن    )%8.1( لإلصابة باإلسهال خالل األسبوعين الماضيين و هيّ النسبة التقديرية 

MICS)   2006سنة(  
f=  1,75 18( صميم العنقودي للعينة وهو نفس األثر أثر الت% ( (Design effect)  

    

t=  10 وهي، نسبة عدم اإلستجابة المسموح بها%  t=  1/1   :وبالتالي-t = 1.1111   
                                          

 p=           من   %10.34 وهي قرابة )  سنوات 5 األقل من (نسبة الفئة المستهدفة من مجموع السكان وهم األطفال  
  )MICS2006(خالل نتائج 

e=  0.01 (%1 هامش خطأ المسموح به(  
a n = مع اإلشارة إلى أن 5.2 حجم األسرة المتوقع  وهو an=5.63 من خالل نتائج MICS2006 

N = 9283 1 ± نسبة اإلصابة باإلسهال وهو يمكن من تقدير%.  
  

  :مالحظـة
  :بتغيير هامش الخطأدى تطور حجم العينة ويبين الجدول التالي م

  هامش الخطأ  حجم العينة من األسر

37132  0.5%  

9283  1%  

4226  1.5%  

2321  2%  

1485  2.5٪  

1031  3٪  
  

(1.96)2 r (1-r). f . 
t−1

1
 

  
n = 

p.an.e
2
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������� ) 2 (  

�������� ������ �����  
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�������� ������ �����  

  

       ���� �����	 
����	 �������	 
���� ��� �
����	 �� ����� ������� ����	 ����� �����
                 ����	 ��� ���!���	 
����	 �!��� ��������� �������	 ��� 
����	 �"#� ��������	 �� ��!���	

�	$������	 %&�'� ��(����	 $��)���	 $��)���	 
���� ���!��*	 +'� 
	� %�	'��.  
    

                   -.� /&� 0����&� 1���	 .�2��� �2&����	  )	���	 
���� ����) '"! 3�4  .�� 5.�	 $6�	 /4
               ��	  �����	 /�&� 7�8��	 9��'��	  :� �� /�'�	 ��') %4 �"&�!� �"�4 +8)��	 
����	  ����	'�

                  ��� ��8� 3�� *; �$������	 0'! /&� ���6��	 9����� �� '�'��	 <���	 /&� 0:� �$������	 (�"!�

���=� �">��� ���� $������	 0'! �'��  ?��� ��'?� /�;  @��	 0'�� 9�@�	.  

  
              �� �A4 B�. C� �"���@� �����	 +!)  :� �� �"�&� 0�����	 �8�� �������	 
���� �;  
���

            3&�8�� C��!��	 D�� $	'�2��	 �� ���� %�E� 1�� 5� ����� 9F� ���	' �������	 .   
����� D�?�
        �� %��@); ��E��� 5������	 ������ 0'�� �������	)  ����–    ���� ���� – I�	  (    �.�!�	 3��� /�&�

 �����&� %������	 .          � %��	 �?��	 $	��4 9��) %4 5������	 ����	 +	'���	 �8�� ��8     ����6 �"&�	'�� C?
�� ��>�4 D�'� %��	 ���?�?)�	 ��E���	.  
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������� �����  

 

1.  ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)+���� .��/��� 0�1( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

�/��+ 
(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

2-�� ����� 

0�3� ���� 0�13� ���� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 5.008 0.022 0.004 2.220 24883 4.963 5.053 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.100 0.003 0.026 1.872 24883 0.094 0.105 

K��� %��	 ���	 ���� %4  ?���  (�� /%��� �	' 0.609 0.008 0.013 6.091 24883 0.593 0.624 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.860 0.013 0.007 3.212 24772 1.834 1.887 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.030 0.016 0.005 2.530 24659 2.998 3.062 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.730 0.006 0.008 3.658 23210 0.719 0.741 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� �>���� 

0.549 0.006 0.010 1.979 15178 0.538 0.560 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)� -���
9�F&� 

0.897 0.005 0.005 6.525 124614 0.887 0.907 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.986 0.002 0.002 4.173 124614 0.983 0.989 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.371 0.003 0.007 3.790 124614 0.365 0.376 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.088 0.002 0.024 2.592 47567 0.084 0.092 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.199 0.003 0.014 2.214 45824 0.193 0.204 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.008 0.000 0.062 1.201 39974 0.007 0.009 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.061 0.002 0.026 1.672 38456 0.058 0.064 

 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +�  6�	 

0.103 0.001 0.014 2.683 124614 0.100 0.106 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

        

 $	'���	 ����)15 – 49 ( R	(�	 �"� S����	
 $�!(�� �8 %�:�	1���	 $6 

0.967 0.002 0.002 1.461 17565 0.963 0.970 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( %�:�	
 �&����� 5���&� �0���	 +�#�� 

0.539 0.006 0.011 2.006 14946 0.527 0.550 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( %�:�	
� �&������&� � ���')0���	 +�#�� 

0.375 0.006 0.015 1.971 14946 0.364 0.386 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 
4.197 0.021 0.005 1.943 16475 4.156 4.238 

 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 �?� 

0.054 0.002 0.039 1.506 17565 0.050 0.059 

 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
4 9�"��	+)��	 S�� % 

0.085 0.002 0.028 1.288 17565 0.080 0.090 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

�/��+ 
(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

2-�� ����� 

0�3� ���� 0�13� ���� 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.817 0.004 0.005 2.020 17565 0.809  0.825 

 ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� ('�*�� 

0.048 0.002 0.046 1.484 14350 0.043 0.052 

 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ����
N���	 

0.023 0.002 0.074 1.838 14350 0.020 0.026 

 D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 M?� / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.168 0.004 0.023 1.844 17565 0.160 0.175 

%�:�	 $�"��	 ����) 	'�� ��!��  D���	  :� Q��
1���	 /&� �?����	 $	��  ����� /&� �&@) ����

 �&�T� �)�	 
���� 

0.877 0.005 0.005 1.927 9930 0.868 0.886 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� %4

��)@ ���T� 

0.782 0.006 0.008 2.255 9930 0.770 0.794 

 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'�  

 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ����
����	 

0.423 0.007 0.016 1.892 9224 0.409 0.437 

 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	  :� 

0.041 0.002 0.060 1.545 9785 0.036 0.046 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.079 0.003 0.040 1.375 9785 0.073 0.086 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.925 0.007 0.007 1.785 2680 0.912 0.938 

BCG 0.821 0.008 0.010 1.287 2680 0.804 0.837 

%�:��	) ������	 ���!�	( 0.805 0.008 0.010 1.235 2680 0.789 0.822 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.819 0.009 0.011 1.457 2680 0.801 0.836 

 � ��@)�	MMR 0.763 0.009 0.012 1.279 2680 0.745 0.781 

+�����	 	&�8��	 0.111 0.004 0.035 2.266 14327 0.104 0.119 

�	  �2��	 ���� �(�	 %4 M?� �� ����� ��.)'�) /
 '���(  

0.103 0.004 0.037 2.119 13014 0.096 0.111 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.230 0.005 0.024 2.284 13014 0.219 0.240 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.093 0.003 0.034 1.625 13014 0.087 0.099 
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2.  ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�:��� .��/� 0�1( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 0�3� ���� 
��� �

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 4.725 0.027 0.006 2.037 14387 4.670 4.779 

0'�� �"���� %��	 ���	 ����  0.107 0.004 0.034 1.761 14387 0.099 0.114 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.406 0.012 0.030 7.767 14387 0.382 0.430 

����4��  8� '	�4�	 ''� � 1.684 0.017 0.010 3.389 14329 1.649 1.718 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.823 0.020 0.007 2.562 14275 2.782 2.864 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.866 0.005 0.006 2.814 13885 0.856 0.876 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.540 0.008 0.015 2.131 8587 0.524 0.557 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)� -����9�F&  0.919 0.004 0.004 2.359 67972 0.912 0.927 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.996 0.001 0.001 1.408 67972 0.994 0.997 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.354 0.004 0.010 3.293 67972 0.347 0.361 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.063 0.002 0.039 2.396 26457 0.058 0.068 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.138 0.003 0.024 2.082 25469 0.131 0.145 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.008 0.001 0.086 1.130 22439 0.006 0.009 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.066 0.002 0.035 1.684 21494 0.061 0.071 

 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
  6�	Q���� 3@��F� +� 

0.109 0.002 0.019 2.596 67972 0.105 0.113 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� �8 

0.963 0.002 0.003 1.546 10193 0.958 0.968 

 $�!(���	 $	'���	 ����)�	)�	 ���  ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.590 0.008 0.014 2.134 8779 0.573 0.606 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.412 0.008 0.019 2.077 8779 0.396 0.428 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 3.905 0.024 0.006 1.808 9621 3.858 3.953 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.050 0.003 0.053 1.354 10193 0.044 0.055 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.078 0.003 0.041 1.291 10193 0.072 0.084 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.857 0.005 0.006 1.977 10193 0.847 0.867 

  

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.049 0.003  0.059 1.425 8736 0.043 0.055 
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N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.025 0.002 0.096 1.891 8736 0.021 0.030 

 D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 M?� / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.159 0.005 0.034 1.965 10193 0.148 0.170 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ����� /&� �&@) ����

 �&�T� �)�	 
���� 

0.916 0.006 0.006 1.972 5365 0.905 0.927 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� %4

��)@ ���T� 

0.834 0.008 0.009 2.059 5365 0.819 0.849 

 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

��	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ������ 0.427 0.010 0.023 1.787 4944 0.407 0.447 

 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	  :�  

0.034 0.003 0.083 1.174 5290 0.028 0.040 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.074 0.004 0.057 1.268 5290  0.065 0.082 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.928 0.010 0.011 2.056 1417 0.908 0.949 

BCG 0.836 0.010 0.012 0.960 1417 0.816 0.856 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.821 0.010 0.012 0.863 1417 0.801 0.840 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.835 0.011 0.013 1.139 1417 0.813 0.857 

 � ��@)�	MMR 0.782 0.011 0.014 0.967 1417 0.760 0.805 

+�����	 	&�8��	 0.094 0.005 0.057 2.015 6566 0.084 0.105 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.228 0.008 0.036 2.266 6566 0.211 0.244 

��	 ���� ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2)'�) / '���(  0.095 0.004 0.047 1.361 6566 0.086 0.103 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.427 0.010 0.023 1.787 4944 0.407 0.447 
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3. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff (� %��)� *� +������� �,-��� %�������  ��&'��� (��� ����);���� .��/� 0�1( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-��  ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 5.397 0.037 0.007 2.487 10496 5.322 5.471 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.090 0.004 0.040 1.954 10496 0.083 0.097 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.887 0.007 0.007 5.122 10496 0.874 0.900 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.103 0.021 0.010 3.223 10443 2.061 2.145 

 �4��  8� '	�4�	 ''� ����+� 3.315 0.026 0.008 2.595 10384 3.264 3.366 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.527 0.011 0.022 5.618 9326 0.505 0.550 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.561 0.007 0.013 1.608 6591 0.546 0.575 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.870 0.010 0.011 10.458 56641 0.850 0.890 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.974 0.003 0.003 5.087 56641 0.968 0.981 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.391 0.004 0.010 4.331 56641 0.383 0.399 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.119 0.004 0.030 2.914 21111 0.112 0.127 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.274 0.005 0.017 2.472 20356 0.265 0.283 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.008 0.001 0.090 1.267 17535 0.006 0.009 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.054 0.002 0.037 1.529 16962 0.050 0.058 

  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +� 

0.096 0.002 0.019 2.642 56641 0.092 0.100 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (/��5��6�� �7� ���  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.972 0.002 0.002 1.105 7372 0.968 0.976 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#��  

0.466 0.008 0.017 1.750 6167 0.451 0.482 

	'���	 ���� $�!(���	 $) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.321 0.007 0.023 1.701 6167 0.307 0.336 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 4.607 0.035 0.008 2.116 6854 4.537 4.676 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.061 0.003 0.056 1.705 7372 0.054 0.068 

 %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� 

0.094 0.004 0.038 1.260 7372 0.087 0.101 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.761 0.007 0.009 2.137 7372 0.748 0.775 

('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ���� �� 
N���	 �� ���� %�:�	 ��� 

0.045 0.003 0.071 1.521 5614 0.039 0.052 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-��  ����

0�3� 

 ����

0�13� 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.019 0.002 0.109 1.509 5614 0.015 0.023 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.179 0.005 0.030 1.615 7372 0.169 0.190 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� 
����

 �)�	 

0.830 0.007 0.009 2.020 4565 0.815 0.845 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
�	 /&� �?����	1��  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.721 0.010 0.014 2.525 4565 0.701 0.741 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.419 0.010 0.023 1.989 4280 0.399 0.439 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
�	1���	 /&� ��?����	 ����� 

0.049 0.004 0.085 1.953 4494 0.040 0.057 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.086 0.005 0.055 1.490 4494 0.077 0.096 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.922 0.008 0.009 1.384 1263 0.906 0.938 

BCG 0.804 0.013 0.017 1.673 1263 0.777 0.831 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.788 0.014 0.017 1.686 1263 0.760 0.816 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.801 0.014 0.018 1.831 1263 0.773 0.829 

 � ��@)�	MMR 0.742 0.015 0.020 1.658 1263 0.713 0.771 

	 	&�8��	+����� 0.112 0.005 0.047 2.207 6448 0.102 0.123 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.231 0.007 0.031 2.223 6448 0.217 0.246 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.092 0.005 0.049 1.913 6448 0.083 0.101 

�.�	  �2��	 ����  	(� �� ����� �)'�) / '���(  0.419 0.010 0.023 1.989 4280 0.399 0.439 
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4.  ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�&�� �<)���( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����
#������� 

(se) 

 $����
+�/�� 

(se/r) 

 ���
������� 

(deff) 

 �����
2-��  ����

0�3� 

 ����
0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 4.277 0.051 0.012 1.438 2480 4.176 4.378 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.122 0.008 0.068 1.297 2480 0.105 0.138 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /	'%��� � 0.427 0.036 0.085 10.865 2480 0.355 0.500 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.566 0.039 0.025 3.177 2480 1.489 1.643 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.826 0.053 0.019 2.462 2465 2.721 2.932 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.942 0.006 0.007 1.400 2466 0.930 0.954 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( %�2� 7��� �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � 

0.647 0.017 0.027 1.464 1313 0.612 0.682 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9996 0.000 0.000 0.827 10607 0.999 1.000 

1.0000 0.000  0.000 . 10607 1.000 1.000 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.3050 0.008 0.026 2.490 10607 0.289 0.321 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0369 0.004 0.098 1.298 4312 0.030 0.044 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0823 0.005 0.056 0.948 4149 0.073 0.092 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0063 0.001 0.227 1.002 3752 0.003 0.009 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0708 0.004 0.059 0.788 3620 0.062 0.079 

)	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ���� +�  6�	 /&� '
Q���� 3@��F� 

0.1344 0.006 0.044 2.586 10607 0.123 0.146 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(��  

0.950 0.007 0.008 1.486 1646 0.936 0.965 

$�!(���	 $	'���	 ����)  �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	 5���&� 
�0���	 +�#�� 

0.669 0.015 0.023 1.260 1426 0.638 0.700 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� (� �&����� %�:�	�&� 
� ���')0���	 +�#�� 

0.440 0.018 0.041 1.554 1426 0.404 0.476 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 3.620 0.039 0.011 1.207 1590 3.542 3.697 

+)��	 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ���� 0.040 0.005 0.131 0.963 1646 0.030 0.050 

 S�� %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.074 0.009 0.124 1.661 1646 0.055 0.092 

���� %�:�	 $	'���	 ����('�*	 ��  0.866 0.011 0.013 1.526 1646 0.843 0.889 

 ��� �� ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 

0.064 0.009 0.139 1.564 1426 0.047 0.082 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.031 0.007 0.231 2.003 1426 0.016 0.045 

�������	 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ���� /
 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.088 0.009 0.104 1.425 1646 0.070 0.107 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����
#������� 

(se) 

 $����
+�/�� 

(se/r) 

 ���
������� 

(deff) 

 �����
2-��  ����

0�3� 

 ����
0�13� 

%�:�	 $�"��	 ���� �?����	 $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&�  ����� /&� �&@) �&�T� ���� �)�	 
���� 

0.974 0.008 0.008 1.474 778 0.959 0.989 

%�:�	 $�"��	 ���� �?����	 $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&�  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.976 0.006 0.007 1.157 778 0.964 0.989 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ��������	 0.506 0.022 0.044 1.215 719 0.461 0.551 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.012 0.005 0.378 1.134 765 0.003 0.022 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 /&� ��?����	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	  

0.036 0.008 0.226 1.228 765 0.020 0.053 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 1.000 0.000 0.000 . 199 1.000 1.000 

BCG 0.918 0.017 0.019 0.693 199 0.883 0.953 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.904 0.020 0.023 0.817 199 0.863 0.945 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.965 0.013 0.014 0.868 199 0.938 0.991 

 � ��@)�	MMR 0.894 0.022 0.024 0.856 199 0.850 0.938 

+�����	 	&�8��	 0.096 0.014 0.141 1.547 894 0.069 0.123 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.207 0.012 0.056 0.608 894 0.184 0.231 

� ��.�	  �2��	 ���� ���6 �@6 �� ����)'�) / '���(  0.140 0.014 0.103 1.273 894 0.111 0.169 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.506 0.022 0.044 1.215 719 0.461 0.551 
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5.  ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff (&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-��� %�������  ��)=�� �<)���( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-��  
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 4.979 0.051 0.010 1.621 5614 4.876 5.081 

"���� %��	 ���	 ����0'�� � 0.085 0.007 0.079 1.900 5614 0.072 0.099 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.576 0.020 0.034 5.211 5614 0.536 0.615 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.831 0.034 0.019 2.821 5597 1.762 1.900 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.897 0.036 0.012 1.909 5585 2.826 2.968 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.780 0.011 0.015 2.157 4977 0.757 0.803 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.201 0.012 0.062 1.945 3422 0.176 0.226 

���)3�� ����  ��&'� 

��� �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 �� ��)�9�F&� -��� 0.9018 0.013 0.014 5.945 27952 0.877 0.927 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9830 0.004 0.004 2.458 27952 0.976 0.990 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.3806 0.006 0.016 2.766 27952 0.368 0.393 

����	 ���� ��� %4 �8.�	 �� �10 ��8�4 $	��   0.1419 0.007 0.048 2.410 10712 0.128 0.155 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.2694 0.008 0.029 1.898 10161 0.254 0.285 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0046 0.001 0.189 0.875 8889 0.003 0.006 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0536 0.005 0.085 2.045 8425 0.045 0.063 

  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +� 

0.0877 0.003 0.039 2.452 27952 0.081 0.095 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

���� $	'���	 )15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.976 0.004 0.004 1.519 3971 0.968 0.984 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.465 0.017 0.036 2.053 3322 0.431 0.498 

 $�!(���	 $	'���	 ����))�	 ��� �	 ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.365 0.016 0.044 2.055 3322 0.333 0.397 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 4.402 0.046 0.010 1.370 3650 4.309 4.494 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.028 0.004 0.148 1.422 3971 0.020 0.037 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.035 0.004 0.119 1.151 3971 0.027 0.044 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.746 0.011 0.015 1.411 3971 0.725 0.768 

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
 ���� %�:�	 ��� ��N���	 �� 

0.029 0.005 0.179 1.552 2964 0.019 0.040 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.025 0.005 0.198 1.622 2964 0.015 0.035 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-��  
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.124 0.010 0.083 2.201 3971 0.104 0.145 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� 
����

 �)�	 

0.780 0.014 0.018 1.443 2093 0.751 0.809 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ��> ��'��%4��)@ ���T�  

0.691 0.018 0.026 1.855 2093 0.655 0.728 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.231 0.016 0.068 1.522 1902 0.199 0.262 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
/&� ��?����	 ������	1���	  

0.005 0.003 0.610 2.420 2070 0.000 0.012 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.029 0.006 0.203 1.431 2070 0.017 0.040 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.826 0.026 0.031 1.515 581 0.775 0.877 

BCG 0.694 0.024 0.035 0.889 581 0.646 0.742 

 %�:��	)������	 ���!�	(  0.673 0.022 0.033 0.754 581 0.628 0.717 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.668 0.026 0.039 1.036 581 0.616 0.721 

 � ��@)�	MMR 0.613 0.025 0.040 0.850 581 0.564 0.663 

+�����	 	&�8��	 0.127 0.013 0.099 2.427 2812 0.102 0.152 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.357 0.017 0.048 2.174 2812 0.323 0.392 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.057 0.007 0.126 1.624 2812 0.042 0.071 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /�� '�(  0.231 0.016 0.068 1.522 1902 0.199 0.262 
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6. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�&�� ;�� �<)���( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

�2-� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 4.794 0.061 0.013 3.424 3182 4.672 4.916 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.089 0.007 0.075 2.252 3182 0.075 0.102 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.438 0.023 0.052 8.631 3182 0.392 0.484 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.803 0.034 0.019 4.174 3157 1.735 1.872 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.879 0.038 0.013 3.078 3151 2.803 2.956 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.836 0.015 0.018 6.032 3032 0.806 0.865 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.702 0.014 0.020 2.539 1990 0.673 0.731 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.5273 0.017 0.033 4.893 15253 0.493 0.562 

�	 '	�4�	 ������)� N�)�� ��'���� ��. 0.9739 0.006 0.006 5.704 15253 0.962 0.986 

 ��  6� '	�4�	 ����15���   0.3624 0.008 0.023 6.021 15253 0.345 0.379 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0495 0.005 0.098 3.738 5915 0.040 0.059 

�� %4 O��P	 �� �����	 ���� �10 ��8�4 $	��   0.1189 0.006 0.047 2.129 5531 0.108 0.130 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0058 0.001 0.213 1.683 5009 0.003 0.008 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0586 0.004 0.066 1.659 4716 0.051 0.066 

 ��.�	 '	�4�	 ���� /&� ')	 ��(� N�� �� �����
Q���� 3@��F� +�  6�	 

0.0924 0.004 0.041 3.295 15253 0.085 0.100 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15– 49 ( %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� �8 

0.963 0.004 0.004 1.515 2422 0.955 0.972 

� $�!(���	 $	'���	 ���) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.574 0.013 0.022 1.776 2098 0.548 0.599 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.401 0.014 0.034 2.032 2098 0.373 0.428 

�	  �2��	 ''� ����3�4 9��� 3.701 0.056 0.015 3.891 2314 3.588 3.813 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.087 0.009 0.098 2.804 2422 0.070 0.104 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.078 0.006 0.079 1.583 2422 0.065 0.090 

���('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 � 0.850 0.012 0.014 3.585 2422 0.825 0.874 

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.029 0.004 0.141 1.538 2058 0.021 0.037 

 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ����0.013 0.003 0.222 1.651 2058 0.007 0.018 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

�2-� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

N���	 

 D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 M?� / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.111 0.008 0.077 2.228 2422 0.094 0.128 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ����� /&� �&@) ����

T� �&� �)�	 
���� 

0.951 0.011 0.012 4.273 1354 0.929 0.973 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� ���T� %4

��)@ 

0.931 0.010 0.011 2.465 1354 0.911 0.950 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

+"��>�; +� ��.�	 ��������	 �� /��	 �����	  :�  0.534 0.020 0.037 2.460 1279 0.495 0.574 

 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	  :� 

0.044 0.006 0.136 1.398 1339 0.032 0.056 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
� ��?����	1���	 /& 

0.082 0.009 0.106 1.638 1339 0.064 0.099 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.956 0.012 0.012 1.357 348 0.933 0.979 

BCG 0.850 0.028 0.033 2.626 348 0.794 0.906 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.834 0.028 0.034 2.434 348 0.778 0.890 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.838 0.028 0.034 2.540 348 0.782 0.895 

 � ��@)�	MMR 0.799 0.029 0.036 2.199 348 0.741 0.856 

+�����	 	&�8��	 0.124 0.007 0.059 0.897 1552 0.109 0.138 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.189 0.010 0.054 1.256 1552 0.168 0.209 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.148 0.010 0.064 1.333 1552 0.129 0.168 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.534 0.020 0.037 2.460 1279 0.495 0.574 
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7. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff (,-��� %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �)>�� �<)���( 

 

����� %��) 

   

������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ����  4.792 0.094 0.020 2.664 2068 4.604 4.979 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.097 0.010 0.104 1.761 2068 0.077 0.117 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.522 0.026 0.050 4.201 2068 0.470 0.575 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.702 0.050 0.030 4.025 2064 1.602 1.803 

4�	 ''� ����+� �4��  8� '	� 2.769 0.055 0.020 2.578 2065 2.658 2.880 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.628 0.029 0.045 5.191 2028 0.571 0.685 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( 7��� �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 

0.696 0.021 0.031 1.876 1181 0.653 0.739 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9813 0.012 0.012 12.239 9910 0.957 1.006 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9955 0.002 0.002 1.156 9910 0.992 0.999 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.3403 0.012 0.034 4.338 9910 0.317 0.363 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0600 0.005 0.090 1.527 3979 0.049 0.071 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1496 0.007 0.050 1.177 3635 0.135 0.165 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0111 0.002 0.181 0.930 3419 0.007 0.015 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0668 0.007 0.112 2.053 3118 0.052 0.082 

 +�  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� 

0.1042 0.004 0.043 1.568 9910 0.095 0.113 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.973 0.005 0.006 1.144 1350 0.962 0.984 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	 5�
��&� �0���	 +�#�� 

0.684 0.022 0.032 1.846 1160 0.640 0.727 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.490 0.022 0.044 1.591 1160 0.447 0.534 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 
3.868 0.091 0.023 3.284 1308 3.687 4.050 

+)��	 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ���� 0.060 0.009 0.156 1.513 1350 0.041 0.078 

 %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� 

0.092 0.011 0.115 1.310 1350 0.071 0.113 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.841 0.015 0.017 1.578 1350 0.812 0.870 

@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ���� �� ('�*�� ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� 

0.023 0.006 0.252 1.221 1135 0.011 0.034 
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����� %��) 

   

������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.020 0.006 0.282 1.339 1135 0.009 0.031 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 /�&� +�	 �� ('�*	 N�� 2 

0.154 0.014 0.092 1.511 1350 0.126 0.182 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� 
����

 �)�	 

0.931 0.015 0.016 1.801 727 0.902 0.961 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
��	1���	 /&� �?��  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.872 0.024 0.028 2.767 727 0.823 0.920 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.491 0.028 0.057 1.536 667 0.435 0.547 

���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����  :� 5
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.067 0.012 0.182 1.232 710 0.042 0.091 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ��?����	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� 

0.093 0.016 0.168 1.496 710 0.062 0.124 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.944 0.015 0.015 0.613 211 0.915 0.973 

BCG 0.841 0.025 0.030 0.728 211 0.790 0.892 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.830 0.028 0.034 0.831 211 0.774 0.885 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.875 0.024 0.028 0.818 211 0.826 0.923 

 � ��@)�	MMR 0.776 0.035 0.045 1.084 211 0.706 0.847 

	&�8��	+�����	  0.095 0.015 0.159 1.671 859 0.065 0.125 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.332 0.023 0.069 1.502 859 0.286 0.378 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.086 0.015 0.171 1.748 859 0.057 0.115 

��.�	  �2��	 ����  	(� �� ����� )'�) / '���(  0.491 0.028 0.057 1.536 667 0.435 0.547 
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8. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)��� �<)���( 

 

����� %��) 

 
������  
(r)  

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 5.022 0.097 0.019 2.616 1785 4.828 5.215 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.105 0.010 0.093 1.569 1785 0.085 0.125 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /�	'%���  0.780 0.016 0.020 2.281 1785 0.748 0.812 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.969 0.047 0.024 2.113 1782 1.875 2.063 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.305 0.074 0.022 2.589 1736 3.157 3.452 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.634 0.028 0.045 4.920 1661 0.577 0.690 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.007 0.003 0.380 1.003 1089 0.002 0.013 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9935 0.005 0.005 5.822 8966 0.984 1.003 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9895 0.006 0.006 5.766 8966 0.977 1.002 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.3697 0.011 0.030 4.034 8966 0.348 0.392 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0526 0.006 0.107 1.862 3403 0.041 0.064 

 �����	 ���� ��� %4 O��P	 ��10 ��8�4 $	��   0.1333 0.009 0.070 2.127 3292 0.115 0.152 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0057 0.002 0.305 1.324 2903 0.002 0.009 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0593 0.005 0.090 1.209 2748 0.049 0.070 

���� /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 
Q���� 3@��F� +�  6�	 

0.0981 0.004 0.045 1.712 8966 0.089 0.107 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.970 0.006 0.006 1.190 1197 0.958 0.981 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.569 0.019 0.034 1.347 1038 0.531 0.608 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.414 0.019 0.046 1.337 1038 0.376 0.452 

����3�4 9����	  �2��	 ''�  4.384 0.110 0.025 2.734 1084 4.165 4.604 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.022 0.006 0.257 1.548 1197 0.011 0.034 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.034 0.004 0.124 0.561 1197 0.026 0.043 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.871 0.012 0.014 1.334 1197 0.847 0.895 

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.093 0.009 0.099 0.897 1042 0.075 0.111 

	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ����N��� 0.015 0.004 0.286 1.156 1042 0.007 0.024 
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����� %��) 

 
������  
(r)  

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.106 0.011 0.107 1.403 1197 0.084 0.129 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	�� &� �&@) ����� / ����

 �&�T� �)�	 
���� 

0.856 0.016 0.019 1.260 695 0.824 0.888 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� ���T� %4

��)@ 

0.837 0.025 0.030 2.826 695 0.786 0.888 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

.�	 ��������	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� �� 0.747 0.020 0.027 1.239 655 0.706 0.788 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.027 0.007 0.261 1.125 681 0.013 0.042 

 ����	��@� ��.�	  �2��	������	  :�  �"�P��  
1���	 /&� ��?����	 

0.041 0.009 0.210 1.117 681 0.024 0.059 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.971 0.012 0.013 0.730 163 0.947 0.995 

BCG 0.947 0.016 0.017 0.725 163 0.914 0.979 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.924 0.017 0.019 0.585 163 0.890 0.958 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.931 0.021 0.022 0.919 163 0.890 0.972 

 � ��@)�	MMR 0.901 0.022 0.024 0.757 163 0.857 0.945 

+�����	 	&�8��	 0.059 0.010 0.174 1.548 969 0.038 0.079 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.176 0.019 0.106 1.969 969 0.138 0.213 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.119 0.015 0.124 1.705 969 0.090 0.149 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.747 0.020 0.027 1.239 655 0.706 0.788 
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9. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-��� )���,!�� �<)���( 

 

����� %��) 

   

������  
(r) 

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 4.443 0.074 0.017 1.995 1743 4.294 4.592 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.116 0.009 0.078 1.160 1743 0.098 0.134 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.410 0.024 0.058 3.326 1743 0.362 0.457 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.545 0.046 0.029 3.969 1741 1.454 1.636 

��+� �4��  8� '	�4�	 ''� �� 2.534 0.057 0.023 3.040 1741 2.419 2.648 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.837 0.017 0.020 2.877 1734 0.804 0.870 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( 7��� �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 

0.831 0.018 0.022 1.748 892 0.795 0.867 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9766 0.007 0.007 3.039 7743 0.963 0.991 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9956 0.002 0.002 0.900 7743 0.992 0.999 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.2781 0.008 0.027 1.867 7743 0.263 0.293 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0520 0.005 0.102 1.496 3154 0.041 0.063 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1540 0.010 0.065 2.027 3207 0.134 0.174 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0146 0.002 0.169 0.977 2771 0.010 0.020 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0803 0.006 0.069 0.979 2816 0.069 0.091 

 +�  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� 

0.1136 0.005 0.044 1.619 7743 0.104 0.124 

� ����  ��&'�  ���/��)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.939 0.008 0.008 0.916 1131 0.924 0.954 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	 5�
��&� �0���	 +�#�� 

0.765 0.018 0.023 1.447 986 0.729 0.801 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� (� �&����� %�:�	�&� 
� ���')0���	 +�#�� 

0.395 0.016 0.040 0.857 986 0.363 0.427 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 
3.147 0.046 0.015 1.030 1126 3.056 3.239 

+)��	 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ���� 0.044 0.007 0.166 1.200 1131 0.030 0.059 

 S�� %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.083 0.008 0.093 0.722 1131 0.068 0.098 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.952 0.010 0.010 1.936 1131 0.932 0.971 

 (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ���� ��� �� ('�*�� ����@��	 '>
N���	 �� ���� %�:�	 

0.058 0.009 0.150 1.222 1076 0.040 0.075 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.075 0.010 0.132 1.239 1076 0.055 0.094 
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����� %��) 

   

������  
(r) 

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 /	 �� ('�*	 N�� 2�&� +� 

0.189 0.018 0.097 2.027 1131 0.152 0.225 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� �)�	 
���� 

0.991 0.006 0.006 1.403 499 0.979 1.000 

%�:�	 $�"��	 ������ D���	  :� Q��) 	'�� ��!��  $	
1���	 /&� �?����	  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.949 0.013 0.014 1.512 499 0.923 0.976 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.318 0.025 0.080 1.136 459 0.267 0.369 

�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����  :� 5���	 9
1���	 /&� ��?����	 ������	  

0.028 0.010 0.353 1.460 492 0.008 0.048 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ��?����	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� 

0.058 0.012 0.214 1.157 492 0.033 0.083 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.989 0.001 0.001 0.003 124 0.988 0.990 

BCG 0.965 0.012 0.012 0.418 124 0.942 0.989 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.954 0.016 0.017 0.584 124 0.922 0.986 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.948 0.017 0.018 0.601 124 0.913 0.982 

 � ��@)�	MMR 0.936 0.020 0.021 0.682 124 0.896 0.976 

	+�����	 	&�8�� 0.029 0.007 0.232 0.832 615 0.016 0.043 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.071 0.014 0.203 1.615 615 0.042 0.100 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.028 0.007 0.255 0.963 615 0.014 0.042 

�2��	 ����  	(� �� ����� ��.�	  )'�) / '���(  0.318 0.025 0.080 1.136 459 0.267 0.369 
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10. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)=��� �<)���( 

 

  

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r)  

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 5.349 0.085 0.016 1.879 1617 5.179 5.518 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.079 0.007  0.082 0.947 1617 0.066 0.093 

 %4 K��� %��	 ���	 ����  (�� ?��� /%��� �	' 0.739  0.019 0.026 3.108 1617 0.700 0.777 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.176 0.052 0.024 2.589 1607 2.071 2.280 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.633 0.071 0.020 2.286 1583 3.490 3.775 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.776 0.020 0.025 3.358 1499 0.737 0.816 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( 7��� �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 

0.790 0.015 0.019 1.450 1071 0.760 0.820 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9394 0.019 0.021 10.598 8646 0.901 0.978 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9850 0.006 0.006 4.028  8646 0.973 0.997 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.4256 0.008 0.018 2.197 8646 0.410 0.441 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0938 0.007 0.071 1.592 3098 0.081 0.107 

�� ��� %4 O��P	 �� �����	 ��10 ��8�4 $	��   0.2164 0.012 0.053 2.341 2963 0.193 0.240 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0097 0.002 0.211 1.119 2573 0.006 0.014 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0513 0.005 0.095 1.161 2393 0.042 0.061 

 +�  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� 

0.1092 0.005 0.049 2.550 8646 0.098 0.120 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.965 0.006 0.006 1.183 1144 0.954 0.977 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	 5�
��&� �0���	 +�#�� 

0.469 0.021 0.045 1.778 987 0.427 0.512 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� (� �&����� %�:�	�&� 
� ���')0���	 +�#�� 

0.373 0.018 0.048 1.384 987 0.337 0.410 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 5.101 0.096 0.019 2.094 1087 4.909 5.294 

+)��	 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ���� 0.060 0.006 0.102 0.772 1144 0.048 0.072 

 %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� 

0.144 0.012 0.083 1.347 1144 0.120 0.168 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.841 0.017 0.020 2.450 1144 0.808 0.875 

 ��� �� ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 

0.032 0.005 0.165 0.866 963 0.021 0.042 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r)  

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ����N���	 �� ��� 0.013 0.004 0.319 1.275 963 0.005 0.021 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.158 0.015 0.094 1.915 1144 0.128 0.188 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� �)�	 
���� 

0.780 0.018 0.023 1.463 767 0.744 0.816 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.618 0.021 0.034 1.447 767 0.576 0.660 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

�����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ��� 0.476 0.034 0.071 3.263 709 0.409 0.543 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.074 0.010 0.134 1.101 754 0.054 0.094 

 ����	��@� ��.�	  �2��	�	  :�  �"�P��  ��?����	 �����
1���	 /&� 

0.125 0.014 0.112 1.361 754 0.097 0.153 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.924 0.019 0.021 1.102 204 0.886 0.963 

BCG 0.795 0.031 0.040 1.273 204 0.732 0.858 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.823 0.033 0.040 1.542 204 0.757 0.888 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.809 0.034 0.043 1.599 204 0.740 0.878 

 � ��@)�	MMR 0.753 0.036 0.048 1.448 204 0.681 0.825 

+�����	 	&�8��	 0.088 0.011 0.126 1.698 1112 0.066 0.110 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.174 0.016 0.094 2.096 1112 0.141 0.206 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.076 0.010 0.133 1.633 1112 0.056 0.096 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.476 0.034 0.071 3.263 709 0.409 0.543 
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11.����� ���� �������  !���� "#������� $���� ��)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�?/��� �<)���( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r)  

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 6.257 0.103 0.016 2.313 1587 6.051 6.463 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.064 0.007 0.103 1.205 1587 0.051 0.077 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.859 0.024 0.028 7.977 1587 0.811 0.907 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.284 0.057 0.025 3.684 1585 2.171 2.397 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.651 0.070 0.019 2.869 1585 3.510 3.792 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.392 0.027 0.070 4.396 1336 0.337 0.447 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( 7��� �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 

0.758 0.014 0.018 1.199 1117 0.731 0.786 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.8762 0.031 0.036 14.964 9930 0.814 0.939 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9713 0.009 0.010 5.196 9930 0.953 0.990 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.3818 0.010 0.026 4.357 9930 0.362 0.402 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1189 0.006 0.052 1.430 3738 0.107 0.131 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.3063 0.009 0.029 1.495 3733 0.288 0.324 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15�� ��8�4 � 0.0110 0.002 0.191 1.299 3062 0.007 0.015 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0629 0.004 0.066 0.960 3077 0.055 0.071 

 +�  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� 

0.1216 0.005 0.043 2.690 9930 0.111 0.132 

��&'�  ���/��� ����  )15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.967 0.005 0.005 0.962 1242 0.956 0.977 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	 5�
��&� �0���	 +�#�� 

0.501 0.021 0.043 1.817 1036 0.458 0.544 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� (� �&����� %�:�	�&� 
� ���')0���	 +�#�� 

0.298 0.018 0.062 1.612 1036 0.261 0.335 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 4.434 0.076 0.017 1.785 1082 4.282 4.585 

?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����+)��	 � 0.057 0.006 0.103 0.750 1242 0.045 0.068 

 %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� 

0.192 0.012 0.065 1.191 1242 0.167 0.217 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.801 0.013 0.016 1.241 1242 0.775 0.827 

&� �?4	� * %�:�	 ���� ��� �� ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /
N���	 �� ���� %�:�	 

0.076 0.010 0.129 1.286 995 0.056 0.095 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.003 0.002 0.600 1.188 995 0.000 0.008 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r)  

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 /*	 N�� 2�&� +�	 �� ('� 

0.301 0.013 0.042 0.886 1242 0.276 0.326 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� �)�	 
����  

0.860 0.017 0.020 1.814 793 0.827 0.894 

%�:�	 $�"��	 ����  :� Q��) 	'�� ��!��  $	�� D���	
1���	 /&� �?����	  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.655 0.027 0.041 2.486 793 0.601 0.709 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.305 0.019 0.063 1.232 729 0.266 0.344 

 +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����  :� 5���	 9�"��*��
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.080 0.017 0.207 2.793 778 0.047 0.113 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ��?����	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� 

0.168 0.013 0.080 0.963 778 0.141 0.195 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.952 0.011 0.012 0.588 222 0.929 0.974 

BCG 0.814 0.026 0.032 0.990 222 0.761 0.867 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.801 0.030 0.037 1.169 222 0.741 0.860 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.807 0.028 0.035 1.083 222 0.751 0.863 

 � ��@)�	MMR 0.774 0.029 0.038 1.055 222 0.715 0.832 

+�����	 	&�8��	 0.142 0.012 0.086 1.316 1011 0.118 0.167 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.198 0.015 0.077 1.574 1011 0.167 0.228 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.142 0.010 0.073 0.945 1011 0.121 0.162 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.305 0.019 0.063 1.232 729 0.266 0.344 
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12. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)��6�� ��� �<)���( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 6.309 0.104 0.017 1.851 945 6.101 6.517 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.167 0.015 0.090 2.549 945 0.137 0.197 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.784 0.017 0.022 2.777 945 0.750 0.819 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.265 0.052 0.023 2.107 943 2.161 2.369 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.650 0.058 0.016 1.487 942 3.534 3.767 

 M&��� %��	 ���	 �������� �2@� ����?�	 �� 0.579 0.030 0.052 4.100 682 0.519 0.639 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( 7��� �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 

0.733 0.014 0.019 1.179 702 0.704 0.761 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9342 0.018 0.019 8.366 5963 0.898 0.971 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9850 0.007 0.007 4.756 5963 0.972 0.998 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.4889 0.007 0.015 1.992 5963 0.475 0.503 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1268 0.010 0.076 2.685 1954 0.108 0.146 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.3450 0.014 0.039 2.627 1951 0.318 0.372 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0038 0.001 0.376 1.347 1521 0.001 0.007 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0574 0.005 0.083 1.052 1527 0.048 0.067 

 +�  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� 

0.1195 0.005 0.040 2.182 5963 0.110 0.129 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
(��1���	 $6 $�! 

0.966 0.006 0.006 1.187 736 0.955 0.978 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	 5�
��&� �0���	 +�#�� 

0.170 0.013 0.078 1.183 574 0.143 0.196 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� (� �&����� %�:�	�&� 
� ���')0���	 +�#�� 

0.125 0.011 0.091 1.127 574 0.103 0.148 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 6.306 0.094 0.015 1.452 619 6.119 6.494 

+)��	 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ���� 0.061 0.007 0.112 0.991 736 0.047 0.074 

 %4 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
S��+)��	  

0.101 0.009 0.093 1.201 736 0.082 0.120 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.634 0.024 0.038 2.994 736 0.586 0.681 

 ��� �� ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 

0.054 0.013 0.240 2.493 466 0.028 0.080 

� �� ����N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���! 0.007 0.004 0.503 1.397 466 0.000 0.014 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.132 0.013 0.096 1.709 736 0.107 0.157 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!��  $	��
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� �)�	 
���� 

0.782 0.014 0.018 1.176 577 0.753 0.811 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.527 0.021 0.039 1.668 577 0.485 0.568 

���  ��&'��/����� ��� 8�9�3�� � 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.323 0.026 0.080 2.830 556 0.271 0.375 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.045 0.008 0.176 1.366 566 0.029 0.060 

 �����.�	  �2��		��@� � ��?����	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� 

0.121 0.012 0.099 1.282 566 0.097 0.145 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.883 0.023 0.027 1.594 181 0.836 0.930 

BCG 0.688 0.031 0.045 1.342 181 0.626 0.750 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.617 0.033 0.053 1.360 181 0.551 0.682 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.703 0.033 0.047 1.580 181 0.637 0.769 

 � ��@)�	MMR 0.583 0.034 0.058 1.386 181 0.515 0.650 

+�����	 	&�8��	 0.152 0.011 0.073 1.458 909 0.130 0.174 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����))'� / '���(  0.262 0.015 0.057 1.753 909 0.232 0.291 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.148 0.013 0.089 2.064 909 0.121 0.174 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.323 0.026 0.080 2.830 556 0.271 0.375 
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13.�� "#������� $���� ������� ���� �������  !��)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)@���� �<)���( 

  

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

��0���	 +!) �� 4.390 0.065 0.015 1.485 1110 4.260 4.520 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.084 0.008 0.098 1.103 1110 0.068 0.101 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.728 0.019 0.026 2.285 1110 0.690 0.766 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.433 0.025 0.018 1.682 1110 1.382 1.484 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.384 0.040 0.017 1.704 1110 2.304 2.464 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.499 0.027 0.055 3.746 1095 0.444 0.554 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
��� 5'�! � %�2� 7���+"��'�� 
� 

0.499 0.026 0.052 1.697 548 0.447 0.552 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9511 0.016 0.017 7.014 4874 0.919 0.983 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9990 0.001 0.001 1.255 4874 0.997 1.001 

�	 ���� ��  6� '	�415���  0.2705 0.010 0.036 2.687 4874 0.251 0.290 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0730 0.007 0.096 1.727 2082 0.059 0.087 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1534 0.011 0.069 1.905 1937 0.132 0.175 

 �	��	 ������ �8.�	  ��E����	 15��8�4 ���  0.0098 0.002 0.226 1.059 1846 0.005 0.014 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0558 0.005 0.090 0.925 1709 0.046 0.066 

 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +�  6�	 

0.0685 0.005 0.073 2.154 4874 0.059 0.078 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� �8 

0.983 0.004 0.004 0.814 658 0.974 0.992 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.517 0.024 0.046 1.517 602 0.470 0.564 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.346 0.022 0.063 1.406 602 0.303 0.390 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 3.364 0.058 0.017 1.759 654 3.248 3.480 

�� ����� %�:�	 $	'���	 ���� �?� /&�  '� N	��� 
+)��	 

0.008 0.003 0.343 0.743 658 0.003 0.014 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.018 0.004 0.227 0.714 658 0.010 0.027 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.939 0.009 0.009 1.001 658 0.922 0.957 

:�	 ���� ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.070 0.012 0.172 1.534 618 0.046 0.094 

 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ����0.015 0.005 0.323 1.106 618 0.005 0.025 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

N���	 

 D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�	 M?������� / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.557 0.022 0.040 1.447 658 0.513 0.601 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ����� /&� �&@) ����

 �&�T� �)�	 
���� 

0.994 0.004 0.005 1.055 293 0.985 1.000 

%�:�	 $�"��	 ������ ��!��  D���	  :� Q��) 	'
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� ���T� %4

��)@ 

0.994 0.004 0.004 0.998 293 0.985 1.000 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.380 0.037 0.097 1.669 259 0.306 0.454 

�F��	  �2��	 ���� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3�
1���	 /&� ��?����	 ������	  :� 

0.004 0.004 0.991 1.191 291 0.000 0.011 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.022 0.009 0.383 1.095 291 0.005 0.040 

 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����+�	: 0.899 0.031 0.035 0.821 67 0.837 0.962 

BCG 0.784 0.052 0.066 1.191 67 0.681 0.887 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.785 0.049 0.062 1.082 67 0.687 0.883 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.861 0.040 0.047 1.029 67 0.780 0.941 

 � ��@)�	MMR 0.735 0.052 0.071 1.052 67 0.631 0.839 

+�����	 	&�8��	 0.057 0.011 0.200 1.052 388 0.034 0.080 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.127 0.017 0.131 1.079 388 0.094 0.160 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.096 0.015 0.155 1.103 388 0.066 0.125 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.380 0.037 0.097 1.669 259 0.306 0.454 
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14. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�����( 

 

����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

��+�/ 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 5.823 0.086 0.015 1.440 1005 5.650 5.996 

0'�� �"���� %��	 ���	 ����  0.103 0.007 0.071 0.829 1005 0.088 0.118 

��� %��	 ���	 ���� %4 K ?���  (�� /%��� �	' 0.858 0.028 0.032 9.032 1005 0.802 0.913 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.417 0.057 0.024 1.939 1002 2.304 2.531 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.923 0.077 0.020 2.020 1000 3.770 4.077 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.765 0.017 0.022 2.154 961 0.731 0.799 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.757 0.016 0.021 1.458 724 0.725 0.789 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9993 0.001 0.001 1.037 5850 0.998 1.001 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9934 0.003 0.003 1.498 5850 0.988 0.999 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.4634 0.007 0.016 1.752 5850 0.449 0.478 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1757 0.011 0.061 2.298 2026 0.154 0.197 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.3400 0.015 0.044 2.798 1977 0.310 0.370 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0095 0.002 0.223 1.080 1589 0.005 0.014 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0503 0.005 0.092 0.996 1550 0.041 0.060 

 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +�  6�	 

0.0845 0.005 0.055 2.329 5850 0.075 0.094 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� �8 

0.971 0.006 0.006 1.308 751 0.959 0.983 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.464 0.021 0.046 1.529 603 0.421 0.507 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.281 0.023 0.080 2.066 603 0.235 0.326 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 5.564 0.090 0.016 1.557 711 5.385 5.744 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.119 0.012 0.103 1.473 751 0.094 0.144 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.176 0.014 0.079 1.380 751 0.148 0.205 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.561 0.021 0.038 1.891 751 0.518 0.603 

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.065 0.013 0.200 1.531 421 0.039 0.091 

%�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� �� ���� 0.016 0.006 0.365 1.160 421 0.004 0.027 
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����� %��) 

 
������  
(r) 

 $����

#������� 

(se) 

 $����

��+�/ 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����

0�3� 

 ����

0�13� 

N���	 

 D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 M?� / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.251 0.014 0.054 1.008 751 0.224 0.278 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ����� /&� �&@) ����

 �&�T� �)�	 
���� 

0.856 0.014  0.016 1.143 539 0.828 0.884 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� ���T� %4

��)@ 

0.619 0.021 0.034 1.388 539 0.576 0.661 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.338 0.019 0.055 1.072 507 0.301 0.376 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.044 0.008 0.184 1.124 533 0.028 0.060 

 ����	��@� ��.�	  �2��		  :�  �"�P��  ������
1���	 /&� ��?����	 

0.149 0.015 0.103 1.342 533 0.118 0.180 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.951 0.024 0.025 2.392 145 0.904 0.999 

BCG 0.874 0.030 0.035 1.612 145 0.814 0.935 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.883 0.031 0.035 1.825 145 0.821 0.946 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.847 0.033 0.039 1.607 145 0.782 0.913 

 � ��@)�	MMR 0.838 0.032 0.038 1.446 145 0.775 0.902 

+�����	 	&�8��	 0.126 0.013 0.104 1.842 821 0.100 0.153 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.274 0.016 0.060 1.617 821 0.241 0.307 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.053 0.006 0.113 0.846 821 0.041 0.065 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.338 0.019 0.055 1.072 507 0.301 0.376 
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15.����� ���� �������  !���� "#������� $���� ��)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�1��( 

 

 

����� %��) 

 
������  

(r)  

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����
0�3� 

 ����
0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 5.689 0.106 0.019 2.302 968 5.477 5.900 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.115 0.014 0.124 2.947 968 0.086 0.143 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.739 0.020 0.027 3.004 968 0.699 0.779 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.183 0.062 0.029 2.712 926 2.058 2.308 

''� ����+� �4��  8� '	�4�	  3.296 0.072 0.022 2.617 918 3.151 3.441 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.645 0.018 0.028 2.105 960 0.609 0.681 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.884 0.011 0.013 1.298 696 0.862 0.907 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9943 0.004 0.004 3.226 5506 0.987 1.001 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.9867 0.006 0.007 4.630 5506 0.974 1.000 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.4517 0.009 0.019 2.605 5506 0.434 0.469 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0442 0.006 0.134 2.421 1894 0.032 0.056 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1417 0.007 0.049 1.112 1861 0.128 0.156 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0083 0.002 0.245 1.167 1513 0.004 0.012 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0523 0.005 0.103 1.339 1505 0.042 0.063 

  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +� 

0.0965 0.005 0.049 2.154 5506 0.087 0.106 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.972 0.004 0.005 0.876 797 0.963 0.981 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.402 0.021 0.053 1.841 654 0.359 0.444 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#��  

0.342 0.018 0.052 1.407 654 0.307 0.378 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 4.539 0.066 0.015 1.413 742 4.407 4.671 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.120 0.011 0.090 1.308 797 0.098 0.141 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.124 0.009 0.076 0.967 797 0.105 0.143 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.855 0.019 0.022 3.392 797 0.817 0.893 

� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ���� ('�*�
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.034 0.006 0.166 1.005 682 0.023 0.046 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.033 0.007 0.208 1.492 682 0.019 0.046 
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����� %��) 

 
������  

(r)  

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����
0�3� 

 ����
0�13� 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.219 0.016 0.075 1.878 797 0.186 0.252 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� 
����

 �)�	 

0.938 0.010 0.010 1.302 561 0.919 0.957 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
 /&� �?����	1���	  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.794 0.023 0.029 2.786 561 0.747 0.840 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.587 0.020 0.035 1.365 538 0.546 0.628 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
�	1���	 /&� ��?����	 ����� 

0.096 0.012 0.121 1.271 554 0.072 0.119 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.103 0.011 0.110 1.154 554 0.080 0.126 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 0.973 0.009 0.009 0.756 169 0.955 0.991 

BCG 0.927 0.016 0.018 0.994 169 0.895 0.960 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.919 0.018 0.019 1.078 169 0.883 0.954 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.907 0.020 0.022 1.215 169 0.867 0.947 

 � ��@)�	MMR 0.857 0.023 0.027 1.090 169 0.811 0.902 

+�����	 	&�8��	 0.052 0.007 0.138 1.174 744 0.037 0.066 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.094 0.008 0.080 0.752 744 0.079 0.110 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.053 0.008 0.143 1.288 744 0.038 0.068 

� ����� ��.�	  �2��	 ����  	(� �)'�) / '���(  0.587 0.020 0.035 1.365 538 0.546 0.628 
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16. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( %�������  ��&'��� (��� ����� %��)� *� +������� �,-���)�����/��( 

 

����� %��) 

 
������  

(r)  

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����
0�3� 

 ����
0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 4.162 0.064 0.015 1.453 691 4.034 4.290 

0'�� �"���� %��	 ���	 ���� 0.176 0.018 0.102 2.464 691 0.140 0.213 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.736 0.022 0.030 2.682 691 0.692 0.779 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 1.543 0.034 0.022 1.435 691 1.476 1.610 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.544 0.045 0.018 1.845 691 2.455 2.634 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.554 0.024 0.043 2.563 690 0.506 0.602 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.366 0.024 0.064 1.399 371 0.319 0.413 

���)3�� ����  ��&'� 

 �'@� �&����� ��.�	 '	�4�	 ����� ��)�9�F&� -��� 0.9912 0.003 0.003 0.960 2874 0.986 0.997 

.�	 '	�4�	 ������)� N�)�� ��'���� �� 0.9985 0.001  0.001 0.617 2874 0.997 1.000 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.2818 0.012 0.043 3.248 2874 0.258 0.306 

 ��� %4 �8.�	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.0359 0.005 0.151 1.480 1099 0.025 0.047 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1294 0.011 0.087 2.211 1237 0.107 0.152 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0072 0.002 0.335 1.250 965 0.002 0.012 

 �	��	 ����O��P	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0876 0.007 0.083 1.137 1099 0.073 0.102 

���� ��.�	 '	�4�	 ����  6�	 /&� ')	 ��(� N�� �� �
Q���� 3@��F� +� 

0.1734 0.008 0.048 2.179 2874 0.157 0.190 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 ( �8 %�:�	 R	(�	 �"� S����	
1���	 $6 $�!(�� 

0.965 0.008 0.008 1.214 446 0.950 0.980 

	 ���� $�!(���	 $	'���) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.641 0.021 0.032 1.168 397 0.599 0.682 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� � ���')0���	 +�#�� 

0.410 0.023 0.056 1.375 397 0.364 0.456 

4 9����	  �2��	 ''� ����3� 3.079 0.067 0.022 1.716 441 2.946 3.213 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.069 0.010 0.144 1.078 446 0.049 0.089 

 9�"��	 /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 S�� %4 

0.123 0.015 0.118 1.380 446 0.094 0.152 

 $	'���	 ����('�*	 �� ���� %�:�	 0.984 0.005 0.005 1.239 446 0.974 0.995 

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.077 0.010 0.133 1.025 439 0.057 0.098 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.018 0.005 0.271 0.950 439 0.008 0.028 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����0.185 0.019 0.105 1.755 446 0.146 0.223 
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����� %��) 

 
������  

(r)  

 $����

#������� 

(se)  

 $����

+�/�� 

(se/r) 

 ���

������� 

(deff) 

 �����

2-�� 
 ����
0�3� 

 ����
0�13� 

�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ����� /&� �&@) �&�T� ���� 
����

�)�	   
0.990 0.006 0.006 1.191 211 0.979 1.000 

%�:�	 $�"��	 ���� $	�� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	  ��> ��'����)@ ���T� %4 

0.957 0.011 0.012 1.023 211 0.935 0.979 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

�	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ��������	 �� /� 0.544 0.034 0.062 1.509 204 0.477 0.611 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 

0.083 0.014 0.171 0.897 209 0.055 0.111 

 ����	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 

0.081 0.020 0.249 1.871 209 0.041 0.122 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: 1.000 0.000 0.000 . 52 1.000 1.000 

BCG 0.982 0.013 0.013 0.760 52 0.957 1.000 

 %�:��	)������	 ���!�	( 0.944 0.024 0.026 0.959 52 0.895 0.992 

  &F�	)������	 ���!�	( 0.971 0.016 0.017 0.803 52 0.939 1.000 

 � ��@)�	MMR 0.944 0.024 0.026 0.959 52 0.895 0.992 

+�����	 	&�8��	  0.012 0.006 0.490 1.305 262 0.000 0.025 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  

0.065 0.013 0.206 1.271 262 0.038 0.091 

��.�	  �2��	 ���� ���6 �@6 �� ����� )'�) / '���(  0.016 0.004 0.285 0.554 262 0.007 0.024 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.544 0.034 0.062 1.509 204 0.477 0.611 
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17. ������� ���� �������  !���� "#������� $����)deff ( (��� ����� %��)� *� +������� �,-��� %�������  ��&'���)%������( 

 

����� %��) 

 
������  
(r)  

 $����
#������� 

(se)  

 $����
+�/�� 

(se/r) 

 ���
������� 

(deff) 

 �����
2-�� 

 ����
0�3� 

 ����
0�13� 

��&����� �/3�  ��&'� 

0���	 +!) ���� 6.097 0.156 0.026 3.011 88 5.784 6.410 

���� %��	 ���	 ����0'�� �" 0.087 0.011 0.128 1.407 88 0.065 0.109 

 %4 K��� %��	 ���	 ���� ?���  (�� /%��� �	' 0.949 0.022 0.023 8.713 88 0.906 0.992 

�4��  8� '	�4�	 ''� ���� 2.212 0.061 0.028 2.181 87 2.090 2.333 

+� �4��  8� '	�4�	 ''� ���� 3.466 0.102 0.029 3.146 87 3.261 3.670 

���� �2@� ����?�	 �� M&��� %��	 ���	 ���� 0.637 0.027 0.042 2.824 88 0.583 0.691 

 ����	 %4  �2��	 ����)2 – 14 ( �>���� ��.�	 ���
+"��'�� 
���� 5'�! � %�2� 7��� 

0.736 0.025 0.034  2.079 63 0.686 0.786 

���)3�� ����  ��&'� 

	 '	�4�	 ���� �'@� �&����� ��.�� ��)�9�F&� -��� 0.9990 0.001 0.001 0.523 539 0.997 1.001 

��)� N�)�� ��'���� ��.�	 '	�4�	 ���� 0.8194 0.030 0.036 5.448 539 0.760 0.879 

 ��  6� '	�4�	 ����15���  0.4164 0.012 0.029 3.436 539 0.392 0.441 

�� %4 �8.�	 �� �����	 ���� �10 ��8�4 $	��   0.0711 0.005 0.075 0.891 201 0.060 0.082 

 ��� %4 O��P	 �� �����	 ����10 ��8�4 $	��   0.1765 0.009 0.050 1.066 189 0.159 0.194 

 �	��	 �����8.�	 ��  ��E����	 15��8�4 ���  0.0034 0.001 0.414 0.964 161 0.001 0.006 

 �	��	 ������P	 �� O ��E����	 15��8�4 ���  0.0449 0.006 0.129 1.236 153 0.033 0.056 

 /&� ')	 ��(� N�� �� ����� ��.�	 '	�4�	 ����
Q���� 3@��F� +�  6�	 

0.0892 0.007 0.077 3.257 539 0.075 0.103 

  ���/��� ����  ��&'�)15 – 49 (5��6�� �7� ���/��  

 $	'���	 ����)15 – 49 (S����	 �8 %�:�	 R	(�	 �"� 
1���	 $6 $�!(�� 

0.961 0.008 0.008 1.287 74 0.945 0.977 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
 5���&� �0���	 +�#�� 

0.408 0.032 0.077 2.539 63 0.345 0.471 

 $�!(���	 $	'���	 ����) �	)�	 ��� ( �&����� %�:�	
��&� ')� ���0���	 +�#�� 

0.303 0.023 0.075 1.504 63 0.257 0.348 

3�4 9����	  �2��	 ''� ���� 4.114 0.119 0.029 2.810 68 3.876 4.353 

 �?� /&�  '� N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ����
+)��	 

0.078 0.013 0.162 1.627 74 0.053 0.103 

N	��� �� ����� %�:�	 $	'���	 ���� 9�"��	 /&�  '� 
+)��	 S�� %4 

0.085 0.010 0.118 0.953 74 0.065 0.105 

('�*	 �� ���� %�:�	 $	'���	 ���� 0.883 0.015 0.017 1.540 74 0.854 0.913 

 ('�*�� ����@��	 '> (�����	 /&� �?4	� * %�:�	 ����
N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� 

0.009 0.004 0.392 0.913 65 0.002 0.016 
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����� %��) 

 
������  
(r)  

 $����
#������� 

(se)  

 $����
+�/�� 

(se/r) 

 ���
������� 

(deff) 

 �����
2-�� 

 ����
0�3� 

 ����
0�13� 

N���	 �� ���� %�:�	 ��� �� M)2�	 ���!� �� ���� 0.019 0.008 0.408 2.063 65 0.003 0.034 

 M?� D��2� ���@P	  �?��	 S�� �� �4��� %�:�	 ����
�������	 / 2�&� +�	 �� ('�*	 N�� 

0.324 0.024 0.073 1.869 74 0.277 0.371 

%�:�	 $�"��	 ����	'�� ��!��  D���	  :� Q��) 
1���	 /&� �?����	 $	��  ����� /&� �&@) �&�T� ����

 �)�	 
���� 

0.948 0.014 0.015 1.797 45 0.920 0.976 

%�:�	 $�"��	 ���� D���	  :� Q��) 	'�� ��!�� 
1���	 /&� �?����	 $	��  ��> ��'�� ���T� %4

��)@ 

0.966 0.010 0.010 1.365 45 0.946 0.986 

�/����� ��� 8�9�3�� ����  ��&'� 

����	 �� /��	 �����	  :� +"��>�; +� ��.�	 ���� 0.459 0.039 0.085 2.713 43 0.381 0.538 

  :� 5���	 9�"��*�� +"���@; %4 3��F��	  �2��	 ����
1���	 /&� ��?����	 ������	 0.032 0.008 0.246 0.904 44 0.016 0.048 

���� 	��@� ��.�	  �2��	 ������	  :�  �"�P�� 
1���	 /&� ��?����	 0.108 0.019 0.171 1.586 44 0.071 0.145 

+�	 ���?� � �6����	 9�) +"��@)� +� �� ����: * * * * 13 * * 

BCG * * * * 13 * * 

 %�:��	)������	 ���!�	( * * * * 13 * * 

  &F�	)������	 ���!�	( * * * * 13 * * 

 � ��@)�	MMR * * * * 13 * * 

+�����	 	&�8��	 0.072 0.014 0.190 1.879 64 0.045 0.099 

 �(�	 %4 M?� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) /
 '���(  0.194 0.019 0.096 1.494 64 0.157 0.231 

 ���6 �@6 �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.053 0.010 0.184 1.287 64 0.034 0.073 

  	(� �� ����� ��.�	  �2��	 ����)'�) / '���(  0.459 0.039 0.085 2.713 43 0.381 0.538 
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������� ) 3 (  

���� �� �������  
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���� �� ������� �����  

  

  :ا�س�ي ا���� ����� ا���	� ا��ج	
	� ا����� -

  
  .ا��و�� ����� ه��� ر��     ا��داوي �����. د ـ

�� ���فإ . د ـ�  .ا&س�ة �#"ون ا�� ری� ا����� ر����     

   .ا�/.�� �-#"ون ��'�ا وزی� م+�ون     ا��*� (��د م'��. د ـ

  .ا��'�� �-#"ون ا�3+-�2 وزی� م+�ون     ا��1ه� �0ار. د ـ

  .ا&و*�ف وزی� م+�ون           خ#�ی6 أ4  �����. د ـ

  .ا;(:م وزی� م+�ون    رزوق م'�� ا���� ـ

���ء ا���آ0ي ا��@3? م�ی�    (�4ــ< شــ/�>. د ـC�  )ی�����G ا� E.F ا�-�( .   

�0 ا��یI م'E. د ـ�   .ا��و�� ����� ه��� ر�� م+�ون            ة

3��(�� ا���م�ت م�ی�     رزق م�ه� ا���� ـKLا EM ا�#"ون وزارة ��)��3KLا N�  .وا�+

�NQ            ا���ل O�4 إ�4اه�2. د ـ��� ا��2�R ا�S.�  .�4م#> ا�+����� ا��'� �

  .�4م#> ن�-�@� ا��3'�ة ا&م2 ص.�وق            *�دی�وف ��3�4ر ا���� ـ

  .�4م#> ا�� ����6 م�NQ            4 (-�� ش��زاد ا����ة ـ

��. د ـ�  . �Kم+� ا��ول ا�+���4– ا&س�ة ��'� ا�+�E4 ا��#�وع�ی� م             ا��.+�U) 2 أ
    

  .ا��و�� ����� ه��� EM ا��'� ����� م�ی�     ا�/� مE ��.�. م ـ
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- ��  :ا�س�ي ا���� ����� ا���� ا��

���ء ا���آ0ي ا��@3? م�ی�    (�4ـ< شـ/�>. د ـC� ی�����G ا� E.F ا�-�  

��G ا�X�/.3ي ا���ی� ا�/.E ا��@3? ر��       رسE-) 23. د ـ-�   

  ا�3+�ون م�ی�       �4ران ش�مN ـ

  وم�Rر إداري م�"ول       دی�ب م�یI ـ

  وم�Rر إداري م�"ول            ا��0اع خ��� ـ

��0 م�"ول     م'�� م+2�3. م ـZ� تا����U�   

  ا����ا�E ا�+�N م�"ول      F [M 4:ل. د ـ

  ا���G م'�س�U)       �UسE م.�ل ـ

  ا���G م.�E�     �R أورM] ه�/�ء ـ
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  :ا�س�ي ا���� ����� ا���	� ا����� -

���ء ا���آ0ي ا��@3? م�ی�     (�4ـ< شـ/�>. د ـC� ی�����G ا� E.F ا�-�  

���ء ا���آ0ي @3?ا�� م�ی� م+�ون     ا�#�\ N1M. د ـC�  

3��(�� ا��@���� ا;���ءات م�ی�      رسE-) 23. د ـKLی� وا����G ا�X�/.3ي ا�-�  

  ا��'� وزارة EM ا��'�� ا��(�ی� م�ی�     خ�1ة م�زن. د ـ

  ا��و�� ����� ه��� EM ا�U#�ی� ا�3.��� إدارة م�ی�     ��Zزي رO+M ـ

  ا��و�� ����� ه��� EM ا��'� ����� م�ی�ة            ا�/� مE ��.�. م ـ

  ا;���4�Z ا��'� دا��ة ر��      ده��ن ری2. د ـ

  ا&و*�ف وزارة (I م�NQ     إد�EU ه�2Q ا���� ـ

   ا&س�ة �#"ون ا�� ری� ا����� م�NQ     ا�R< أآ�م م'��. د ـ

�� (I م�NQ     ا��ه ي إی�د. د ـS.ا��'� م ���  �4م#> ا�+��

��. د ـ�  ا&س�ة ��'� ا�+�E4 عا��#�و (I م�NQ     ا��.+�U) 2 أ

  �4م#> �-�@�ن ا��3'�ة ا&م2 ص.�وق (I م��F       NQی/E ر�M[ ـ

  �4م#> ا�� ����6 م@I) ?3 م�NQ       � س�] م�رك ـ

�.E-U _��اء ـ       3��(�� ا;���ءات دا��ة ر��KLا   

���ء ا���آ0ي ا��@3? إداری�     �E أورM] ه�/�ء ـC�  

  ا;(:م وزارة (I م�NQ     �/�ع م�زن ا���� ـ
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- �  :ا���س� #�" وس� 
� ا��	�� ت��	

  ا�/�ا�E ا�'�U?  ـ 1

  رسE-) 23. د ـ 2

  م'�� م+2�3. م ـ 3

ا�-'�م إی��ن. م ـ 4  

******************************************** 

 

 :م�آ(ی�ن م&�%�ن -

             
�U) ���      م'�I _��ن      راGK ا�'

��        ا��0اع خ����      اa ا�+�U أ

I��  ا�� ح م��/b        *-.�ر 

��ی/� ��EK        ا&��سE ه���  

  ا���-M 2"اد        ا�� م��E ه#�م

���I        ی س6 ی��� E-)  

           ا�/��ض ص��G      ا�/. ش م+�وف م.��

  
**************************************************************        

  
        

  :ا���� وزارة م, م��+�ن -

   4�4.�ي *�E. د     ش�یG3 م'��. د      د*��ق زی�د. د

    �'-� م'��. د      ��� ��ه�ة. د      �UFع م'��. د

��زم. د     ���I وض�ح. د E�:ی�س�. د      آ� ?�Z�  

   ا�+�س�E أی�I. د    ��اب ش�\ ��I. د    س-� ن ری�ض. د

  
**************************************************************  
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  :م	4ان	�ن ب�ح0�ن -

  ا�� سb خ�1           ا�+�� �Uحم�

    م�- ف م���ء          ا��.�ي دا���

  (@�ري م��دة          م.� ر _�دة

� د ��gی�          م�م�� �Mی0ة�  

b.ث.�ء          (�� م �+�K  

Iم� س س�)          ��  ا����? س

�-��  ا����ن � را          ا��Rدري س

��وي وداد          ا�Z دة م��دة#)  

  ر�@ سE م.b           ا����ن ه0ار

   آ N4 ه���

  

********************  

   ا�0یE3 أس�م�          داوود ر��ب

  F] م'��          ش�Uط إ�4اه�2

  ا��'.�وي آ.�ن          م'�� (:ء

E-) :+م          ��         ا��'.�وي (

   ا� ادي (:ء          ا�+� ة (�م�

  *E-�U م.�ل        دی�ب (��b ه.�ء

  س ی�Rت �U)          2Q-4س ازده�ر

  د�� ر�UF          �4< ا���3ر

�� ر�4'��  ا�.�ى أ4  آ ث�        سbم  أ

  ر��2 س��ه�          اZ� �U) a ى

  ا�#�\ ��-�          ا�� *E � ر
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          ا�U) a إی��ن��  ا�U ش �

  ا���Uغ ز��4ة          ا�'�ش وداد

�� �4س��          ا�@ د ز��4ة)��  

  �Kاري I��M          خ��� إی��ن

  �UK ری��          م��/b زی.?

  *��:���U) E          آ.�ش وداد

��  ص��_� نم��           دروج س

����ان م��K م.3�        ��  4# ر س

  (�ول خ ��          ا�'-EU م���ء

I�-أ4  ه� I��  ا�+/�< اa م� ا��34م          

��  زآE س�b         ا��'�ی�ي �4س

��  4@�ی� ر_�اء          ا��ی#��E م

  ض'b ری2          داوود م.�ل

                       ا���*E س'�

  

********************  

I��� b/���  م�-2 (:ء        ا�

I���-EU م��K          ا�'� د   

  ا�+- ش ا�.�ص� (�U         ه�ش2 ��ج ه#�م

  ش+�Uن آ/�ح          ا�+�ی6 � ال

�.�Q4 و�U)          ن ه.�ء ���  

��وي ص/�ء�*          OMس اس م��  

�� إی��ن'��� س.�س          ا�'�  ا�

  ا��-6 _0ا��                    ا�EZ� 3 م�ى



 275 

I��M ی��M          ?.ه� زی�F  

  ذيش'� ه.�دة          ا�#��E4 ه���

  4:ل ری��          ده�م K.�ن

�-�1M b/ه.�ء         م�� b/م��  

  �Mرس خ�3م          �4ي _/�ان

��م أس��ء          (�Zج (/�ف�   

   (0ی0ي ی�س�

**********************  

  
  دی? أ���ر          o4 خ�� ��Mوز

  ص�R ه�3ف          ا�@�دي س:م

  م'�� ی��ى          ا�+��ش إس+�ف

  ش' د أس��ء          ا��+#E زی.?

�Zخ�ی �  خ-�N إ���م          �ا�'

��اد _�دة          (��� ���Sة  

**********************  

  
�� م'�� م�.�          ا�+�� (�م�'�  ا�

  ا��M E@��U'�ء        ا�'-  إ�4اه�F 2:ل

b-�� E/��          ق 4#�ى:�  

O��:ق �+          ��  ی�س�I ا�#�\ أم�

  ا�U@�ي أس+� _0وة          ا���4غ ا��34م

 ص/�ءK�K          ص/�ء ?�Uش  

   م'�� م�زن          ���ا م�ی���

***********************  
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  _���M �4�K 2وى        ش�ی�U ا��یI س�6

  دا_� ه�/�ء          ا�.�� (��#�

  ا�#�\ _�ام          (��b و�Mء

����K I���  دی? و�Mء          

  م.� ر (/�اء          (�Uس ه��م

Iم س س F�'�ا   

*********************  

  
  ا��-���ن (��م          س-���ن _��ن

  ا�'�� �Kس2 أمN          ��ا�+U م�ه�

  ا���M E'1ی�ة        ا�+U ر إس��(�N � ال

�� ری2�  ا�+0اوي ��Mی�          ��4ح أ

  ا��U) N�-Z س+�د         ا���+ د ا���3ر

�.�� �U) خ.��ء          ا��زاق ��U) 6-��ا  

  �RMش K.�ن          ا�'��I _�دة

  ا�� سb أم�.�          � ا�� ر_�ة

����M Iی�ل          ا��Zوع ر*�� ��    ا�'

��  ا�+�Uر �آ�E م'

********************* 

  
  ا��+� أس�م�            در_N ی س6

��  س/-  آ��ل ��.�          خ��Mن م'

      خ�4 ط (-��          �UKس أ��gم

  ا���� ه.�ء          آ�:�E م.�ل

����_ N_0ار _/�ان          زK  
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b-�� ر4 ع          �.F�M \ش� ��  م'

��دي �Mاء�  ا�+�ل �4اء          

b.و م������.�سE إ���م          *  

��F�M م+3 ق ه��م          (��ي  

   ش'�دة ر��

*********************  

  
0) Iا��ی �+�K أ� ر        ا�.�ص� �����  أ  

�� م�وان���        اa ا�+�U أF�M E-) ��  م'

  دروی< (-�M�� E        أص-  ی+R ب ه.�ء

  �Fه� م'�� ه.�ریI          وارF  ه.�ء

  ا��ZسE-) 2 ا��34م        ا�'��I ا�'��U) I � ر

��I ا��Uري (�U ذآ�ى          Iی�س� رام��  

��ل K.�ن          ا��Rدر (�U ش/.2K Iا��ی E-)  

    م����N م����N ث�ی�          م ص--E ش�.�ز

  ی س6 س-���ن إ�4اه�2        س-���ن _��Z� E4ح

********************  

  
��  ا�'��دي ی�س�I خ-��Z�         Nر خ��� م'

  اa ا�+�U _�دة          �KسZ� 2 ى

��F�M رس�M ��'�  ا�+-E ( اد ��ه�        ا�

  (-� ي م"م.�ت          ا�'��M Iی�ل

�.�Q4 ن          ا�'� ي��  ا�/�'�ء إی

� د�  ا�'� د 

********************  



 278 

  ص��'� K-.�ر          ا��یI (0 إی��ن

  (�-E أ4  س��          د���Rن M زی�

��ب ��M          I��M أ�U�  4ل  

  ص+? أ4  ه��م          ا&( ر �Mوى

  آ��4ج ه�:          ص+? أp  4س��

�R�/ش G-'�ا          O���K 4'��ص  

��U) E3أش  

**********************            

  
�U) ا��:م b/���  ا��Rس2 زه�� م'��        ا�

���E _/�ان-��  ا��E)�M م�وة        ا�

  ا��:م (�U (���ن Lpء          ا�2��R إی��ن

��ة أ4  ا34��ل�  ا��-�N ر�4ح          

�.� ��Kاء�  رزق أمN          ا�

  �Eا�U- م�� ن          ا��Xی? إی��ن

   ا�EU)0 ��1ل. م          ا��:م�ت ر��

*********************                    

  
�U) 6��-�ن ا�U+ش        ����U) I م'�  ا��

  *�س2 _/�ان          خ1 ر وداد

  م'� د _�ام          إ�4اه�2 � رة

��  (-E ا�'��� (�U س'�          (U د س

���Zة Mـ-F          o *�ن و(�  

  رسI�K 23. م          ا���� ز��4ة

*********************  
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��'Uص ��'�  خ1 ر أE����  4          ا�

  م.� ر خ�1ة          (�� pس��

  ا�'-��U) 2 م.��ة          �4ری� آ�م-�

��  إس��(�N وص�ل          ا�� � أس

��ج أم�.�          ا�'��I _�دة N�-خ  

  ا�U) a م'�� (���ة          (�Zم ی��ى

   ا�+��Uو �Mج ��ى

************************ 
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 :وت�م	( �م�اج� -

  ا��Rدر (K �U.�ن          م.� ر �4و���

          ا����? ه�یE�          N أورM] ه�/�ء

��F�M E)�R4          دی��M E)�R4  

��F�M د م.�ل          _.�ور ��  

2���  _/�� إی��ن          م'� د 

            آ�شE _����          (�زر K رج

Nد أم ) aس'�          ا  ��K  

b.ون م���  س� ر (:          

  ا��یER� I رش�          ا����E ر��

b.ن م��*          b.م �/+K  

��ج ه���          م��و أم�.� bم س  

2Z� E.3�  ا���@�ي روض�          ا�

  *�ور و�Mء          * ی�ر را��ة

  �4*�وي ض��ء          (�/ ر (:

  ا��+�� س���          ا�.�ی6 شXا

���م          �F -4 ��ی0 N�-خ  

�U2 ه��_          O+-F E#ی�*  

  م'�� (.���?         ا��'��Qوي م�

��F�M ��اG��          ة�Kخ��� م�          

          م+: رش��  م'�� ا� ادي ه

  (��b رؤى          إس��(�N و�Mء

�� ه.�دة�ا&      Lن رو��س-�  
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  :ا���س� #�" ا� 	�ن�ت وم����� إد�6ل -

وم �م��ن م����ن -  

م'�� م+2�3. م                                              ا��s�U أی�I. م  

��Z أ4  س��             ا�-'�م إی��ن. م                                                 

                        خ E�L أم��ة

                                              ************************************************************  

 

  :ا� 	�ن�ت إد�6ل -

  ا��UZن (/�ف                   4:ل س'�

ا��UZن س���ة                                                 ا�#��ع ری2  

ی'�b ا�'�ج �4ر(�    (�UسE أم��ة                  

ا����? ض'b                                                 ص��G س�م��  

�Zا(�3ال                                                 ض�ه� م Eم�ض  

*��ص ه�U                                                  �ن4.� س�ى  

��                                                  ا��.NR را���F�M I�'�ا  

د�4غ �4س��                                                 ا��UZن ه�ى  

  زریt ه�ى                                                 ی س6 ه���

  *�س2 أمN                                                  ی س6 و�Mء

ا�'��I م�ی2  
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  :وم��س � إدارة -

�.��  رش�� أ4  4:ل             س/� 

2Z� E.3�  ا���@�ي روض�            ا�

   ا����? 4:ل. م             �4�K ص��M.�ز

***************************************************************  

     

�� ا����� -���ب� ا���  : ا�س�ي ا���� ا���� ��&�وع ا��:	�� ا�+�ی� ب

���ء ا���آ0ي ا��@3? م�ی�     (�4< ش/�>. دC�  

3��(�� ا��@���� ا;���ءات م�ی�ی� م�ی�     رســ23 (-ــE. دKLوا  

  اL*��3دی� ا;���ءات م�ی�ی� م�ی�      (�م� إ���ن

Nوا�3+�ون ا�����3 م�ی�ی� م�ی�      �4ران ش�م  

3��(�� ا��@���� ا;���ءات م�ی�ی�      F [M 4:ل. دKLوا      

  ا&س�ة �#"ون ا�� ری� ا����� م�NQ    ا�R< أآ�م م'��. د

  دم#> �Z4م+� اL*��3د آ-�� EM أس�3ذ    م� ل م���� س. د

  ا��و�� ����� ه��� EM ا��'� ����� م�ی�ی�       ا�/� مE ��.�. م

  ا��'� وزارة EM ا��'�� ا��(�ی� م�ی�ی�    رش�� أ4  ��1ل. د

  ا��'� وزارة EM ا��'�� ا��(�ی� م�ی�ی�          (�وس س�م�. د

  ا;���4�Z ا��'� دا��ة ر��      ده��ن ری2. د

  ا��'� وزارة EM ا��'�� ا��(�ی� م�ی�ی�     ا�� یN م��س. د

  ا��'� وزارة EM ا��'�� ا��(�ی� م�ی�ی�     �4اد(E خ���. د

  ا��'� وزارة EM ا��'�� ا��(�ی� م�ی�ی�     ا����Uر م'��. د
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�� ا����� -��  :ا�س�ي ا���� ����� ا��:	�� ا�+�ی� ب��اج�� ا��

��. د ـ�ا&س�ة ��'� ا�+�E4 ا��#�وع (I م�NQ                    ا��.+�U) 2 أ  

)ا��'� وزارة (ا��'�� ا��(�ی� م�ی�                       خ�1ة م�زن. د ـ  

3��(�� ا��@���� ا;���ءات م�ی�ی� م�ی�                       رســ23 (-ــE. د ـKLوا  

                                                                                                  *****************************************************************

 

- ���� �  :ا�س�ي ا���� ا���� ��&�وع ا���� ا�#4

  اL�@�3و�E ا�'�س? م�ی�ی�      م'�� م+2�3. م ـ

  اL�@�3و�E ا�'�س? م�ی�ی�       آ�ی2 ش�.�ز ـ

3��(�� ا��@���� ا;���ءات م�ی�ی�     �E أورM] ه�/�ء ـKLوا   

3��(�� ا��@���� ا;���ءات م�ی�ی�       K ی��ة ���م ـKLوا  

- b.أ ا���� م���  ا&س�ة ��'� ا�+�E4 ا��#�وع                  

  

**************************************************************************  

  

  :ا��:	�� ��+�ی� ا��
�:	� ا���=� وإ#4اد > �#� -

- ��  :�?ح��ء ا���آ(ي ا�
  
- Iاد ی�س��R� ا�� یN م'�� -    م�*�Uوي م�وان -      ا�

 �Kآ ��.� -      �Kآ م�زن -

  

  :ا�س�ة ���� ا���ب� ا��&�وع -
  
- ���     س+� و�� �/�I - ا��.+�U) 2 أ

- G4را E��-� - �� ا���� (�U م'
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������� ) 4 (  

���� ���������  
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  جامعة الدول العربية
  املشروع العريب لصحة األسرة

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء 

 حصاءإلاملكتب املركزي ل
 
 
 

     ـــــــــــــــــ: احملافظةاسم  
 

    رقم األسرة املعيشية          رقم العنقود

 
 

�א��
	��א�����א��� �

 ��א��������א��
����א������

 
 

   األسرة املعيشيةمارةتاس
  

 هذه البيانات سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 
   
 

   
   

222000000999   



 
1

 

  السوريالصحي األسري املسح   
  )جلميع األسر يف العينة(  األسرة املعيشيةمارةاست

 

  

  بيانات تعريفية

  _____________________________________________________: احملافظة
  

             ريف             حضر             : قة  بع الطنو

                 عراقية   2     سورية  1    :جنسية األسرة

  _________________________________________________:اسم رب األسرة

  :   رقم الفريق                                               :   رقم األسرة املعيشية                       :  رقم العنقود 

  زيارات الباحثة

  الزيارة األخرية  3  2  1  عدد الزيارات

  الشهر
  ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   التاريخ 

  السنة
  

  رمز الباحثة  _____________  _____________  _____________  اسم الباحثة
 

  النتيجة  _____________  _____________  _____________  *نتيجة املقابلة 
 

  الساعة
  الوقت 

  الدقائق
 

  التاريخ:       الزيارة التالية
                       الوقت

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

  اراتعدد الزي
 

 :ايل عددإمج

  أفراد األسرة
 

  النساء املؤهالت
 

   رمز النتيجة*

  استوفيت. 1

  استوفيت جزئيا. 2

  ال يوجد شخص مؤهل باملرتل. 3

  ال يوجد أحد يف املرتل. 4

  أجلت. 5

  رفضت. 6

  العنوان ليس مكان للسكن/ املرتل شاغر. 7

  املرتل دم أو أزيل. 8

  العنوان مل يعثر عليه أو غري موجود. 9

ــؤهلني  _________________): حتدد( أخرى .10 ــال امل  دون األطف
   السادسة

  ________________________________________________: اسم ورقم سطر ايب
                        ايب

  رمز مدخل البيانات  إدخال البيانات  مراجعة مكتبية  مراجعة ميدانية  

  ____________  _____________  _____________  االسم

   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   التاريخ

1 2 



 
2

   منوذج خلفية األفراد-قائمة أفراد األسرة: القسم األول 

للذين تبلغ 
سنة  15أعمارهم 

  فأكثر
رقم   األهلية 

  السطر
  اجلنس  اإلقامة  االسم

العالقة برب 
  *األسرة

  العمر   تاريخ امليالد

   :للباحثة  احلالة الزواجية

  

بإعطـائي  ) تسمحني(هل تسمح   
أمساء مجيع األشخاص الذين يقيمون 
عادة يف أسـرتك مبـا يف ذلـك         
األطفال الصغار والرضع، بدأ برب     

  األسرة؟

تقـيم  /هل يقـيم  

   عادة هنا؟)االسم(
 ذكر أم   )االسم(هل  
  أنثى؟

ما هي صـلة    
القرابــة بــني 

 ورب  )السما(
  ؟)االسم( تاريخ امليالد ما هو   األسرة؟

ماهو عمـر   

) االســـم(
ــسنوات  بال

  الكاملة ؟

ما هـي احلالـة     
ـــ  ــة ل الزواجي

  ؟)االسم(

ضعي دائرة حول   
رقم سطر كـل    

  متزوجة أو  سيدة
سبق هلا الـزواج    
ــني  ــا ب وعمره

   سنة15-49

لكل طفل دون 
 من السادسة

العمر سجلي 
رقم سطر األم أو 

القائمة على 
  رعايته 

ضعي دائرة حـول    
رقم سطر كل طفل    
 6عمره أقل مـن     

  املؤهل سنوات
ــاس  ــوذج قي لنم

  الوزن والطول

  )101(  )102(  )103(  )104(  )105(  )105A(  )106(  )107(  )A108(  )B108(  

  م السطررق  رقم السطر  رقم السطر   أدناهوزالرم  العمر  السنة  /  الشهر  /  اليوم    الرموز أدناه  أنثى  ذكر  ال  نعم  االسم  

  2  1 2  1  ـــــــــــــ  01
 

/ 
 
/ 

   01   01  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  02
/ 

 
/ 

   02   02  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  03
/ 

 
/ 

   03   03  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  04
/ 

 
/ 

   04   04  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  05
/ 

 
/ 

   05   05  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  06
/ 

 
/ 

   06   06  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  07
/ 

 
/ 

   07   07  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  08
/ 

 
/ 

   08   08  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  09
/ 

 
/ 

   09   09  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  10
/ 

 
/ 

   10   10  

                           
   )الحالة الزواجية (106رموز السؤال         )العالقة برب األسرة (104رموز السؤال 

   منفصل = 5  أرمل= 3  لم يتزوج أبدا= 1         ال يوجد عالقة= 09  أقارب آخرون= 07  حفيدة/حفيد= 05  ابنة/ابن= 03   األسرةرب= 01
     مطلق= 4  متزوج= 2         ال أعرف= 98  كفولطفل م= 08  أم/أب= 06  زوجة ابن/زوج ابنة= 04  زوج/زوجة= 02
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للذين تبلغ 
سنة  15أعمارهم 

  فأكثر
رقم   األهلية 

  السطر
  اجلنس  اإلقامة  االسم

العالقة برب 
  *األسرة

  العمر   تاريخ امليالد

   :للباحثة  احلالة الزواجية

  

بإعطـائي  ) تسمحني(هل تسمح   
أمساء مجيع األشخاص الذين يقيمون 
عادة يف أسـرتك مبـا يف ذلـك         
األطفال الصغار والرضع، بدأ برب     

  األسرة؟

تقـيم  /هل يقـيم  

   عادة هنا؟)االسم(
 ذكر أم   )االسم(هل  
  أنثى؟

ما هي صـلة    
القرابــة بــني 

 ورب  )السما(
  ؟)االسم( تاريخ امليالد ما هو   األسرة؟

ماهو عمـر   

) االســـم(
ــسنوات  بال

  الكاملة ؟

ما هـي احلالـة     
ـــ  ــة ل الزواجي

  ؟)االسم(

ضعي دائرة حول   
رقم سطر كـل    

  متزوجة أو  سيدة
سبق هلا الـزواج    
ــني  ــا ب وعمره

   سنة15-49

لكل طفل دون 
 من السادسة

العمر سجلي 
رقم سطر األم أو 

القائمة على 
  رعايته 

ضعي دائرة حـول    
رقم سطر كل طفل    
 6عمره أقل مـن     

  املؤهل سنوات
ــاس  ــوذج قي لنم

  الوزن والطول

  )101(  )102(  )103(  )104(  )105(  )105A(  )106(  )107(  )A108(  )B108(  

  م السطررق  رقم السطر  رقم السطر   أدناهوزالرم  العمر  السنة  /  الشهر  /  اليوم    الرموز أدناه  أنثى  ذكر  ال  نعم  االسم  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  11
/ 

 
/ 

   11   11  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  12
/ 

 
/ 

   12   12  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  13
/ 

 
/ 

   13   13  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  14
/ 

 
/ 

   14   14  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  15
/ 

 
/ 

   15   15  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  16
/ 

 
/ 

   16   16  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  17
/ 

 
/ 

   17   17  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  18
/ 

 
/ 

   18   18  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  19
/ 

 
/ 

   19   19  

   2  1 2  1  ـــــــــــــ  20
/ 

 
/ 

   20   20  
  
  
  

  )الحالة الزواجية (106رموز السؤال       )العالقة برب األسرة (104رموز السؤال 

 منفصل = 5  أرمل= 3  لم يتزوج أبدا= 1      ال يوجد عالقة= 09  أقارب آخرون= 07  حفيدة/حفيد= 05  ابنة/ابن= 03  رب األسرة= 01

   مطلق= 4  متزوج= 2      ال أعرف= 98  كفولطفل م= 08  أم/أب= 06  زوجة ابن/زوج ابنة= 04  زوج/زوجة= 02
       

     ضعي دائرة حول المربع في حالة استخدام استمارة إضافية: للباحثة  
للتأكد من أنني قد سجلت      ادخلي كل واحد في الجدولإذا نعم   هل هنالك أي شخص آخر كاألطفال الصغار واألطفال الرضع لم يتم تسجيلهم هنا؟) 1

  جميع األشخاص 
     إذا نعم ادخلي كل واحد في الجدول   يقيمون عادة هنا؟  ،باإلضافة إلى ذلك هل هناك أشخاص آخرون ربما ال يكونون من أفراد األسرة، مثل الخدم أو األصدقاء ) 2



 
4

 

  احلالة التعليمية

  ) سنة14 – 6(األفراد  ) سنة24 – 6(األفراد   ) سنوات فأكثر 6( فراد األ  )  سنوات 5 اىل 3من ( التعليم املبكر لألطفال 

  A109 =1إذا السؤال

خالل األيام السبعة األخـرية     

ألي نوع  ) االسم(هل يذهب   
  من أنواع التعليم املبكر ؟

  

ــة  : 8 أو 2= إذا اإلجاب
  انتقلي إىل الفرد التايل

ملبكر الذي  نوع التعليم ا  ما  

  ؟) االسم(إلتحق به 

كم عدد الساعات   
ــا   ــيت درس فيه ال

خــالل ) االســم(
  السبعة أيام املاضية؟

ملتحقـة حاليـا    /  ملتحق )االسم(هل  

/ هلا أن التحـق   /ق له باملدرسة أو هل سب   
  التحقت باملدرسة؟ 

  

انتقلي إىل الـسؤال    : 3 = إذا اإلجابة   
113  

ما هي أعلى شهادة    
حــصلت / حــصل

  ؟)االسم(عليها 

خالل العام الدارسـي    
ــايل  احلــــــ

هل ) 2009/2010(
ــضر  ــم(ح إىل ) اإلس
  املدرسة ؟

ــة  : 2= إذا اإلجابـ
ــسؤال  ــي إىل ال انتقل

C111 

خالل العـام الدارسـي     
) 2009/2010(احلايل  

يف أي مرحلة وأي صف     
  حضر اإلسم  ؟ 

 

ــات  ــة الداراس يف حال
دبلوم، ماجستري،  (العليا

ســجلي يف ) دكتــوراه
  88الصف الرمز 

ــي   ــام الدراس ــالل الع خ
)  2008/2009(املاضــي

إىل ) اإلسـم (هـل حـضر    
 املدرسة يف أي وقت ؟

  

انتقلي  8أو   2= إذا اإلجابة   
 112إىل السؤال 

  

ــي  ــام الدراس ــالل الع  خ
)    2008/2009(املاضــي

الذي إنتهى يف أي مرحلة أو      
  أي صف كان ملتحقا به ؟

  

يف حالـــة الداراســـات 
دبلـوم، ماجـستري،    (العليا

سجلي يف الصف   ) دكتوراه
  88الرمز 

 A110 = 2إذا السؤال 
 A111=2 أو السؤال 

  :اسأيل
ما هو الـسبب الرئيـسي     

 لترك  )االسم(الذي أدى   

  املدرسة؟

)A109(  )B109(  )C109(  )A110(  )B110(  )A111(  )B111(  )C111(  )D111(  )112(   رقم
  الرموز أدناه   الصف   املرحلة   ال أعرف  ال  نعم  الصف   املرحلة   ال  نعم  اه الرموز أدن  ال   نعم يف املاضي  نعم حالياً  الرموز أدناه   الرموز أدناه   ال أعرف  ال  نعم  السطر

01  1  2  8  X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

02  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

03  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

04  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

05  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

06  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

07  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

08  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

09  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

10  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

                                   
  112رموز السؤال     111D و 111B  رموز السؤال       110Bرموز السؤال    B109رموز السؤال 

A  =التكلفة عالية= 06  للعمل= 01   ال أعرف= 8 رياض أطفال = 0         معهد متوسط= 6  لم يحصل على أي شهادة= 1   منزلية التعليم 

B  =تعليم البنات غري مهم= 07  ألسباب صحية= 02     أساسي= 1        جامعي فما فوق= 7  ابتدائي= 2   رياض األطفال 

C  =االستعداد للزواج= 08  طرد/ لم ينجح في التعليم= 03     أو مايعادلهاثانوية= 2        ال أعرف= 8  إعدادي= 3   كنيسة/ مسجد 

D  =أخرى= 96  ال يحب المدرسة= 04    معهد متوسط= 3           أساسي=4   نادي 

X  =ال أعرف = 98  المدرسة بعيدة/ال يوجد مدرسة= 05    جامعية فأكثر= 4            ثانوية= 5   أخرى 
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  احلالة التعليمية

  ) سنة14 – 6(األفراد  ) سنة24 – 6(األفراد   ) سنوات فأكثر 6( فراد األ  )  سنوات 5 اىل 3من ( التعليم املبكر لألطفال 

  A109 =1إذا السؤال

خالل األيام السبعة األخـرية     

ألي نوع  ) االسم(هل يذهب   
  من أنواع التعليم املبكر ؟

  

ــة  : 8 أو 2= إذا اإلجاب
  انتقلي إىل الفرد التايل

ملبكر الذي  نوع التعليم ا  ما  

  ؟) االسم(إلتحق به 

كم عدد الساعات   
ــا   ــيت درس فيه ال

خــالل ) االســم(
  السبعة أيام املاضية؟

ملتحقـة حاليـا    /  ملتحق )االسم(هل  

/ هلا أن التحـق   /ق له باملدرسة أو هل سب   
  التحقت باملدرسة؟ 

  

انتقلي إىل الـسؤال    : 3 = إذا اإلجابة   
113  

ما هي أعلى شهادة    
حــصلت / حــصل

  ؟)االسم(عليها 

خالل العام الدارسـي    
ــايل  احلــــــ

هل ) 2009/2010(
ــضر  ــم(ح إىل ) اإلس
  املدرسة ؟

ــة  : 2= إذا اإلجابـ
ــسؤال  ــي إىل ال انتقل

C111 

خالل العـام الدارسـي     
) 2009/2010(احلايل  

يف أي مرحلة وأي صف     
  حضر اإلسم  ؟ 

 

ــات  ــة الداراس يف حال
دبلوم، ماجستري،  (العليا

ســجلي يف ) دكتــوراه
  88الصف الرمز 

ــي   ــام الدراس ــالل الع خ
)  2008/2009(املاضــي

إىل ) اإلسـم (هـل حـضر    
 املدرسة يف أي وقت ؟

  

انتقلي  8أو   2= إذا اإلجابة   
 112إىل السؤال 

  

ــي  ــام الدراس ــالل الع  خ
)    2008/2009(املاضــي

الذي إنتهى يف أي مرحلة أو      
  أي صف كان ملتحقا به ؟

  

يف حالـــة الداراســـات 
دبلـوم، ماجـستري،    (العليا

سجلي يف الصف   ) دكتوراه
  88الرمز 

 A110 = 2إذا السؤال 
 A111=2 أو السؤال 

  :اسأيل
ما هو الـسبب الرئيـسي     

 لترك  )االسم(الذي أدى   

  املدرسة؟

)A109(  )B109(  )C109(  )A110(  )B110(  )A111(  )B111(  )C111(  )D111(  )112(   رقم
  الرموز أدناه   الصف   املرحلة   ال أعرف  ال  نعم  الصف   املرحلة   ال  نعم  اه الرموز أدن  ال   نعم يف املاضي  نعم حالياً  الرموز أدناه   الرموز أدناه   ال أعرف  ال  نعم  السطر

11  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

12  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

13  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

14  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

15  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

16  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

17  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

18  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

19  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     

20  1  2  8 X  D  C  B  A  1  2  3   1  2   1  2  8     
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    111D و 111B  رموز السؤال    110Bرموز السؤال    B109رموز السؤال 
  112رموز السؤال 

A  =ال أعرف = 8 رياض أطفال = 0    معهد متوسط= 6  لم يحصل على أي شهادة= 1   منزلية التعليم    
 التكلفة عالية= 06  للعمل= 01

B  =أساسي = 1    جامعي فما فوق= 7  ابتدائي= 2   رياض األطفال      
 تعليم البنات غري مهم= 07  ألسباب صحية= 02

C  =أو مايعادلهاثانوية= 2    ال أعرف= 8  إعدادي= 3   كنيسة/ مسجد       
 االستعداد للزواج= 08  طرد/ لم ينجح في التعليم= 03

D  =معهد متوسط= 3       أساسي=4   نادي      
 أخرى= 96  ال يحب المدرسة= 04

X  =المدرسة /ال يوجد مدرسة= 05      ثرجامعية فأك= 4       ثانوية= 5   أخرى
  بعيدة

 ال أعرف = 98
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  النشاط االقتصادي

   سنوات فأكثر15لألفراد الذين تبلغ أعمارهم 

  :اسأيل  2 أو 1=113إذا السؤل 
  

كانت / هل كان   
/ يعمـل   ) اإلسم(

ــم  ــل معظ تعم
الوقت يف الـشهر    

  املاضي؟

مـاذا  (ما هـي    
) كانـــــت

ــه ــها /حالت حالت
  مهنتها األساسية؟/مهنته) ماذا كانت(ما هي   العملية؟

  ؟تعمل فيه   /هو القطاع الذي يعملما 

)113(  )114(  )115(  )115A(  
رقم 
  الرمز  الوصف  الرموز أدناه   الرموز أدناه   السطر

خاص غري   خاص منظم  عام
  منظم

  مشترك  تعاوين

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    01

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    02

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    03

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    04

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    05

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    06

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    07

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    08

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    09

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    10

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    11

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    12

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    13

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    14

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    15

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    16

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    17

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    18

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    19

 5 4 3 2 1   ــــــــــــــ    20
  

  
  

  
  

  
  

  114رموز السؤال     113رموز السؤال 

  يعمل بأجر لحساب الغير= 1   مديرة مرتل= 06 يعمل= 01

  يعمل لحساب نفسه= 2   عاجز عن العمل= 07  العملق لهسب متعطل= 02

  صاحب عمل= 3   أخرى= 96 متقاعد= 03

  يعمل لدى األسرة بدون أجر= 4    يبحث عن عمل ألول مرةمتعطل = 04

  يتدرب بدون أجر= 5    ملتحق باملدرسة= 05
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  النموذج العام النتشار األمراض: القسم الثاين

 + سنة15ملن هم بعمر  انتشار األمراض

  رقم 
 السطر

  :للباحثة
 أمساء مجيع أفراد األسرة انقلي

 101كما وردت يف السؤال 
 حسب رقم السطر

أود اآلن أن أسألك بعض األسئلة عن 
  . صحة مجيع أفراد األسرة

 يعاين من أي مرض )االسم(هل 
  مزمن؟

 207السؤال انتقلي إىل : "ال"إذا 

 الذي  الرئيسيما هو املرض

 ؟)االسم( يعاين منه

هل مت تشخيص 
 املرض لدى

من قبل  )االسم(
 ؟طبيب

كم كان عمر 

 عندما )االسم(
  أصيب باملرض؟

 00سجلي : للباحثة
  إذا منذ الوالدة

   إذا ال تعرف98

) االسم(هل يأخذ 
عالج منتظم هلذا 

  املرض؟

تدخن حاليا سجائر أو /  يدخن)االسم(هل 
هلا / أي نوع آخر من التبغ أو سبق له

   يف املاضي؟التدخني
  

  1 = 207إذا إجابة 
 ؟) االسم(ما الذي يدخنه 

 
  ضعي دائرة حول كل ما يذكر

  
  

)201( )202( )203(* )204( )205(  )206(  )207(  )208(  

 ررقم السط
 االسم
 

  أخرى غليون  أرجيله  سجائر  الأعرف  ال  سابقاً  حالياً ال نعم   ال نعم الرموز أدناه املرض ال نعم

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 01

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 02

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 03

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 04

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 05

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 06

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 07

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 08

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 09

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 10

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 11

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 12

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 13

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 14

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 15

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 16

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 17

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ 18

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ  19

 A B C X 8 3 2 1 2 1  2 1  ______ 2 1 ـــــــــــــ  20
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  )نوع املرض( 203رموز السؤال 
 أخرى= 96 )من غري السرطان(تنشط يف الغدة الدرقية = 17 )الروماتيزم(أمراض املفاصل = 09 مرض ضغط الدم= 01

 ال أعرف= 98 )من غري السرطان(مخول يف الغدة الدرقية = 18 لالس= 10 مرض السكري= 02

  الربوستاتة= 19 صداع مزمن= 11 قرحة باملعدة= 03

  )ارتفاع ضغط العني/ علة يف العني(الزرق = 20 جلطة املخ= 12 )فقر الدم  ( األنيميا= 04

  إعتام عدسة العني= 21 الصرع= 13 أمراض القلب= 05

   مشاكل يف احلبل الشوكي/ أمل مزمن يف الظهر= 22 الربو= 14 السرطان= 06

   مرض عقلي= 23 كولسترول عايل = 15 أمراض الكلى= 07

   مشاكل كبرية يف اجللد= 24 مرض يف الرئة مزمن= 16 أمراض الكبد= 08
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   عمالة األطفال:القسم الثالث
   حسب رقم السطر قائمة األسرة املعيشية بالترتيبكل طفل مؤهل من واسم  رقم سطرسجلي يقيمون يف األسرة املعيشية  الذين سنة14 – 5تستوىف البيانات من القائمني على رعاية األطفال من سن 

  ة حول أي عمل يقوم به األطفال يف هذه األسرة املعيشيةواآلن أود توجيه أسئل

سجلي رقم سطر كل 
 5طفل مؤهل عمره بني 

  ة بالترتيب سن14 –

  

 كل اسمسجلي 
طفل مؤهل عمره 

 سنة 14 – 5بني 
  بالترتيب

  

 بأى )االسم(خالل االسبوع املاضى هل قام 
عمل ألى شخص من خارج هذه األسرة 

  املعيشية ؟
  :اذا كان اجلواب نعم

  هل تلقى الطفل أجرا؟
  )نقدا، أو عينا(نعم تلقى اجرا  .1
 بدون اجرنعم  .2

  )304(سؤالانتقل اىل .. مل يعمل .3

قضتها يف /ة قضاهاكم ساع
اداء العمل لدى ذلك 

الشخص من خارج هذه 
االسرة املعيشية خالل 

االسبوع املاضى ، اذا كانت 
اكثر من عمل ، ما عدد 

  الساعات مجيعها ؟  

خالل األسبوع املاضي، 

 بإحضار )االسم(هل قام 
املياه لألسرة أو إحضار 

  حطب ؟
  نعم. 1
ال   انتقل إىل . 2

  306 السؤال

ة كم ساع
قضتها يف /قضاها

إحضار املياه أو 
  احلطب لألسرة؟

خالل االسبوع املاضى 

 بأي )االسم(، هل قام 
مثال يف ( عمل لألسرة 

املزرعة أو يف اية اعمال 
  )جتارية   أخرى 

  نعم . 1
ال  انتقل إىل السؤال . 2

308  

  
كم عدد الساعات 
تقريبا اليت قضاها يف 
هذه االعمال خالل 

  االسبوع املاضى؟

خالل االسبوع املاضى ، هل 

ل مرتلية  بأية أعما)االسم(قام 
، تسويق،غسل، تنظيف.طبخ.

  االعتناء باألطفال؟
   نعم. 1

 طفلانتقل إىل الال   . 2
  التاىل

قضتها يف /كم ساعة قضاها
هذه االعمال املرتلية خالل 

  االسبوع املاضى؟

301  302  303  304  305  306  307  308  309  

  نعم
  االسم  رقم السطر

  بدون أجر  بأجر
  عدد الساعات  ال  نعم  عدد الساعات  ال  نعم  عدد الساعات  ال  نعم  عدد الساعات  ال

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

 
   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ

   2  1   2  1   2  1   3  2  1 ـــــــ 
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   ضبط سلوك األطفال:القسم الرابع
  

 وسجلي إمجايل عددهم يف )1(رقم يف اجلدول )  سنة14 – 2(عيشية وسجلي بيانات مجيع األفراد الذين تتراوح أعمارهم بني راجعي قائمة أفراد األسرة امل: للباحثة
   406السؤال 

            

  )1(جدول رقم 

  النوع
)404(  

  رقم مسلسل
)401(  

  رقم السطر
)402(  

  االسم
)403(  

  أنثى  ذكر

  العمر
)405(  

01  
 

__________________  
1  2  

 

02  
 

__________________ 
1  2  

 

03  
 

__________________ 
1  2  

 

04  
 

__________________ 
1  2  

 

05  
 

__________________ 
1  2  

 

06  
 

__________________ 
1  2  

 

07  
 

__________________ 
1  2  

 

08  
 

__________________ 
1  2  

 

09  
 

__________________ 
1  2  

 

10  
 

__________________ 
1  2  

 

   سنة)14 - 2(إمجايل عدد األفراد يف عمر   )406(السؤال 
 

  

  .402السؤال  كما جاء يف  رقم سطر الطفليل وسج408ة إىل السؤال  مباشرانتقلي  واحد فقط يساوي 406 يف السؤال سنة) 14 – 2(يف عمر  طفالإذا كان عدد األ
 الصف املقابل لرقم األحاد يف رقم األسرة املعيشية ورقم العمود تارياخو) 2( إىل جدول رقم انتقلي  فأكثر2يساوي  640 يف السؤال سنة) 14 – 2(وإن كان عدد األفراد يف عمر 
  407يف السؤال  الصف والعموديف اخللية اليت يتقاطع فيها ل الرقم املوجود يسجقومي بتو، 406  السؤالكما سجلتيه يف ) سنة14 – 2يف عمر (املساوي لعدد األفراد املؤهلني 

  

  )2(جدول رقم 

خانة األحاد يف رقم  إمجايل عدد األطفال املؤهلني يف األسرة
 +8 7 6 5 4 3 2 1 االسرة

0 1 2 2 4 3 6 5 4 
1 1 1 3 1 4 1 6 5 
2 1 2 1 2 5 2 7 6 
3 1 1 2 3 1 3 1 7 
4 1 2 3 4 2 4 2 8 
5 1 1 1 1 3 5 3 1 
6 1 2 2 2 4 6 4 2 
7 1 1 3 3 5 1 5 3 
8 1 2 1 4 1 2 6 4 
9 1 1 2 1 2 3 7 5 

  )401مسلسل الطفل املختار رقم اليت تعرب عن (سجل الرقم املوجود يف اخللية اليت تقاطع فيها الصف والعمود   )407(السؤال 
  



 
11

  
  

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

 كما جاء يف اختياره الذي مت الطفلرقم سطر اسم و سجلي   408
املقابل لرقم مسلسل الطفل و) 1( يف اجلدول رقم 402السؤال 

  407السؤالكما جاء يف املختار 

  ـــــــــــــــــــــــــ: االسم

  :   402 كما جاء يف السؤال رقم السطر

وأريد منك إخباري إن كنت استخدمت أنت  عليك  بعض األساليب املختلفة  سأقرأ. ة السلوكيةيستخدم مجيع البالغني طرقاً معينة لتعليم األطفال السلوك الصحيح أو معاجلة املشكل  409
   يف الشهر املاضي)االسم(أو أياً من أفراد أسرتك هذه الطريقة مع 

409    1  نعم
A 

أو كمكافئة لعمل طيب قام به امتيازات ) االسم (أعطيت 
 حرمته من شيء حيبه أو عدم السماح له باخلروج من املرتل

   2  ال  تأديبه على شيء قام به؟ل

409    1  نعم
B 

  ؟شرحت له ملاذا كان سلوكه خاطئعندما قام بعمل خاطىء 

    2  ال

409    1  نعم
C 

  تيهيهز/ تيهيرج

    2  ال

409    1  نعم
D 

  صرخت أو صحت أو رفعت صوتك عليه

    2  ال

409    1  نعم
E 

  أمرته بشيء ليفعله

    2  ال

409    1  نعم
F 

  ضربته أو لكزته على مؤخرته بيدكصفعته أو 

    2  ال

409    1  نعم
G 

  على اليد أو الذراع أو الرجل بيدكصفعته أو ضربته 

    2  ال

409    1  نعم
H  

  صفعته أو ضربته على الوجه أو الرأس أو األذن

    2  ال

409    1  نعم
I  

  نعته بوصف غيب، كسول، أو أي صفة أخرى شبيهة

    2  ال

409    1  نعم
J  

ته على أي مكان يف جسمه ضربة واحدة حبزام أو عصا أو شيء ضرب
    2  ال  صلب

409    1  نعم
K  

  تكرر قدر ما استطعتمضربته حبزام أو شيء صلب ضرب 

    2  ال

    1  نعم

    2  ال

 بصورة جيدة ال بد ألطفالأو تنشئة أو تعليم اهل تعتقدي أنه لتربية   410
   جسديا؟ممن معاقبته

    8  فال أعر
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   خصائص املسكن:القسم اخلامس

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  املسكن

    01  دار عريب/ بيت مستقل

    02  فيال
    03  شقة يف مبىن

    04  غرفة
  05  كوخ
  06  خيمة

  07  مأوى مؤقت

501  

  ما هو نوع الوحدة السكنية اليت تقيم ا األسرة؟

  96  _________________________: )حتدد(أخرى 

507  

    1  ملك 

    2  ملك مشترك
    3  إجيار

502  
 أو ملك مشترك لألسرة أم أنـه         خاص هل مسكنكم هذا ملك   

  مؤجر؟

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

    1  ابيةأرضية تر

    2  أمسنت/ بالط
    3  حجر/ طوب
    4  مشمع بالستيك/ فينيل

    5  خشب

503  
  ما هي املادة املستخدمة يف أرضية الوحدة السكنية؟

  

  سجلي املادة الرئيسية

    6  ________________________): حتدد(أخرى 

ما هو عدد احلجرات يف هذه الوحـدة الـسكنية املخصـصة              504
  الستعمال األسرة؟

   عدد احلجرات
  

   ت النومعدد حجرا  وكم من هذه احلجرات خمصصة عادة للنوم؟  505
  

    1  أمسنت مسلح

    2  صفيح
    3  خشب
    6  ________________________): حتدد(أخرى 

  األساسية للسقف؟ما هي املادة   506

    8  ال يوجد سقف

حيوانات أو مواشـي داخـل      طيور أو    أي   تقومون بتربية هل    507    1  نعم
    2  ال  الوحدة السكنية خالل النهار أو الليل؟
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  مياه الشرب

    01  شبكة عامة

  )حنفية عامة(صنبور عام 
02    

    03  بئر مزود مبضخة

  بئر غري مزود مبضخة
04    

  05  نبع حتت اإلشراف

  06  نبع ليس حتت اإلشراف

  جدول/ ر
07  

  بركة/ حبرية
08  

  مياه أمطار
09  

510  

  511  10  سيارة مزودة خبزان مياه

  513  11  مياه معدنية يف الزجاج أو البالستيك

  ما هو املصدر الرئيسي ملياه الشرب ألفراد هذه األسرة؟  508

  _________________________): حتدد(أخرى 
96    

  1  يةداخل الوحدة السكن          
  2  خارج الوحدة السكنية ولكن داخل املبىن

  وأين يقع مصدر املياه هذا؟  509  511

    3  مكان آخر

  عدد الدقائق
 

  
 وإحـضارها إىل الوحـدة      كم يستغرق زمن الوصول للميـاه       510

  ؟السكنية
   998  ال أعرف

    A  خزان مياه

    B  أوعية بالستيك

    C  زجاجات

    D  أوعية معدنية

    X  _________________________): حتدد(أخرى 

  هل تقومون بتخزين مياه الشرب؟  511

  :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  ما هو نوع اخلزان املستعمل؟ 

   هل من نوع آخر؟:تقصي
    Y  ال يتم ختزين املياه

    A  الغلي

    B  الكلور

    C  الفلتر

    X  _________________________): حتدد(أخرى 

هل تقومون بغلي أو ترشيح أو معاجلة امليـاه قبـل اسـتعماهلا               512
  للشرب؟

  :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  

 عاجلون ماء الشرب؟كيف ت

  سجلي كل ما يذكر
    Y  ال يتم معاجلة املياه

  دورة املياه

    1  داخلها :نعم

    2  خارجها :نعم

هل لديكم حجرة منفصلة أو مكان مغلق يستعمل كدورة مياه            513
  داخل أو خارج الوحدة السكنية؟

    3  ال 
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  مرحاض بسيفون متصل بشبكة جماري

    2  مرحاض بسيفون غري متصل بشبكة جماري

    3  مرحاض بدون سيفون متصل بشبكة جماري

    4  متصل حبفرة مغلقةمرحاض 

  5  مرحاض عام

  6  لعراء أو اخلالءيف ا
517  

  ما نوع املرحاض املستعمل يف دورة املياه هذه؟  514

    96  _________________________): حتدد(أخرى 

  هل تشترك أي أسرة أخرى معكم يف استعمال دورة املياه هذه؟  515    1  نعم

  517  2  ال

  كم عدد األسر اليت تشترك معكم يف استعمال دورة املياه هذه؟ 516      عدد األسر

   أسر أو أكثر10 إذا 10سجلي 
    98  فال أعر  

  اإلنارة

    1  كهرباء

    2  كاز/ كريوسني

    3  غاز

    4  مشوع/زيوت

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

  ما هو املصدر الرئيسي لإلنارة هلذه األسرة؟  517

    8  ال يوجد إنارة

  املطبخ

    1  داخلها: نعم

    2  خارجها: نعم

هل لديكم حجرة منفصلة تستعمل كمطبخ داخل أو خـارج            518
  ؟الوحدة السكنية

    3  ال 

    1  غاز اسطوانة

    2  غريصغاز  

    3  كاز/ كريوسني

    4  فحم

    5  حطب/ خشب

  ما هو نوع الوقود الرئيسي الذي تستعمله األسرة للطهي؟ 519

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

  التخلص من القمامة

    1  وعاء بغطاء

    2  وعاء بدون بغطاء

    3  أكياس بالستيك

    4  جمالت قدمية/ صحف

  524  5  إلقاء القمامة يف الشارع مباشرة

  تضعون الفضالت أو القمامة قبل التخلص منها؟يف أي شيء   520

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

          

          



 
15

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  داخل املطبخ

    2  خارج املطبخ ولكن داخل الوحدة السكنية

  ؟)اخل…/أكياس/الوعاء(ويف أي مكان تضعون   521

    3  خارج الوحدة السكنية

    1  عن طريق جامع القمامة

    2  بإلقائها يف مكان خمصص

    3  حبرقها

  524  4  بإلقائها يف الشارع

  ؟كيف يتم التخلص من القمامة  522

 _________________________): حتدد(أخرى 

  
6    

    1  يوميا

    2  على األقل مرتني يف األسبوع

    3  مرة يف األسبوع

  وكم مرة يتم التخلص من القمامة؟  523

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

  إضافة اليود إىل ملح الطعام

    1  ) ال لون له  ( PPMغري مضاف إليه اليود صفر 

    2  ) لون فاتح  ( PPM 15مضاف إليه أقل من 

    3  ) لون غامق  ( PPMو أكثر  أ15مضاف إليه 

    4  ال يوجد ملح يف البيت 

نريد التأكد من أن ملح الطعام الذي تستخدمينه يف بيتك حيتوي            524
ستطيع أن أرى عينة من ملح الطعـام الـذي          هل أ . على اليود   

  إستخدمتيه الليلة املاضية لطهي الطعام ألفراد أسرتك املعيشية ؟
  

  بعد أن تقوم بفحص عينة امللح ضع دائرة حول النتيجة 

    8  امللح مل يتم فحصه

  ملكية السلع املعمرة واألصول

    ال  نعم  

    2  1   راديو أو ترانزيستور- 1 

    2  1   تلفزيون- 2 

    2  1   فيديو- 3 

    2  1  بال مرئي طبق استق- 4 

    2  1   ثالجة- 5 

    2  1   موقد للطهي بالغاز أو الكهرباء- 6 

    2  1   سخان مياه- 7 

    2  1   آلة خياطة- 8 

    2  1   مروحة كهربائية- 9 

    2  1  هاتف أرضي -10

    2  1   هاتف نقال -11

    2  1  غسالة  -12

    2  1   جهاز تكييف هواء -13

525  
  

  هل يوجد بالوحدة السكنية أي من األشياء التالية؟

    2  1  )كمبيوتر (يلجهاز حاسب آ -14
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  عدد اهلواتف
  

  
  :إذا يتوفر لدى األسرة هاتف نقال اسأيل 526

ذكرت أن لديكم هاتف نقال، كم من هاتف لديكم وكم عدد           
  عدد املستخدمني  أفراد أسرتكم يستخدمونه؟

  
  

  :اسأيل) كمبيوتر(إذا يتوفر لدى األسرة حاسب آيل   527

آيل، كـم مـن أفـراد أسـرتكم         ذكرت أن لديكم حاسب     
  يستخدمونه؟

  عدد املستخدمني
  

  

  عدد املستخدمني  ؟كم من أفراد أسرتكم يستخدمون االنترنت 528
  

  

    ال  نعم  

    2  1   دراجة خبارية- 1 

    2  1   سيارة خاصة- 2 

    2  1   حيوانات أو مواشي- 3 

    2  1   دواجن- 4 

    2  1   جرارات أو آالت زراعية- 5 

    2  1  )من غري هذه الوحدة( مباين سكنية - 6 

    2  1   مباين جتارية- 7 

    2  1   منشآت صناعية-8

    2  1   آالت ومعدات صناعية-9

    2  1   وسائل نقل بضائع-10

    2  1  غري زراعيةأراضي  -11

  هل متتلك األسرة أي من األشياء التالية؟  529

  أراضي زراعية -12
1  2  

إذا ال توجد 
 أراضي زراعية 

)2 (���� 536  

  املروية
 

  

  البعلية
 

  

ما هي مساحة األرض الزراعية املروية والبعلية واإلمجالية اليت   530
  ؟دومنمتتلكوا بال

  اإلمجالية
 

  

  املروية
 

  

  البعلية
 

  

ما هي مساحة األرض الزراعية املروية والبعلية واإلمجالية اليت   531
   بالدومن؟قمتم بزراعتها خالل االثىن عشر شهرا املاضية

  اإلمجالية
 

  

   531 و530ة يف السؤالني قارين بني املساح: للباحثة  532  534 1  كل األراضي اململوكة زرعت خالل االثىن عشر شهر املاضية

   2  يوجد مساحة مل يتم زراعتها خالل االثىن عشر شهر املاضية
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

   A  كفاية مياه الري/ عدم توفر

    B  تكاليف الزراعة مرتفعة

    C  عدم القدرة على تسويق وبيع املنتجات الزراعية

    D  العائد املادي غري جمزي

    E   فيها اجلفافالظروف اجلوية مبا

    F  هجرة األيدي العاملة

يوجد مساحة مل يتم زراعتها خالل االثىن عشر شهرا املاضية، ما   533
  هي أسباب عدم زراعة هذه املساحة؟

    X  ـــــــــــــــــ): حدد(أخرى 

   1  األمطار

   2  أار)/ ينابيع(غيول

   3  آبار حفر

ما هو املصدر الرئيسي لري األراضي الزراعية اليت متتلكها   534
  األسرة؟

   6  ـــــــــــــــــ): حتدد(أخرى 

   1  نفس املوسم السابق

   2  أسوأ من العام السابق

لعائد من األراضي الزراعية هذا العام مقارنة كيف ميثل تقييم ا 535
  بالعام السابق؟

   3  أفضل من العام السابق

   1 نعم 

    2  ال

  هل تأثرت الثروة احليوانية عندكم باجلفاف؟  536

    3  تعرفال 

  هل يوجد أحد أفراد األسرة غري مقيم معكم؟  537   1  عمن

  540  2  ال

    1 للدراسة

    2 للعمل

    3 بسبب اجلفاف

  ماالسبب يف عدم إقامته معكم؟ 538

    6 ــــــــــــــــ) : حتدد(أخرى 

  ________________________: احملافظة  ما هي احملافظة اليت مت االنتقال إليها؟ 539
  

  

   وسالمة العيشنظافة املنطقة احمليطة باملرتل

   A  فتحات يف احلوائط/ حتطمات

    B  شبابيك حمطمة/ ال يوجد شبابيك

    C  سقف غري مكتمل/ فتحات يف السقف

    D  باب غري متني

  الحظي وسجلي ما جتديه من مالحظات: للباحثة  540
  املرتل يعاين من اآليت؟

    Y  ال شيء مما سبق

   1  املنطقة نظيفة وجافة

   2  املنطقة ا تكدس قمامة

   3  املنطقة ا مياه راكدة

   4  املنطقة تعاين من طفح ااري

ضعي دائرة حول  انظري إىل املنطقة احمليطة باملسكن و  :للباحثة  541

  ..هل املنطقة احمليطة باملرتل . الرمز املناسب

    5  املنطقة مكتظة بالسكان

  الساعة
 

  سجلي الوقت  542  

  الدقائق
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   وزن وطول كل األطفال دون السادسة من العمر:سالقسم الساد  
-604مث أكملي بقية األسئلة .  على التوايل603 و602 و601 وسجلي رقم سطر واسم وعمر كل األطفال املؤهلني للوزن والطول يف األسئلة B 108 انظري إىل السؤال: للباحثة
  . لكل طفل607

رقم سطر الطفل من السؤال 
108B 

اسم الطفل من 
  101ؤال الس

عمر الطفل من 
  طول الطفل بالسنتيمترات  وزن الطفل بالكيلوجرامات 105Aالسؤال 

هل قياس الطول أخـذ     
  نتيجة القياس  أم واقف؟راقد  والطفل 

)601(  )602(  )603(  )604(  )605(  )606(  )607(  

  الرموز أدناه  واقف  راقد  الطول  الوزن  العمر  االسم  رقم السطر

1 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

2 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

3 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

4 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

5 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

6 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

7 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

8 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

9 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

10 
 

______  
  

• 
  

• 
 

1  2  
 

  ضعي دائرة حول املربع يف حالة استخدام منوذج إضايف: للباحثة
 

  

  الطفل رفض= 4  607رموز السؤال 
  األم رفضت أو المجيب رفض = 5  تم قياس الطفل= 1
  أخرى= 6  الطفل مريض= 2
    الطفل غير موجود= 3
    
  

 يف ة األسرة حتققي من جنسي  : للباحثة  608  609 ����األسرة سورية 
  انتقلي إىل النموذج اخلاص باألسر العراقية  ����  األسرة عراقية  الصفحة األوىل

 صـحة   مؤهلة اسـتمارة  كل سيدة   ل  ستويفا  ���� نعم
  خاصة ا إجنابية

جود سيدات مؤهالت   هل يو حتققي    609
متزوجات أو سبق هلن الزواج ويف      (

من السؤال  )  سنة 49 – 15العمر  
   يف قائمة األفراد 107

  اي املقابلة مع األسرة    ����   ال
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  مالحظات الباحثة
 

 

 

 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم الباحثة

  

  مالحظات املشرف
 

 

 

 

 

  _________________________: خالتاري  ________________________________________: اسم املشرف

  

  مالحظات املدقق
 

 

 

 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم املدقق

  



  جامعة الدول العربية
  املشروع العريب لصحة األسرة

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء 

 حصاءإلاملكتب املركزي ل
 
 

     ـــــــــــــــــ:  اسم احملافظة
 

    رقم األسرة املعيشية          رقم العنقود

 
  
  

���א
	���א�א���� 

   ��א��������א�������א������
 

 
  خاص باألسر العراقيةمنوذج 

 
  هذه البيانات سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  
  
  

  
2009  
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  خلفية عامة: القسم األول
 

  انتقلي إىل  فئات الترميز      األسئلة  الرقم

  ________________________احملافظة   يف أي حمافظة كنتم تعيشون يف العراق؟  101
  

  

   إىل سوريا؟موصلتيف أي عام   102
  

  السنة
  

  

وأقمتم يف هل حضر مجيع أفراد أسرتكم وقتما جئتم   103    1  نعم
    2  ال  سوريا؟

104  
  سجلي العدد   إىل سوريا؟وصلتمكم كان عددكم عندما 

  
  

   تسجيل األسرة لدى مفوضية االمم املتحدة لالجئني؟هل مت  105    1  نعم

  108  2  ال

  الشهر
  

  

    98  ال أعرف الشهر

106  

 األسرة لدى مفوضية األمم لتسجييف أي شهر وسنة مت 
  ؟املتحدة لالجئني 

  السنة
  

  

  109  1  نعم

    2  ال

  هل مازال تسجيلكم ساري املفعول؟  107

  109  8  ال أعرف

   1  ال يوجد وقت كاف

   2  جتدد/ مل تعرف كيف تسجل

   3  فوائد التسجيل/ ال تعرف أمهية

   4  احليطة واحلذر

   5  مل أمسع مبفوضية األمم املتحدة لالجئني

   6  ةيف انتظار حتديد مقابل

   96  ــــــــــــــــ) حتدد :(أخرى

108  

السؤال (إذا مل يسجلوا أصال 
  : اسأيل)2 = 105

  
  
  

ما هو السبب الرئيسي لعدم 
  التسجيل؟

 يعد ساري إذا التسجيل مل
 = 107السؤال (املفعول 

2(  
  
  

ما هو السبب الرئيسي يف عدم 
  جتديد التسجيل؟

   98  ال أعرف

    1  العمل

    2  املدخرات

    3  مساعدات من األصدقاء واجلريان يف سوريا

    4  حواالت مالية من العراق

    5  حواالت مالية من خارج العراق وسوريا

    6  )منظمات ومجعيات(مساعدات إنسانية 

    7  بيع ممتلكات

   لدخل األسرة؟الرئيسيما هو املصدر   109

    96  ــــــــــــــــ) حتدد:(أخرى
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  انتقلي إىل  فئات الترميز      األسئلة  الرقم

   ال أعرف ال أوافق أوافق  

يف العراقيني  يف تسجيل األبناء ليس هناك مشكلة
   قبل اجلامعيةاملؤسسات التعليمية

1 2 8   

يف التعليم العراقيني ا مشكلة يف تسجيل األبناء جدال تو
  اجلامعي السوري

1 2 8   

ال توجد مشكلة يف استيعاب الطلبة العراقيني ملناهج 
  التعليم السورية

1 2 8   

   8 2 1  عند احلاجةالصحية   احلصول على الرعايةميكن للعراقيني

االختصاصني عند الوصول إىل االطباء ميكن للعراقيني 
  احلاجة

1 2 8   

   8 2 1   دفع التكاليف الطبيةيستطيع العراقيون

   8 2 1   حتمل تكاليف التعليم اجلامعي اخلاصميكن للعراقيني

مدى موافقتك ما يل يك بعض اجلمل وأريد لطفاً ان تقوسأقرأ عل  110
  عليها؟

   8 2 1   حتمل نفقات املعيشةميكن للعراقيني

    1  ودية

    2  مضطربة

    3  عنيفة

    4  فاترة

  كيف تصف العالقات داخل االسرة؟  111

    6  ــــــــــــــــ) حتدد:(أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

  منوذج اإلعاقة : القسم الثاين

  اإلعاقة  االسم

  )2 أو 1=201سؤال ( فقط لألفراد الذين لديهم إعاقة 205 إلى 202اسألي من 

  :للباحثة
انقلي أمساء 
مجيع أفراد 
األسرة كما 
وردت يف 

 101السؤال 
يف استمارة 
األسرة 
  املعيشية

 لديها أي حالة/ لديه)االسم(هل 
 عقلية أو أي حالة  جسدية أواعاقة

 6صحية أخرى دامت أو قد تدوم 
قدرا /شهور أو أكثر، حتد من قدرته

على ممارسة أوجه احلياة اليومية 
بالشكل املعتاد لشخص عادي يف 

  نفس السن؟
 هل هذه :اسأيل" نعم"إذا اإلجابة 

ممارستها حبدة /احلالة حتد من ممارسته
  أو اعتدال؟

إىل انتقلي ) 8  أو3(إذا اإلجابة 
  الفرد التايل

يف أي من   حمدود)االسم(هل 
  املمارسات التالية؟

  
ضعي دائرة حول كل اإلجابات 

  بنعم

أي من 
األشياء التالية 

 قربميثل أ
وصف لسبب 

حالتها/حالته
  ؟

سبب اإلعاقة ( 
(  

  
كم كان عمر 

 عندما )االسم(
  بدأت هذه احلالة؟

  96=منذ الوالدة
  98=ال أعرف

تلقت /  شهر األخرية، هل تلقى12خالل الـ
  ؟ رعاية طبية أو اجتماعية)االسم(

  
  :أسأيل: إذا نعم

  ؟) االسم(تتلقاها / ما نوع الرعاية اليت يتلقاها
  وقومي بتسجيل مجيع أنواع الرعاية املذكورة

  
 Yضعي دائرة حول : إذا ال

 Zضعي دائرة حول :  تعرفإذا ال

  )201(  )202(  )203(  )204(  )205(  
رقم   نعم  نعم

  االسم  السطر
  اعتدال  حدة

  ال
ال 

  أعرف
 اقرأ الرموز أدناه

اقرأ الرموز 
 أدناه

  العمر
  غذائية  مالية  اجتماعية  طبية

الأعرف  ال

01  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

02  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

03  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

04  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

05  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

06  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

07  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

08  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

09  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

10  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

11  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

12  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

13  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

14  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

15  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

16  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

17  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

18  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

19  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 

20  _______  1  2  3 8 A B C D E F 
  

A B C D Y Z 
  

  203رموز السؤال     202رموز السؤال     201رموز السؤال 
  سوء المعاملة الجسدية والنفسية =06  خلقي= 01    التعامل مع الناس  =  F  النظر  =  A   حدة:نعم=1 

  كبر السن= 07  ظروف متعلقة بالوالدة= 02          السمع  =  B   اعتدال:نعم=2
  إصابة أو حادث= 08  أحداث العراق= 03          الفهم و التواصل  =  C   ال= 3
   أخرى= 96  مرض وبائي= 04          الحركة  =  D   اليعرف= 8
   E  =  ال أعرف= 98  أمراض أخرى= 05          الرعاية بالنفس  
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  التحقق من األعراض: لثالقسم الثا
  

  :)1(رقم  سنة أو أكثر يف اجلدول 15يف العمر مجيع األفراد بيانات راجعي قائمة أفراد األسرة وسجلي : للباحثة
  

  )1 ( رقمجدول

  النوع
)304(  

  رقم مسلسل
)301(  

  رقم السطر
)302(  

  االسم
)303(  

  أنثى  ذكر

  العمر
)305(  

01   
__________________  

1  2  
 

02   
__________________ 

1  2  
 

03   
__________________ 1  2  

 

04   
__________________ 1  2  

 

05   
__________________ 

1  2  
 

06   
__________________ 1  2  

 

07   
__________________ 1  2  

 

08   
__________________ 

1  2  
 

09   
__________________ 1  2  

 

10   
__________________ 

1  2  
 

11   
__________________ 1  2  

 

12   
__________________ 

1  2  
 

  )سنة+ 15(إمجايل عدد األفراد يف عمر   )306(السؤال 
 

  

  .302  السؤاله كما جاء يفقم سطرسجلي ر و308نتقلي مباشرة إىل  ا،يساوي واحد فقط 306 سنة فأكثر يف السؤال 15كان عدد األفراد يف عمر إذا 
ل لرقم األحاد يف رقم األسرة املعيشية ورقم واختاري الصف املقاب )2(انتقلي إىل اجلدول رقم  ، فأكثر2يساوي  306 سنة فأكثر يف السؤال 15وإن كان عدد األفراد يف عمر 

وقومي بتسجيل الرقم املوجود يف اخللية اليت يتقاطع فيها الصف والعمود يف السؤال  306كما سجلتيه يف السؤال )  فأكثر سنة15يف عمر (عدد األفراد املؤهلني العمود املساوي ل
307  

  

 )2(جدول 

  خانة األحاد يف رقم األسرة  املؤهلني يف األسرةفرادألإمجايل عدد ا

1 2 3 4 5 6 7 8+ 

0 1 2 2 4 3 6 5 4 
1 1 1 3 1 4 1 6 5 
2 1 2 1 2 5 2 7 6 
3 1 1 2 3 1 3 1 7 
4 1 2 3 4 2 4 2 8 
5 1 1 1 1 3 5 3 1 
6 1 2 2 2 4 6 4 2 
7 1 1 3 3 5 1 5 3 
8 1 2 1 4 1 2 6 4 
9 1 1 2 1 2 3 7 5 

رقم اليت تعرب عن (رقم املوجود يف اخللية اليت تقاطع فيها الصف والعمود سجل ال  )307(السؤال 
    )301مسلسل الفرد املختار 
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  فئات الترميز  السؤال  

سجلي اسم و رقم سطر الفرد الذي مت   308
 يف اجلدول 302 السؤال كما جاء يفاختياره 
املقابل لرقم مسلسل الفرد املختار و) 1(رقم 

  307يف السؤال 

  ـــــــــــــــــــــــــ: سماال

  :   302رقم السطر كما جاء يف السؤال 

 عادة أحياناً نادراً أبداً  

  4  3  2  1 سبب وبدون فجأة تخاف

  4  3  2  1 الدوام على خائف بأنك تشعر

  4  3  2  1 ضعف أو دوار, إغماء إلى تتعرض

  4  3  2  1 داخلي زازاهت أو بعصبية تحس

  4  3  2  1 القلب خفقان في وتسارع باضطراب تحس

  4  3  2  1 بإرتجاف تحس

  4  3  2  1 توترالب شعور ينتابك

  4  3  2  1 متكرر صداع ينتابك

  4  3  2  1  فزع أو رعب نوباتينتابك 

  4  3  2  1 هادئاً تجلس أن تستطيع ال,باإلضطراب شعور ينتابك

  4  3  2  1 والتباطؤ الطاقة دنيبت شعور ينتابك

  4  3  2  1 معينة أشياء حول نفسك تلوم

  4  3  2  1 بسهولة بالبكاء تجهش

  4  3  2  1   األخـر بالجنس  لإلهتمام فقدان

  4  3  2  1 ضعيفة للطعام تكشهي

  4  3  2  1 نائماً البقاء أو النوم في صعوبة تواجه

  4  3  2  1 المستقبل من باليأس شعور ينتابك

  4  3  2  1 بالحزن شعور ينتابك

  4  3  2  1 بالوحدة شعور ينتابك

  4  3  2  1  باالنتحار تفكير يراودك

  4  3  2  1 ومقيد مأسور بأنك شعور يراودك

  4  3  2  1 معينة أشياء حول شديد قلق ينتابك

  4  3  2  1 باألشياء اإلهتمام بفقدان شعور ينتابك

  4  3  2  1 تاج الى جهديح شئ كل بأن شعور ينتابك

  هل تعاين من األعراض التالية؟  309

  4  3  2  1 قيمتك بإنعدام شعور ينتابك

  
  

مؤهلة اسـتمارة صـحة   كل سيدة  ل تويفاس  ����نعم 
  خاصة ا إجنابية

جود سيدات مؤهالت   هل يو حتققي    310
متزوجات أو سبق هلن الزواج ويف      (

من السؤال  )  سنة 49 – 15العمر  
   يف قائمة األفراد 107

   مع األسرةاي املقابلة    ����ال   
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�ت ا���������  

 

 

 

 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم الباحثة

  


�ت ا����ف���  

 

 

 

 

 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم املشرف

  


�ت ا��������  

 

 

 

 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم املدقق



 



  جامعة الدول العربية
  املشروع العريب لصحة األسرة

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء 

 حصاءإلاملكتب املركزي ل

 
     ـــــــــــــــــ:  اسم احملافظة

 

    رقم األسرة املعيشية          رقم العنقود

� �

���א
	���א�א���� 

�����א��������א�������א������
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  السوريالصحي األسري املسح 

  استبيان الصحة اإلجنابية

 ) سنة49 -  15من ن الزواج الاليت تبلغ أعمارهن جلميع السيدات املتزوجات أو السابق هل(
  

  بيانات تعريفية

    ____________________________________________________: احملافظة 
              ريف         حضر                : قة  بالطنوع 

  

 :      رقم الفريق                                    :      رقم األسرة املعيشية   : رقم العنقود 

    ___________________________________________:اسم ورقم سطر السيدة املبحوثة
  

  زيارات الباحثة

  الزيارة األخرية  3  2  1  عدد الزيارات

  الشهر
  ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   التاريخ 

  السنة
 

رمز   _____________  _____________  _____________  م الباحثةاس
   الباحثة

  النتيجة  _____________  _____________  _____________  *نتيجة املقابلة 
 

  التاريخ:       الزيارة التالية
                       الوقت

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

  عدد الزيارات
 

   رمز النتيجة*
 استوفيت. 1           

  استوفيت جزئيا. 2       
  املبحوثة غري موجودة يف املرتل. 3           
   تأجلت. 4           
  رفضت. 5           
  استوفيت جزئيا. 6           
  __ ____________________): حتدد(أخرى . 7                

 

  

  إدخال البيانات  مراجعة مكتبية  مراجعة ميدانية  

  _____________  _____________  _____________  االسم

  ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   التاريخ

1 2 
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  خلفية املبحوثة ومواردها والزواج: القسم األول 

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  سجلي الوقت  101      الساعة

     الدقائق

  اخللفية

  الشهر
 

  

    98  ال تعرف الشهر

  السنة
 

  

  .أود أن أسألك بعض األسئلة عن نفسك  102
  يف أي شهر وسنة ولدت؟

    9998  ال تعرف السنة

  كم عمرك اآلن؟  103

   إذا اقتضى األمر 103أو / و102قارين وصححي 
  العمر بالسنوات

 
  

    1  حاليا: نعم

    2  يف املاضي: نعم

 أو أي مؤسـسة      للتعلم ل ذهبت أو تذهبني حاليا إىل مدرسة      ه  104
  تعليمية؟

  108  3  ال

    1  إبتدائي

    2  أعدادي 

    3  ثانوي

    4  معهد متوسط

  ما هو أعلى مستوى دراسي أو مرحلة دراسية التحقت به؟  105

    5  جامعي فما فوق 

  ه بنجاح يف هذا املستوى؟يأكملت صف آخر وما ه  106
سـجلي  ) دبلوم، ماجستري، دكتوراه(يف حالة الدراسات العليا 

  88الرمز 
   الدراسيصفال

 
  

" 5" و  105يف  " ابتدائي"إذا  : 106 و   105انظري إىل     107    1  االبتدائيةصل على مل حت
  : تقصي106يف " 6"أو 
  109  2   أو أعلىةتدائي االبحصلت على  حصلت على الشهادة االبتدائية؟هل 

    1  نعم

  110  2  ال

  هل بإمكانك أن تقرأي خطاباً أو جريدة مثالً؟  108

    8  ال تعرف

    1  نعم

    2  ال

108
A 

   مثالً؟تكتيب رسالةهل بإمكانك أن 

    8  ال تعرف

    1  تقريبا يوميا

    2  على األقل مرة واحدة يف األسبوع

    3  أقل من مرة يف األسبوع

هل تقرئني جريدة أو جملة تقريبا يوميا، على األقل مرة واحدة يف              109
   يف األسبوع أو ال تقرئني على اإلطالق؟ األسبوع، أقل من مرة

    4  ال تقرأ على اإلطالق

    1  تقريبا يوميا

    2  على األقل مرة واحدة يف األسبوع

    3  أقل من مرة يف األسبوع

هل تشاهدين التلفزيون تقريبا يوميا، على األقل مرة واحـدة يف            110
ـ             ى األسبوع، أقل من مرة يف األسـبوع أو ال تـشاهدين عل

  اإلطالق؟ 

    4  ال تشاهد على اإلطالق
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  تقريبا يوميا

    2  على األقل مرة واحدة يف األسبوع

    3  أقل من مرة يف األسبوع

هل تستمعني إىل الراديو تقريبا يوميا، على األقل مرة واحدة يف             111
أو ال تـستمعني علـى     األسبوع، أقل من مـرة يف األسـبوع         

  اإلطالق؟ 

    4  ال تستمع على اإلطالق

   A  للتعلم

    B  للعمل

    C   االنترنتلتصفح

    D  للعب

    X  ــــــــــــــ) حتدد : (أخرى

   Y  ال تستخدمه

  ؟)الكمبيوتر (هل تستخدمني احلاسب اآليل 112
  

  :إذا نعم اسأيل: للباحثة
  فيما تستخدمينه؟

  
  Y ضعي دائرة حول : تستخدمهوإذا ال

   Z  مل تسمع عن احلاسب من قبل Zضعي دائرة حول : ذا مل تسمع به من قبلإو

   A  للبحث عن معلومات

    B  للعمل

    C  للتواصل أو حمادثة األقرباء يف اخلارج

    D  للتعرف على أشخاص جدد

    E  لأللعاب

   F  استماع لألغاين/ مشاهدة أفالم

    G  للتسوق

    X  ــــــــــــــ) حتدد : (أخرى

   Y  ال تستخدمه

112
A 

  هل تستخدمني االنترنت؟
  

  :إذا نعم اسأيل: للباحثة
  فيما تستخدمينه؟

  
  Y ضعي دائرة حول :خدمه تستوإذا ال

 Zضعي دائرة حول : وإذا مل تسمع به من قبل

   Z  مل تسمع عن االنترنت من قبل

  املوارد

    1  قبل الزواج فقط: نعم 

  2  قبل الزواج وحىت اآلن: نعم

  3  آلنبعد الزواج وحىت ا: نعم
116  

    4  بعد الزواج وتوقفت: نعم

كما تعلمني، بعض النساء يقمن ببعض األعمال الـيت يـتلقني             113
وأخريات يبعن أشياء أو ميتلكن جتارة     . اً أو عيني  اً نقدي اًمقابلها أجر 

هل . صغرية أو يساعدن يف فالحة أرض األسرة أو  جتارة األسرة          
بأي من األعمال هذه أو أي عمل  أو قمت قبل ذلك     ن  تقومني اآل 
  آخر؟
تعمل، قبل الزواج فقـط أو مـن قبلـه          ) كانت (هل: تقصي

ومازالت تعمل أو بعد الزواج وحـىت اآلن أو بعـد الـزواج     
    5  ال  وتوقفت أو ال ومل تعمل

   شهر السابقة؟12هل قمت بأي عمل خالل الـ  114    1  نعم 

    2  ال

  114 و113انظري إىل   115  122 1  )2 = 114 و5 = 113 (مل تعمل/ال

   2  )1 = 114 أو 4وأ1 = 113(عملت سابقاً 

  ه؟تقومني ب) كنت(ما هو نوع العمل الرئيسي الذي   116
  

  اكتيب بالتفصيل نوع العمل كما ذكرته املبحوثة

_______________________________  

_______________________________   
  

  تقومني ذا العمل يف املرتل أو خارج املرتل؟) كنت(وعادة   117    1  يف املرتل

    2  خارج املرتل
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  طوال السنة

    2  جزء من السنة/ مومسيا

السنة، أو مومسيا، أم تقومني ذا العمل طوال ) كنت(وعادة هل     118
  تعملني من حني إىل آخر؟) كنت(

    3  من حني إىل آخر

    1  أجر نقدي فقط

    2  أجر نقدي وعيين معا
  3  أجر عيين فقط

وهل تعملني مقابل أجر نقدي أو عيين أو االثنني معا أم تعملني              119
  بدون مقابل؟

  4  ون مقابلبد
122  

    1  املبحوثة فقط

    2  الزوج فقط

    3  املبحوثة و الزوج معا

    4  املبحوثة مع شخص آخر

    5  شخص آخر

120  
  

) كنت(يقرر كيفية التصرف يف األجر النقدي الذي ) كان(ومن  
  حتصلني عليه؟

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

   113انظري إىل   121  124  1  )3 أو 2 = 113(اليا تعمل ح
    2  )5 أو 4 أو 1 = 113(ال تعمل حاليا 

    1  نعم 

  124  2  ال

عمل مناسبة سواء داخـل     لو حدث وأن عرضت عليك فرصة         122
 أجر نقدي يف املـستقبل       احلصول على  مقابلاملرتل أو خارجه    
    8  غري متأكدة/ ال تعرف   فهل ستقبلني؟

    1  املبحوثة فقط

    2  الزوج فقط

    3  املبحوثة و الزوج معا

    4  املبحوثة مع شخص آخر

    5  شخص آخر

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

123  
  

  نهائي لقبول هذا العمل أو رفضه؟ ومن بيده القرار ال

    8  غري متأكدة/ ال تعرف 

  الزواج

    1  متزوجة

    2  أرملة

    3  مطلقة

  منفصلة؟هل أنت اآلن متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو   124

    4  منفصلة

  هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟  125    1  مرة واحدة

    2  أكثر من مرة

  الشهر  تزوجت: 125انظري إىل 
 

  

    98  ال تعرف الشهر  أكثر من مرة  مرة واحدة

    السنة

126  

يف أي شــهر وســنة مت 
  زفافك إىل زوجك؟

 عن زواجـك    اآلن أود أن أتكلم   
يف أي شهر وسنة مت زفافك     . األول

    9998  ال تعرف السنة  إىل زوجك األول؟
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  كم كان عمرك عند زفافك إليه؟  127
  

   إذا اقتضى األمر 127أو / و126قارين وصححي 
  العمر عند الزفاف بالسنوات

 
  

    1  ابن عمة/ ابن عم

    2  ابن خالة/ ابن خال

    3   أخرىقرابة

توجد صلة قرابة بينك وبـني زوجـك احلـايل          ) كانت(هل    128
  ؟)األخري(
  

    4  ال توجد صلة قرابة   ما هي صلة القرابة؟:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

    1  حالياً: نعم

    2  اضييف امل: نعم

  3  ال

 حاليـاً أو يف املاضـي إىل        )األخري(زوجك احلايل   يذهب  هل    129
  ؟ للتعلم أو أي مؤسسة تعليميةمدرسة

  8  ال تعرف
133  

    1  ابتدائي

    2  إعدادي

    3  ثانوي

    4  معهد متوسط

    5  فما فوق/ جامعي

  ما هو أعلى مستوى دراسي التحق به؟  130

  133  8  ال تعرف

   الدراسيصفال
  

   بنجاح يف هذا املستوى؟ أكملهصف آخر ووما ه  131  
سجلي ) دبلوم، ماجستري، دكتوراه  (يف حالة الدراسات العليا   

    98  ال تعرف  88الرمز 

" 5" و   130يف  " ابتدائي"إذا  : 131 و 130انظري إىل     132    1   يف االبتدائي  أكملهصف االبتدائية أو ال تعرف آخر صل علىمل حي
  : تقصي131يف " 6"أو 
  135  2   أو أعلىة االبتدائيحصل على  حصل على الشهادة االبتدائية؟هل 

    1  نعم

  2  ال

  أن يقرأ خطابا أو جريدة مثال؟) كان بإمكانه(ل بإمكانه ه  133

  8  ال تعرف
135  

    1  نعم

    2  ال

   مثال؟رسالةأن يكتب ) كان بإمكانه(هل بإمكانه   134

    8  ال تعرف

 

  

 
 

  

  137  97  عن العمل) كان عاطل(عاطل 

مهنته الرئيسية، أعين مـا نـوع العمـل         ) ماذا كانت (ما هي     135
   به؟ ) كان يقوم(األساسي الذي يقوم 

  

  اكتيب اإلجابة بالضبط كما ذكرا املبحوثة
    98  ال تعرف

    1  نعم

    2  ال

على مرتب أو   ) األخري(زوجك احلايل   ) كان حيصل (هل حيصل     136
  أجر ثابت؟

    8  ال تعرف

  :124انظري إىل   137    1  )منفصلة/ متزوجة(ا متزوجة حالي
  201  2  )مطلقة/ أرملة( متزوجة حاليا غري
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  العمر بالسنوات
  

  ما هو عمر زوجك اآلن؟  138  

    98  ال تعرف

  عدد الزوجات األخريات
 

  

    4  ال

  هل توجد يف عصمة زوجك أي زوجة أخرى؟  139
  

كم زوجة أخرى يف عصمة      :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة    

    8  ال تعرف  زوجك حاليا؟
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  اإلجناب ووفيات األطفال : سم الثاين الق

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

أود اآلن أن أسألك عن مجيع األطفال الذين رزقت م طـوال              201    1  نعم
  .حياتك

  206  2  ال  هل رزقت بأي طفل أو طفلة ولد حيا؟

  يعيشون اآلن معك؟إناث هل رزقت بأبناء ذكور أو   202    1  نعم

  204  2  ال

                              عدد األوالد الذكور يف املرتل
 

  كم عدد األبناء الذكور الذين يعيشون معك؟  203  
   الاليت يعشن معك؟اإلناث  األبناءوكم عدد

                                         عدد البنات يف املرتل  "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي 
 

  

   ال يعيشون معك يف البيت اآلن؟إناثبأبناء ذكور أو هل رزقت   204    1  نعم

  206  2  ال

                          الذكور يف مكان آخراألبناءعدد 
 

  كم عدد األبناء الذكور الذين ال يعيشون معك يف البيت اآلن؟  205  
   الاليت ال يعشن معك يف البيت اآلن؟اإلناث األبناءوكم عدد 

                                   يف مكان آخراألبناء اإلناثعدد   "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي 
 

  

    1  نعم

هل سبق أن أجنبت ولدا أو بنتا توىف أو توفيت فيما بعد حىت ولو          206
  أن الطفل مل يعش سوى فترة قصرية؟

  :تقصي" ال"إذا كانت اإلجابة 
أي عالمة  أعين أن أقول أي طفل أو طفلة ظهرت عليه أو عليها            

من عالمات احلياة مثل البكاء حىت وأن مل يعش سوى أيـام أو             
  ساعات قليلة؟

  208  2  ال

                            عدد األوالد الذكور الذين توفوا
 

  كم عدد األطفال الذكور الذين توفوا؟  207  
  وكم عدد البنات الاليت توفني؟

                                    دد البنات الاليت توفنيع  "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي 
 

  

 وسجلي  207 و   205 و   203امجعي األجوبة لألسئلة      208
  "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي . اموع

  جمموع الوالدات احلية
 

  

      : واسأيل208 و 207 و 205 و 203انظري إىل   209

      :بـفقط لكي أتأكد أنين على صواب، لقد رزقت   

      )203(بنتا مازالوا على قيد احلياة ويقيمون معك ___ ولدا و ___   

      )205(بنتا مازالوا على قيد احلياة وال يقيمون معك ___ ولدا و ___   

      )207(بنتا توفوا ___ ولدا و ___   

      )208(والدة حية ___ ففي اموع رزقت طوال حياتك بـ    

      ال   نعم           هل هذا صحيح؟  

        

      208 إىل 201تقصي وصححي    

  :208انظري إىل   210    1  مولود واحد أو أكثر
  222  2  مل ترزق بأي مواليد

  
  
  
  
  



 جدول املواليد الذين ولدوا أحياء

  . ود أن أبدأ بأول مولود رزقت بهأ. اآلن أود أن أسجل أمساء كل واحد من املواليد الذين رزقت م، إن كان مازال على قيد احلياة أو تويف  211
  .سجلي التوائم يف أسطر منفصلة. 212يف " س" وإذا كان الطفل مل تتم تسميته فسجلي 212سجلي أمساء مجيع األطفال يف 

217  218  219  220  
212  213  214  215  216  

  للذين توفوا  للذين مازالوا على قيد احلياة

ما أسم املولود 
  ؟)ايلالت/الثاين/األول(

هل كانت حالـة    
  احلمل توأم أم ال؟

 )االسم  (هل  
  ولد أو بنت؟

ــد  ــنة ول ــهر وس يف أي ش

  ؟)االسم(
  

  :تقصي
  ميالدها؟/ ما هو تاريخ ميالده

 مازال على قيد    )االسم(هل  

  احلياة؟

كــم ســنة أمت  

 يف آخـر    )االسم(

  هلا؟/عيد ميالد له

ــر  ــجلي العم س
  بالسنوات

 يقـيم   )االسـم (هل  

  معك اآلن؟

 املولود سطر   سجلي رقم 
كما ورد يف قائمة أفـراد      

  .األسرة
 ال يقيم مـع     ولودإذا امل 

  "00"األسرة سجلي

اذا (  ؟)ت ( عنـدما تـويف    )االسم(كم كان عمر    

   )00ساعات سجلي 

  :تقصي" سنة"إذاكنت اإلجابة و
  أمتت عند الوفاة؟/ كم شهرا قد أمت

سجلي اإلجابة باأليام إذا أقـل مـن شـهر،          
 سـنتني، وغـري ذلـك       بالشهور إذا أقل من   

  بالسنوات 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

01  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

02  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
قلي إىل املولود التايل أو انت

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

03  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

04  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

05  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

221 
  3  سنوات
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  . . .)تابع (جدول املواليد الذين ولدوا أحياء 

217  218  219  220  
212  213  214  215  216  

  للذين توفوا  للذين مازالوا على قيد احلياة

ما أسم املولود 
  ؟)التايل/الثاين/األول(

هل كانت حالـة    
  احلمل توأم أم ال؟

 )االسم  (هل  
  ولد أو بنت؟

ــد  ــنة ول ــهر وس يف أي ش

  ؟)االسم(
  

  :تقصي
  ميالدها؟/ ما هو تاريخ ميالده

 مازال على قيد    )االسم(هل  

  احلياة؟

كــم ســنة أمت  

 يف آخـر    )االسم(

  هلا؟/عيد ميالد له

ــ ــجلي العم ر س
  بالسنوات

 يقـيم   )االسـم (هل  

  معك اآلن؟

 املولودسجلي رقم سطر    
كما ورد يف قائمة أفـراد      

  .األسرة
 ال يقيم مـع     ولودإذا امل 

  "00"األسرة سجلي

اذا (  ؟)ت ( عنـدما تـويف    )االسم(كم كان عمر    

   )00ساعات سجلي 

  :تقصي" سنة"إذاكنت اإلجابة و
  أمتت عند الوفاة؟/ كم شهرا قد أمت

بة باأليام إذا أقـل مـن شـهر،         سجلي اإلجا 
بالشهور إذا أقل من سـنتني، وغـري ذلـك          

  بالسنوات 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

06  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

07  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

08  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

09  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  واتسن 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

10  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

221 
  3  سنوات
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  . . .)تابع (جدول املواليد الذين ولدوا أحياء 

217  218  219  220   
212  213  214  215  216  

  للذين توفوا  للذين مازالوا على قيد احلياة

ما أسم املولود 
  ؟)التايل/الثاين/األول(

هل كانت حالـة    
  احلمل توأم أم ال؟

 )االسم  (هل  
  ولد أو بنت؟

ــد  ــنة ول ــهر وس يف أي ش

  ؟)االسم(
  

  :تقصي
  ميالدها؟/ ما هو تاريخ ميالده

 مازال على قيد    )االسم(هل  

  احلياة؟

ســنة أمت كــم 

 يف آخـر    )االسم(

  هلا؟/عيد ميالد له

ــر  ــجلي العم س
  بالسنوات

 يقـيم   )االسـم (هل  

  معك اآلن؟

 املولودسجلي رقم سطر    
كما ورد يف قائمة أفـراد      

  .األسرة
 ال يقيم مـع     ولودإذا امل 

  "00"األسرة سجلي

اذا (  ؟)ت ( عنـدما تـويف    )االسم(كم كان عمر    

   )00ساعات سجلي 

  : تقصي"سنة"إذاكنت اإلجابة و
  أمتت عند الوفاة؟/ كم شهرا قد أمت

سجلي اإلجابة باأليام إذا أقـل مـن شـهر،          
بالشهور إذا أقل من سـنتني، وغـري ذلـك          

  بالسنوات 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

11  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

12  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

13  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

14  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

15  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

221 
  3  سنوات
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  . . .)تابع (ين ولدوا أحياء جدول املواليد الذ
 

217  218  219  220  
212  213  214  215  216  

  للذين توفوا  للذين مازالوا على قيد احلياة

ما أسم املولود 
  ؟)التايل/الثاين/األول(

هل كانت حالـة    
  احلمل توأم أم ال؟

 )االسم  (هل  
  ولد أو بنت؟

ــد  ــنة ول ــهر وس يف أي ش

  ؟)االسم(
  

  :تقصي
  ميالدها؟/ دهما هو تاريخ ميال

 مازال على قيد    )االسم(هل  

  احلياة؟

كــم ســنة أمت  

 يف آخـر    )االسم(

  هلا؟/عيد ميالد له

ــر  ــجلي العم س
  بالسنوات

 يقـيم   )االسـم (هل  

  معك اآلن؟

 املولودسجلي رقم سطر    
كما ورد يف قائمة أفـراد      

  .األسرة
 ال يقيم مـع     ولودإذا امل 

  "00"األسرة سجلي

اذا (  ؟)ت ( عنـدما تـويف    )االسم(كم كان عمر    

   )00ساعات سجلي 

  :تقصي" سنة"إذاكنت اإلجابة و
  أمتت عند الوفاة؟/ كم شهرا قد أمت

سجلي اإلجابة باأليام إذا أقـل مـن شـهر،          
بالشهور إذا أقل من سـنتني، وغـري ذلـك          

  بالسنوات 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  يامأ  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

16  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

17  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

18  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

  3  سنوات 221
 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

19  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
 التايل أو انتقلي إىل املولود
  3  سنوات 221

 

  شهر  1  ولد  1  ليس توأم
 

  1  أيام  1  نعم    1  نعم
 

  2  شهور
 

20  _____  
  سنة  2  بنت  2  توأم

 
  2  ال

انتقلي إىل 
220  

  2  ال 

  
انتقلي إىل املولود التايل أو 

221 
  3  سنوات

 
 
 
  



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

     مع عدد املواليد يف اجلدول أعاله وسجلي208قارين اموع يف   221

      األعداد خمتلفة  األعداد متطابقة  

     تقصي وصححي����       

  ↓↓↓↓      

     سنة امليالد مسجلة: لكل والدة حية  :تأكدي من التايل  

     العمر احلايل مسجل: لكل طفل مازال على قيد احلياة    

     العمر عند الوفاة مسجل: لكل طفل تويف    

     تقصيت لتعريف العمر بالشهور بالضبط:  شهرا أو سنة12لكل عمر عند الوفاة يساوي     

بعض حاالت احلمل تنتهي قبل موعدها مثل حاالت السقط أو            222    1  نعم
  .حلمل األخرى تنتهي مبولود ميتاإلجهاض، وبعض حاالت ا

  236  2  ال  هل حدث لك أي حالة محل مل تنتهي مبولود حي؟

يف اإلمجايل كم عدد حاالت احلمل الـيت انتـهت بـسقط أو               223
  إجهاض؟

  عدد حاالت السقط واإلجهاض
 

  

  ويف اإلمجايل كم عدد حاالت احلمل اليت انتهت مبولود ميت؟  224
  ليد املوتىعدد حاالت املوا

 
  

                                                            أالشهر
 

انتهت مبولود ميت أو    يف أي شهر وسنة انتهت آخر حالة محل           225  
  ؟إجهاض أو سقط

                                                            بالسنة
 

  

  :225انظري إىل   226    1   أو ما بعده2004 كانون الثاين  انتهت يفملاحلحالة 
  236  2  2004 كانون الثاين مل انتهت قبلاحلحالة 

كم . هذهاآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن آخر حالة محل             227
  كانت عدد شهور احلمل عندما انتهت حالة احلمل هذه؟ 

  عدد شهور احلمل
  ال تتذكر/ ال تعرف 

  
98 

  

  ذا احلمل هل اضطررت للدخول إىل املستشفى؟ عندما انتهي ه  228    1  نعم

  230  2  ال

  عدد الليايل
 

  كم من ليلة تعني عليك البقاء يف املستشفى؟  229  

    95  س اليومفخرجت يف ن

    A  طبيب

    B  ممرضة مؤهلة

    C  قابلة

    D  داية

    X  _________________________): حتدد(أخرى 

خالل هذا احلمل هل عرضت نفسك على أي شخص للكشف            230
  عن احلمل؟

  ملن ذهبت للكشف عنك؟ :"نعم"إذا كانت اإلجابة 
   هل من شخص آخر؟                                 

  Y  235  ال أحد  سجلي كل األشخاص الذين كشفت عندهم

  الشهور
 

 
  يف أي شهر من محلك ذهبت للكشف ألول مرة؟  231

    98  ال تعرف
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    01  للتأكد من سالمة اجلنني

    02  للحجز للوالدة

    03  للتأكد من أا حامل

    04  شخص آخر/ تصميم من العائلة

    05  كشف روتيين

    06  لضمان محل صحي

    07  كان لديها مشكلة

 الذي أدى إىل أن تعرضني نفسك للكشف ألول         سببما هو ال    232
  مرة؟
  

   .تقصي عن أهم سبب

    96  _________________________): حتدد(أخرى 

  عدد مرات الكشف
 

 
  كم كان عدد مرات الكشف خالل محلك هذا؟  233

   98  ال تتذكر

  1  عاممستشفى 
  2  عاممركز صحي 
  3   خاصمستشفى

  4  لدى طبيب خاص
  5  يف املرتل

  أين أجريت آخر كشف عن هذا احلمل؟  234

  6  _________________________): حتدد(أخرى 

236  

    01  عدم وجود متاعب

    02  لديها خربة سابقة

    03  اخلدمة غري موجودة

    04  التكلفة عالية

    05  مشغولة

    06  الزوج مشغول

    07  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ملاذا مل تتلقى أي كشف عن هذا احلمل؟  235

    96  _________________________): حتدد(أخرى 

    1  نعم

  2  ال

  هل أنت حامل حاليا؟  236

  8  غري متأكدة
239  

  منذ كم شهرا بدأ هذا احلمل؟  237

   .سجلي عدد الشهور اليت متت
  مدة احلمل بالشهور

 
  

  1  كانت تريد احلمل وقتها
  2  كانت تريد االنتظار 

عندما أصبحت حامال، هل كنت تريدين أن تصبحي حـامال            238
كنت تريدين االنتظار لوقت الحق، أو مل تكوين        وقتها، أو هل    

  3  مل تكن ترغب يف احلمل على اإلطالق  ترغيب يف احلمل على اإلطالق؟

241  

    1  نعم

  2  انقطعت : ال
  3  رضاعة/ يف فترة نفاس: ال

241  

  هل مازالت تأتيك الدورة الشهرية؟  239

  242  4  مل حتيض أبدا

 1  أيام
 

  

 2  أسابيع
 

  

 3  شهور
 

  

  مىت بدأت آخر دورة شهرية جاءت لك؟  240
  

  )يراعى التسجيل ىف احدى اخليارات فقط       ( 

 4  سنوات
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  العمر بالسنوات
 

  كم كان عمرك عندما بدأت عندك الدورة الشهرية ألول مرة؟  241  

    98  غري متأكدة/ رال تتذك/ ال تعرف

 إىل تاريخ ميالد آخر مولود يف       215انظري يف السؤال      242    1   أو ما بعده2004  كانون الثاينآخر والدة متت يف 
  501  2  أو ليس لديها مواليد 2004 كانون الثاينآخر والدة متت قبل   اجلدول
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   السابقة على املسحرعاية األمومة آلخر مولود حي خالل اخلمس سنوات: القسم الثالث 

  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

301  

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن فترة محلك بآخر مولـود            
  ؟) إذا ورد212اسم املولود من (رزقت به، أعين 

  

سجلي اسم ورقم سطر املولود األخـري كمـا ورد يف           
   من جدول املواليد212السؤال 

 ______________): إذا ورد(االسم 

   رقم سطر آخر مولود
  

  الرعاية قبل الوالدة

    A  طبيب

    B   مؤهلةممرضة

    C  قابلة

    D  مولدة مدربة

    X  _____________________): حتدد(أخرى 

خالل هذا احلمل هل عرضت نفسك على أي شخص للكشف            302
  عن احلمل؟

  ملن ذهبت للكشف عنك؟   :"نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                    

  Y  314  ال أحد  سجلي كل األشخاص الذين كشفت عندهم

  الشهور
 

 
  يف أي شهر من محلك ذهبت للكشف ألول مرة؟  303

    98  ال تعرف

    01   سالمة اجلننيللتأكد من

    02  للحجز للوالدة

    03  للتأكد من أا حامل

    04  شخص آخر/ تصميم من العائلة

    05  كشف روتيين

    06  لضمان محل صحي

    07  كان لديها مشكلة

  أول مرة؟ دعاك إىل طلب الفحصما هو الدافع الذي   304
  

  )سبب واحد  ( تقصي عن أهم سبب

    96  _____________________): حتدد(أخرى 

  كشفعدد مرات ال
 

 
  كم كان عدد مرات الكشف خالل محلك هذا؟  305

   98  ال تتذكر

    1  عام مستشفى

    2  عاممركز صحي 

    3  مستشفى خاص

    4  لدى طبيب خاص

  311  5  يف املرتل

  أين أجريت آخر كشف عن هذا احلمل؟  306

    6  ____________________): حتدد(أخرى 

    1  ارنعم باستمر

    2  أحياناًنعم 

    3  نادرا

  يف زيارات متابعة احلمل؟ باستمرار هل كان الزوج يصحبك  307

    4  ال

                                               الوقت بالدقائق
  

مكان آخـر   (كم استغرقت من الوقت للوصول من مرتلك إىل           308
  ؟)كشف

 998                                                     ال تعرف
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  مشيا على األقدام

    2  سيارة أجرة/ حافلة

    3  سيارة خاصة

  ا على األقدام أو باستخدام وسيلة أخرى للنقل؟هل مت ذلك مشي  309

    6  ___________________): حتدد(أخرى 

                                         بالدقائق                                           الوقت
  

 
   لتلقي الكشف؟)مكان آخر كشف(كم انتظرت من الوقت يف   310

   998                                                      ال تتذكر

  ؟ن منتلقت الكشف م: 302انظري إىل   311    1   مولدة مدربة/ممرضة/طبيب
  315  2  أخرى/ قابلة  )سجلي الشخص األعلى تأهيال (

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  قياس الوزن .1

    8  2  1  قياس الطول .2

    8  2  1  قياس ضغط الدم .3

    8  2  1  حتليل الدم .4

    8  2  1  حتليل البول .5

    8  2  1  قياس البطن .6

    8  2  1  نياإلصغاء إىل اجلن .7

    8  2  1  املوجات فوق الصوتية .8

    8  2  1  عامالفحص ال .9

ن هذا احلمل، هل أجريت لك أي مـن         خالل تلقيك الرعاية ع     312
  الفحوصات التالية؟

   

  أقرئي كل واحدة وسجلي اإلجابة املناسبة  

    8  2  1  فحص االيدز .10

    التعرف  ال  نعم  

  8  2  1  نظام األكل .1

  8  2  1  طورة أثناء احلملعالمات اخل .2

  8  2  1  الرضاعة الطبيعية .3

  8  2  1  تنظيم األسرة .4

  8  2  1  الرعاية بعد الوالدة .5

  8  2  1  وضع اجلنني يف اية احلمل/ معلومات عن وضعك .6

  8  2  1  االيدز .7

خالل تلقيك الرعاية عن هذا احلمل، هل تلقيت أي معلومـات        313
  عن األشياء التالية؟

   

  أقرئي كل واحدة وسجلي اإلجابة املناسبة  

  8  2  1  األمراض املنقولة جنسياً بصفة عامة .8

315  

    01  عدم وجود متاعب

    02  لديها خربة سابقة

    03  اخلدمة غري موجودة

    04  التكلفة عالية

    05  مشغولة

    06  الزوج مشغول

    07  ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة

    08  مل أعلم بأمهية ذلك

    09  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ل؟ملاذا مل تتلقى أي كشف عن هذا احلم  314
  

    96  ___________________): حتدد(أخرى 
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  نعم
    2  ال

خالل فترة هذا احلمل هل تناولـت أو اشـتريت أقـراص أو               315
  مشروب حديد؟

    8  ال تعرف

    1  جرعة واحدة: نعم 

  2  جرعتني: نعم 
  3  ثالث جرعات: نعم 

  4   قبل هذا احلمللقاحاستكملت ال

317  

  اخذت اى حقن يف  هل) باالسم(عندما كنت حامال   316
  الذراع حلمايتك ومحاية اجلنني من التيتانوس ؟

  
  أعطيت ةنكم حق: اساىل" نعم" اذا كانت االجابة 

    5  ال  لك 

    1  نعم
  2  ال

316
A  

  هل تلقيت أي حتصينات ضد التيتانوس  قبل هذا احلمل؟

  8  ال أتذكر/ ال أعرف
317  

316
B  

  عدد املرات  ما عدد املرات اليت مت فيها حتصينك؟
 

  

  شهر
 

  

    98  ال تعرف الشهر

  السنة
 

317  

316
C  

 مىت كانت آخر مرة أخذت فيه التحصني قبل هذا احلمل؟

  

إذا تعرف السنة على األقل، انتقلي إىل السؤال : للباحثة
317  

    9998  ال تعرف السنة

316
D  

منذ كم سنة تقريبا أخذت آخر جرعة حتصني قبل هذا 
  احلمل؟

  عدد السنوات
  

  

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  تورم يف الوجه واألصابع واألرجل بشكل غري معتاد .1
    8  2  1  نزيف مهبلي .2
    8  2  1   محىتشنجات ليست نامجة عن .3
    8  2  1  صداع شديد ومستمر .4
    8  2  1  تغيم الرؤية .5
    8  2  1  أمل شديد أسفل البطن .6
    8  2  1  تنفس سريع أو عسر .7
 وضعف شديد)  درجة مئوية38.5أعلى من (محى  .8

   عند النهوض من الفراش  
1  2  8    

يف أي وقت خالل هذا احلمل، هـل عانيـت مـن أي مـن                 317
  املضاعفات التالية؟

  

  أقرئي كل واحدة وسجلي اإلجابة املناسبة

 انفجار الكيس املائي دون أن يبدأ املخاض يف خالل .9

   ساعات6 
1  2  8    

  :317انظري إىل   318    1  راضنعم ألي من األع

  321  2  ال أو ال تعرف لكل األعراض

  A  طبيب

  B   قابلة/ممرضة
  C  صيديل

321  

    D  داية
    E  األم
    F  الزوج

    G  أقارب آخرون
    H  عطار
   X): ددحت(أخرى 

  هل تلقيت أي نصيحة أو عالج هلذه األعراض؟  319
  

  ن؟ن م م:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  هل من شخص آخر؟

    Y  ال أحد
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    01  شكل مشكلةتال 

    02  اخلدمة غري متوفرة

    03  التكلفة مرتفعة

    04  مشغولة

    05  الزوج مشغول

    06  ك كانت قادرة على القيام بذلداية

    07  )تقليدي(استعملت عالج غري طيب 

    08  ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة

    09  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

   إىل تلقي استشارة طبية لعالج هذه األعراض؟ملاذا مل تسع  320
  

   .تقصي عن أهم سبب

): حتدد(أخرى 
_________________________  

96    

  الرعاية عند املخاض والوالدة

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1   ساعة12خماض عسري استغرق أكثر من . 1

    8  2  1  محى شديدة. 2

    8  2  1  تشنجات غري نامجة عن احلمى. 3

. اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن فترة املخاض والوضـع            321
فترة املخاض أو مباشرة بعد عملية الوضع، هل عانيت من   خالل  

  أي من األعراض التالية؟
  

    8  2  1  نزيف مهبلي حاد. 4  .أقرئي كل عرض وسجلي اإلجابة املناسبة

  :321انظري إىل   322    1  نعم ألي من األعراض
  324  2  ال أو ال تعرف لكل األعراض

    1  طبيب 

    2  قابلة/ ممرضة

    3  داية

): حتدد(أخرى 
_________________________  

4    

    5  ال أحد

323  
  هل مت استدعاء أي شخص بسبب هذه املشكلة؟

  

   من مت استدعاءه؟:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  

إذا مت استدعاء أكثر من شخص سجلي الشخص األعلى         
   .تأهيالً

    6  كانت يف املستشفى

    1  املرتل

  2  مستشفى أو مصحة حكومية

  3  مركز صحي حكومي

  4  مصحة خاصة/ مستشفى

  5  عيادة طبيب خاصة

329  

  ؟)االسم(أين وضعت أو ولدت   324

    6  ____________________): حتدد(أخرى 

    01  املرتل أفضل

    02  اخلدمة غري متوفرة

    03  التكلفة مرتفعة

    04  فجائية/ والدة مبكرة

    05  الزوج/ رغبة العائلة

    06  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ؟مرفق صحي يف مستشفى أو يف )االسم(ملاذا مل تتم والدة   325

    96  __________________): حتدد(أخرى 
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    A  طبيب

    B  قابلة /ممرضة

    C  داية

   D  أصدقاء/ أقارب

   X  ___________________     ):حتدد(أخرى 

  ؟)االسم(من ساعدك يف والدة   326
  

   هل من شخص آخر؟:تقصي

   Y   ال أحد

    1  أدوات جراحية

    2  مقص عادي

    3  )حالقة  ( موس

    4  سكني

): حتدد(أخرى 
______________________  

6    

  كيف مت قطع احلبل السري؟  327

    8  ال تعرف

  1  شاش وقطن معقم

  2  التغطية بالقهوة املطحونة

  3  التغطية بالدقيق

  4  التغطية بالتراب

  6  _____________________): حتدد(أخرى 

   معاجلة وربط السرة؟توكيف مت  328

  8  تعرفال 

330  

    1  خرج من تلقاء نفسه

    2  عن طريق أدوات مساعدة

خرج اجلنني من تلقاء نفسه، أو هـل اسـتعملت  أدوات             هل  329
  أو مت إجراء عملية قيصرية؟شفاط /ب أو تفريغكالّ

    3  عملية قيصرية

    1  كبري جداً

    2  أكرب من املتوسط

    3  متوسط

    4  أصغر من املتوسط

    5  صغري جداً

  ؟...هل كان حجمه ) االسم(عندما ولدت  330
  اقرأي كل من اإلجابات: للباحثة

    8  ال أعرف

    1  نعم

  2  ال

  عند والدته) االسم(هل مت وزن  331

  8  ال أعرف
333  

  الوزن بالكيلو جرام
  •    

  عند والدته؟) االسم(كم كان وزن  332  

    9.998  ال أعرف/ ال أتذكر
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  الرعاية بعد الوالدة

    A  طبيب

    B  قابلة/ ممرضة

    C  داية

    X  _____________________): حتدد(أخرى 

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن فترة الستة أسابيع التاليـة              333
هل عرضت نفسك علـى أي      . لعملية الوالدة أي فترة النفاس    

  شخص للكشف عن صحتك بعد الوالدة؟

   ملن ذهبت للكشف عنك؟:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  هل من شخص آخر؟                                      
  Y  335  ال أحد

  1  عاممستشفى 

  2  عاممركز صحي 
  3  مستشفى خاص
  4  لدى طبيب خاص

  5  يف املرتل

  أين مت إجراء هذا الكشف؟  334

  6  __________________): حتدد(أخرى 

336  

    01  عدم وجود متاعب

    02  لديها خربة سابقة

    03  غري مدركة ألمهية الكشف

    04  اخلدمة غري متوفرة

    05  التكلفة عالية

    06  مشغولة

    07  الزوج مشغول

    08  ساء بني مقدمي اخلدمةال توجد ن

    09  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

    10  ) يوما40ال خترج قبل (تقاليد وأعراف 

ما هو السبب الرئيسي لعدم ذهابك للكشف عن صحتك بعـد             335
  الوالدة؟

    96  ____________________): حتدد(أخرى 

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  زيف مهبلي حادن. 1

    8  2  1  انتفاخ وأمل يف الساقني. 2

    8  2  1  إفراز مهبلي كريه الرائحة مع محى. 3

    8  2  1  أمل يف أسفل البطن مع محى. 4

    8  2  1  أمل حاد يف أسفل الظهر مع محى. 5

    8  2  1   مع محىأمل حاد يف أعلى الظهر. 6

    8  2  1  حرقة/ أمل عند التبول مع محى. 7

 )االسـم ( يف أي وقت خالل فترة الستة أسابيع التالية لوالدة          336
  هل عانيت من أي من األعراض التالية؟

  

   وسجلي اإلجابة املناسبةأقرئي كل عرض

    8  2  1  انتفاخ وأمل يف الثديني مع محى. 8

  :336انظري إىل   337    1  نعم ألي من األعراض
  401  2  ال أو ال تعرف لكل األعراض
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  A  طبيب

  B  قابلة /ممرضة

  C  صيديل

401  

    D  داية

    E  األم

    F  الزوج

    G  أقارب آخرون

    H  عطار

): حتدد(أخرى 
________________________  

X    

338  

  عراض؟هل تلقيت أي نصيحة أو عالج هلذه األ
  

   :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
   ممن؟                                   

  هل من شخص آخر؟

    Y  ال أحد

    01  ال يشكل مشكلة

    02  اخلدمة غري متوفرة

    03  التكلفة مرتفعة

    04  مشغولة

    05  الزوج مشغول

    06   كانت قادرة على القيام بذلكداية

    07  )تقليدي( استعملت عالج غري طيب

    08  ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة

    09  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

ملاذا مل تسع إىل تلقي استشارة طبية للعالج من هـذا املـشكل           339
  ؟)هذه املشاكل(
  

  تقصي وسجلي أهم سبب

): حتدد(أخرى 
_________________________  

96    
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  آخر مولود حي خالل اخلمس سنوات السابقة على املسحورعاية تغذية وصحة : لقسم الرابعا

  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

حتدثنا عن محلك بطفلك األخري اآلن أود أن أسـألك بعـض            
  ).األسئلة عن تغذية وصحة هذا الطفل

سجلي اسم ورقم سطر و احلالة احلياتية آلخر مولود كما      
  216 و 212ورد يف السؤالني 

  _______________): إذا ورد(االسم 

   رقم سطر آخر مولود                          
  

    1  على قيد احلياة

401  

  حلياتيةاحلالة ا
    2  متوىف

  تسجيل املولود

  402  1  )متت رؤية الشهادة(نعم 

    2  ) رؤية الشهادة تتممل(نعم 

    3  ال توجد شهادة

401
A 

  شهادة ميالد؟) االسم(هل لدى 
  هل يل أن أراها؟

    8  ال أعرف

  402  1  نعم

    2  ال

401
B 

  هل مت تسجيل املولود يف السجل املدين؟

 402  8  ال أعرف

    1  التكلفة عالية

    2  بعد مكان التسجيل

    3  مل أكن أعرف أن علي تسجيله

    4  ال أعرف أين يتم تسجيله

    6  _____________________): حتدد(أخرى 

401
C  

  ملاذا مل يتم تسجيل االسم؟

    8  ال أعرف

  الرضاعة الطبيعية

  ي؟من الثد) االسم(هل أرضعت   402    1  نعم
  406  2  ال

    00  0  بعد الوالدة مباشرة

  1  لساعاتا
 

  

 أعين كم من الوقت مضى بعـد  ،)االسم(مىت بدأت يف إرضاع      403

   من الثدي ألول مرة؟)االسم(الوالدة عندما بدأت يف إرضاع 
  

، وأقل من   "00"إذا كانت اإلجابة أقل من ساعة سجلي        
   ساعة سجلي بالساعات وغري ذلك سجلي باأليام24

  2  األيام
 

  

خالل األيام األوىل بعد الوالدة وقبل أن يبدأ حليب ثديك يـدر     404    1  نعم
 سوائل من غري حليـب      ةأعطي أي ) االسم (بصفة مستمرة، هل  

  407  2  ال  الثدي؟  
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  A  )من غري حليب الثدي(حليب 
  B  ماء
  C  سكر وماء 

  D  حملول ماء وسكر وملح
  E  عصري فواكه

  F  حليب بودرة لألطفال
  G  شاي أو حملول أعشاب طبيعية

  H  عسل

ـ       405  حليـب    قبل أن يبـدأ    )االسم(ما هي السوائل اليت أعطيت ل
  ثديك يدر بصفة مستمرة؟

  

   أي شيء آخر؟:تقصي

  

): حتدد(أخرى 
_________________________  

X  

407  

    01  الطفل كان مريضا

    02  الطفل توىف

    03  رفض الطفل ثدي األم

    04  األم مريضة

    05  األم ليس لديها حليب كاف

    06  مشاكل باحللمة أو الثدي 

    07  ذهاب األم إىل العمل

   من الثدي؟)االسم(ملاذا مل ترضعي   406

): حتدد(أخرى 
_________________________  

96    

  ؟)االسم(هل عادت لك الدورة الشهرية من بعد والدة   407  1  نعم
 409 2  ال

  عدد الشهور
 

 
   لك الدورة الشهرية؟ مل تأت)االسم(ملدة كم شهر بعد والدة   408

    98  ال تعرف

    1  على قيد احلياة ورضع من الثدي

  417  2  ى قيد احلياة ومل يرضع من الثديعل

  413  3  توىف ورضع من الثدي

 وضعي دائرة حـول الرمـز       402 و   401انظري إىل     409
  املناسب

  501  4  توىف ومل يرضع من الثدي

  ؟)االسم(هل مازلت ترضعني   410    1  نعم

  413  2  ال

  عدد مرات الرضاعة
 

 
  باألمس خالل ساعات النهار؟) االسم(كم مرة أرضعت   411

    96  كلما طلب الطفل

  عدد مرات الرضاعة
 

أرضعتها ليلة األمس من الغروب وحىت فجـر        /تهكم مرة أرضع    412
  اليوم؟

  96  كلما طلب الطفل
417 

  عدد شهور الرضاعة
 

  إمجاال؟) االسم (كم شهر أرضعت  413  

  501  96  حىت وفاة الطفل
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    01  وصل إىل سن مناسب

    02  حليب الثدي ليس كافيا لنمو الطفل

    03  الطفل كان مريضا

    04  رفض الطفل الثدي

  501  05  الطفل توىف

    06  األم كانت مريضة

    07  األم ليس لديها حليب كاف

    08  األم أصبحت حامل

    09  الرغبة يف إجناب طفل آخر

    10  ستعمال حبوب منع احلملالرغبة يف ا

    11  للعودة إىل العمل/للعمل

    12  التغذية الصناعية أفضل

   عند هذا السن؟)االسم(ملاذا توقفت عن رضاعة   414
  

  وسجليهتقصي عن السبب الرئيسي 

): حتدد(أخرى 
_________________________  

96    

   فجأة أو بالتدريج؟)االسم(هل أوقفت الرضاعة وفطمت   415    1  فجأة

    2  بالتدريج

  احلالة احلياتية: 401انظري إىل   416   1  د احلياةالطفل على قي
 501 2  الطفل متوىف

    1  نعم

  2  ال

 اإلرضـاع  تناول أي شيء عن طريـق زجاجـة          )االسم(هل    417
  ؟مس باأل

 8  ال تعرف
419A 

 1  )                       يكتب بالساعات ( أقل من يوم 
 

 

 2  )يكتب باأليام ( أقل من شهر 
 

 

418  
 

كم كان عمر اإلسم عندما أعطي له الغذاء عن طريق زجاجـة            
  رضاع ألول مرة ؟اإل

 3  بالشهور 
 

 

419   1  عمر الطفل سنتني أو أقل 
A 

   من جدول املواليد 217تأكدي من عمر الطفل من السؤال 

 420  2  عمر الطفل أكثر من سنتني 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



25

 

  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  مياه للشرب .1
 

  

  فيتامينات .2
 

  

  حليب طبيعي كامل الدسم .3
 

  

  ب مبستر ومعلبحلي .4
 

  

  حليب بودرة لألطفال .5
 

  

   حمفوظحليبحليب بودرة أو  .6
 

  

  عصري فواكه .7
 

  

  ماء بالسكر .8
 

  

  ماء أرز .9
 

  

  حملول إماهة .10
 

  

  )…كرويه، حلبة (حملول أعشاب طبيعية  .11
 

  

  لنب .12
 

  

  طعام أعد يف املرتل خصيصا للطفل .13
 

  

  أطعمة حمفوظة لألطفال .14
 

  

  بقول أو مكسرات .15
 

  

  حبوب .16
 

  

  طعام أعد لألسرة .17
 

  

  ...) حلم محراء – مسك –دواجن (أي حلوم  .18
 

  

  بيض .19
 

  

  خضروات وفواكه .20
 

  

  )مهروس أو مطحون(طعام صلب أو شبه صلب  .21
 

  

419  
B 

أيا من  ) االسم(رة باألمس خالل النهار أو الليل تناول        كم من م  
  السوائل واألطعمة اليت سأتلوها عليك؟

  

  :أقرئي كل واحدة
  إذا مل يتناول أي مرة" 0"سجلي 
  إذا تناول سبع مرات أو أكثر" 7"سجلي 
  إذا ال تعرف" 8"سجلي 

): حتدد(أخرى  .22
_________________________   

  

  419    1  نعم
C 

لسوائل الـيت تناوهلـا     هل مت إضافة سكر ألي من األطعمة أو ا        
    2  ال   باألمس؟)االسم(

  التحصني ضد أمراض الطفولة

  422  1  العمت اإلط: نعم

  424  2  مل يتم اإلطالع: نعم

 لقاحهل لديك بطاقة    ).االسم(اآلن أود أن أسألك عن صحة         420
  تلقتها؟/ اليت تلقاهالقاحات مسجل عليها ال)االسم(خاصة بـ

  

    3  ال يوجد بطاقة  هل ممكن أن أطلع عليها؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

   يف السابق؟)االسم( خاصة بـلقاحهل كان لديك بطاقة   421  1  نعم

  2  ال
424  
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422  
  
  

 

   كما ورد يف البطاقةلقاحسجلي تاريخ كل . 1
  يف البطاقة ومل يسجل تارخيهلقاحإذا ورد ال" األيام"يف خانة " 44"سجلي . 2
   على اإلطالق يف البطاقةلقاحإذا مل يرد ال" األيام"يف خانة " 99"سجلي . 3
  "98"يف حال عدم وجود أي من اليوم أو الشهر، سجلي . 4

        A اجلدول  اجلدول  اجلدول  اجلدول سجلي يفسجلي يفسجلي يفسجلي يف        2008.1.1إذا كان تاريخ ميالد الطفل قبل إذا كان تاريخ ميالد الطفل قبل إذا كان تاريخ ميالد الطفل قبل إذا كان تاريخ ميالد الطفل قبل 
 B اجلدول  اجلدول  اجلدول  اجلدول سجلي يفسجلي يفسجلي يفسجلي يف    ههههعدعدعدعد  وما ب  وما ب  وما ب  وما ب2008.1.1أما إذا كان تاريخ ميالد الطفل أما إذا كان تاريخ ميالد الطفل أما إذا كان تاريخ ميالد الطفل أما إذا كان تاريخ ميالد الطفل 

  

A  لقاحال     السنة  الشهر  اليوم 

1  
للقاح  اجلرعة األوىل  الفموي وشلل األطفالللقاح صفر اجلرعة  

  )يب سي جي (  التدرن  و لقاحالكبد البائي
                  

2  
 اجلرعة الفموي وشلل األطفال  للقاح الرباعي و اجلرعة األوىل

  الكبد البائيللقاح الثانية 
                  

                     الفمويشلل األطفالللقاح الرباعي و اجلرعة الثانية   3

                     الفمويشلل األطفالللقاح الرباعي واجلرعة الثالثة    4

                    الكبد البائيللقاح اجلرعة الثالثة و لقاح احلصبة  5

                    )احلصبة ، احلصبة األملانية ، النكاف ( لقاح   6

                     الفمويشلل األطفالو الثالثي اعمة للقاح الداجلرعة ا  7

B  لقاحال     السنة  الشهر  اليوم 

1  
وجرعة ) يب سي جي (  التدرن جرعة عند الوالدة للقاح.1

  لقاح اإللتهاب الكبدي البائي
                  

2  
لقاح اإللتهاب الكبدي [ اجلرعة األوىل للقاح اخلماسي ويشمل 

 و) ] ب (  لقاح املستدمية الرتلية –ري  لقاح الثالثي البكت–البائي 
  اجلرعة األوىل للقاح شلل األطفال العضلي

                  

3  
 لقاح املستدمية –لقاح الثالثي[للقاح الرباعي ويشمل اجلرعة الثانية 

  .و اجلرعة الثانية للقاح شلل األطفال العضلي) ] ب ( الرتلية 
                  

4  
 لقاح املستدمية –لقاح الثالثي[شمل  للقاح الرباعي وياجلرعة الثالثة

  و اجلرعة األوىل للقاح شلل األطفال الفموي) ] ب ( الرتلية 
                  

5  
اجلرعة الثالثة من لقاح الكبد البائي و اجلرعة الثانية من لقاح 

  شلل األطفال الفموي
                  

6  
 واجلرعة الثالثة للقاح شلل M.MR اجلرعة األوىل من لقاح 

  . الفموياألطفال
                  

7  
  واجلرعة الداعمة للقاح M.MRاجلرعة الثانية من لقاح  

  الرباعي و اجلرعة الداعمة للقاح شلل األطفال
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  1  نعم

  2  ال

   آخر مل يسجل يف البطاقة؟لقاحتلقت أي /  تلقى)االسم(هل   423
  

 أو  سل إذا املبحوثة ذكرت ال    فقط" نعم"سجلي اإلجابة   
/ كـزاز / أي من جرعات شلل األطفـال أو الـدفترييا        

  .السعال الديكي أو احلصبة
" 99" الرمـز    422غريي يف السؤال    : "نعم"ويف حالة   

 مت  لقـاح لكـل   " 66"املوجود يف خانة األيام إىل الرمز       
  ذكره من قبل املبحوثة

  8  ال تعرف

426  

    1  نعم

  2  ال

  ا من األمراض؟متنيعه/منيعه لتلقاحأعطى أي ) السما(هل   424

  8  ال تعرف
426  

      : التاليةلقاحاتتلقت أي من ال/تلقى) االسم(الرجاء أن تقويل يل إذا   425

    1  نعم

    2  ال

، أعين حقنة تعطـى يف      لسل ضد ا  لقاح وهو   )ج.ث.ب (الدرن  أ
   واليت تترك عالمة على اجلسم؟ أعلى الذراع األيسر

    8  ال تعرف

  عدد املرات: نعم
 

  

    7  ال

 الكـزاز  ضد الدفترييا والسعال الديكي و     لقاحتلقت  /هل تلقى   ب
  ؟ بالعضليعطى عن طريق حقنة

أخـذت هـذه    /كم من مرة أخذ   :"نعم"إذا كانت اإلجابة    

    8  ال تعرف  احلقنة؟

  عدد املرات: نعم
 

  

    7  ال

   ضد شلل األطفال ؟لقاحتلقت /هل تلقى  ج

هـذا  أخـذت  / كم من مرة أخـذ    :"نعم"جابة  إذا كانت اإل  

  ؟اللقاح
    8  ال تعرف

  عدد املرات: نعم
 

  

    7  ال

   ضد احلصبة؟لقاحتلقت /هل تلقى  د

   كم من مرة؟:"نعم"إذا كانت اإلجابة 

    8  ال تعرف

  عدد املرات: نعم
 

  

    7  ال

  ؟MMR لقاحتلقت /هل تلقى  هـ

   كم من مرة؟:"نعم"إذا كانت اإلجابة 

    8  ال تعرف

  عدد املرات: نعم
 

  

    7  ال

  تلقت لقاح ضد التهاب الكبد البائي؟/هل تلقى  و

   كم من مرة؟:"نعم"إذا كانت اإلجابة 

    8  ال تعرف
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  427A  1  لقاحاتتلقى كل هذه ال: نعم
إذا كان تاريخ ميالد الطفـل      : 425 و 422انظري إىل     426

ة جرع، و سلهل تلقى الطفل كل من ال      1.1.2008قبل  
ثالثي وثالث جرعات رباعي وأربع جرعات شلل وجرعة        

    وثالث جرعات كبدي بائي؟MMRحصبة وجرعة 
  

 أو ما بعده، هل تلقـى       1.1.2008أما إذا كان التاريخ     
الطفل جرعة سل وأربع جرعات رباعي وأربع جرعـات         

  ؟ وثالث جرعات كبدي بائيMMRشلل وجرعتني 

مل يتلقى أي من  / لقاحاتمل يتلقى مجيع هذه ال: ال
  لقاحاتال

2    

    01  الطفل مازال صغري السن

    02  لقاحاتليست على علم بأمهية ال

    03  ليست على علم بأمهية إعادة الزيارة للجرعات األخرى

    04   غري معروفلقاحمكان أو وقت ال

    05  اخلوف من التأثريات اجلانبية

    06  تنوي الذهاب

    07  الطفل مريض

    08  لقاحعدم توافر ال

    09   بعيدلقاحمكان ال

    10  اخلدمة غري متوفرة

  ؟)االسم( لقاح) يستكمل(ملاذا مل يتم   427

    96  __________________): حتدد(أخرى 

    1  نعم

  2  ال

427
A 

  ني أ؟هل أخذ الطفل أي جرعة من فيتام
  

  8  ال أعرف
428  

  عدد الشهور
  

  427
B 

  منذ كم شهر أخذ الطفل جرعة فيتامني أ؟

    98  ال أعرف

    1  يف زيارة اعتيادية للمركز الصحي

    2  عندما مرض وذهب للمركز الصحي

    3  أثناء محلة تطعية وطنية

    6  أخرى

427
C  

  آخر جرعة هذه؟) االسم(أين أخذ 

    8  ال أعرف

  أمراض الطفولة خالل األسبوعني السابقني على املسح

    1  نعم

    2  ال

 الرتفاع يف درجة احلـرارة يف أي        )االسم(تعرضت  /هل تعرض   428
  وقت خالل األسبوعني املاضيني؟

    8  ال تعرف

    1  عمن

  2  ال

 يف أي وقـت     سـعال  ألي حالة    )االسم(تعرضت  /هل تعرض   429
  خالل األسبوعني املاضيني؟

  8  ال تعرف
433  
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  نعم

    2  ال

ـ   سعال بال )االسم(أصيبت  /هل أصيب   430  سـاعة   24 خالل الـ
  املاضية؟

    8  ال تعرف

  عدد األيام
 

   هذه؟سعالحالة ال) تستمر(ملدة كم يوم استمرت   431  
  

    98  ال تعرف    00   إذا أقل من يوم سجلي

    1  نعم

  2  ال

كانت تتـنفس   / بالكحة، هل كان يتنفس    )االسم( خالل إصابة   432
  أسرع من املعتاد بأنفاس قصرية وسريعة؟

  8  ال تعرف
433  

    1  الصدر

    2  األنف

    3  كالمها

    6  أخرى

432
A 

  هل كانت هذه األعراض نتيجة ملشكلة يف األنف أم الصدر؟

    8  ال أعرف

  ؟سعال أو الرارةاحل: 429 و428انظري إىل   433    1  429 أو 428نعم ألي من 
  439  2  8 أو 2= كالمها 

هل أخذت نصيحة أو متت استشارة أي شـخص خبـصوص             434    1  نعم
  436  2  ال  ؟سعال أو الرارةاحل

  A  مركز صحي حكومي/ مستشفى حكومي
  B  مستشفى خاص
  C  طبيب خاص

  D  صيديل
  E  ممرضة/ قابلة
  F  عطار

  G  _________________): حيدد(شخص آخر 

  أين ذهبت لتلقي النصيحة أو االستشارة؟  435
  

   هل من مكان آخر أو شخص آخر؟:تقصي

  X  ____________________): حتدد(أخرى 

438  

    01  اإلصابة خفيفة

    02  خربة سابقةلديها 

    03  األم مشغولة

    04  األب مشغول

    05  ال يوجد أحد ألخذ الطفل

    06  املكان بعيد/ اخلدمة غري متوفرة

    07  التكلفة مرتفعة

    08  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

 رارةملاذا مل تأخذي نصيحة أو استشارة أي شخص خبصوص احل           436
  ؟سعالأو ال

    96  _____________________): حتدد(أخرى 

    1  نعم

  2  ال

  ؟لسعالا /رارة من احلهل أعطى الطفل  أي شيء للعالج   437

  8  ال تعرف
439  
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    A  حقنة

    B  )شراب/ كبسولة(مضاد حيوي 

    C  شراب الكحة

    D  أقراص أو شراب آخر

    E  أو شراب ال تعرفهأقراص 

    F  )تقليدي  ( عالج مرتيل أو أعشاب

  الكحة؟/رارةللعالج من احل) االسم( ه لـما الذي مت إعطاء  438
  

   هل من وصف أو عالج آخر؟:تقصي

    X  ____________________): حتدد(أخرى 

    1  نعم

  2  ال

 باإلسهال يف أي وقـت خـالل        )االسم(أصيبت  /هل أصيب   439
  األسبوعني املاضيني؟ 

  8  ال تعرف
459  

    1  نعم

    2  ال

ـ   ) االسم(أصيبت  /هل أصيب   440  سـاعة   24باإلسهال خالل الـ
  اضية؟امل

    8  ال تعرف

  عدد األيام
 

  حالة اإلسهال هذه؟) تستمر(ملدة كم يوم استمرت   441  
  

    98  ال تعرف   00    إذا أقل من يوم سجلي

    1  نعم

    2  ال

  هل كان هنالك دم يف الرباز؟  442

    8  ال تعرف

    1  أقل بكثري من املعتاد

    2  أقل بقليل من املعتاد

    3  ةنفس الكمية املعتاد

    4  أكثر من املعتاد

    5  مل يأخذ سوائل على اإلطالق

  445  6  يرضع من الثدي فقط

هـا  ءعطااآلن أود أن أعرف ما هي كمية الـسوائل الـيت مت إ              443
أخذت أقل من   /هل أخذ .  خالل اإلصابة باإلسهال   )االسم(لـ

  املعتاد، نفس الكمية املعتادة أو أكثر من املعتاد؟
   

   :إذا أقل من املعتاد تقصي

  أخذت أقل بكثري من املعتاد أو أقل بقليل؟/ هل أخذ

    8  ال تعرف

  : 410انظري إىل   444    1  الطفل مازال يرضع من الثدي
  446  2  410الطفل ال يرضع من الثدي أو ال يوجد إجابة يف 

    1  االستمرار بدون تغيري

    2  زيادة الكمية

    3  إنقاص الكمية

ال؟ هل   عند اإلصابة باإلسه   )االسم(كيف تصرفت يف رضاعة       445
استمريت يف الرضاعة بنفس الكمية بـدون تغـيري أو زدت أو            

  أنقصت من الكمية أو توقفت عن الرضاعة متاما؟

    4  وقف الرضاعة متاما
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  أقل بكثري من املعتاد

    2  بقليل من املعتادأقل 

    3  نفس الكمية املعتادة

    4  أكثر من املعتاد

    5  أوقفت الطعام

    6  مل يأخذ أغذية صلبة بعد

ـ    وما هي كمية الط     446  خالل اإلصابة   )االسم(عام اليت مت إعطائها ل
أخذت أقل من املعتاد، نفس الكمية املعتادة،   /هل أخذ . باإلسهال

  تأكل على اإلطالق؟/أكثر من املعتاد، أو مل يأكل
   

   :إذا أقل من املعتاد تقصي
  أخذت أقل بكثري من املعتاد أو أقل بقليل؟/ هل أخذ

    8  ال تعرف

هل أخذت نصيحة أو متت استشارة أي شـخص خبـصوص             447    1  نعم
  449  2  ال  اإلسهال؟

  A  مركز صحي حكومي/ مستشفى حكومي

  B  مستشفى خاص

  C  طبيب خاص

  D  صيديل

  E  ممرضة/ قابلة

  F  عطار

  G  __________________): حيدد(شخص آخر 

  أين ذهبت لتلقي النصيحة أو االستشارة؟  448
  

   من مكان آخر أو شخص آخر؟ هل:تقصي

  X  __________________): حتدد(أخرى 

450  

    01  اإلصابة خفيفة

    02  لديها خربة سابقة

    03  األم مشغولة

    04  األب مشغول

    05  ال يوجد أحد ألخذ الطفل

    06  املكان بعيد/ اخلدمة غري متوفرة

    07  التكلفة مرتفعة

    08  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

شخص خبـصوص    أي    من ملاذا مل تأخذي نصيحة أو استشارة       449
  اإلسهال؟

    96  _____________________): حتدد(أخرى 

    1  نعم

  2  ال

  هل أعطي الطفل أي شيء للعالج  من اإلسهال؟  450

  8  ال تعرف
453  

    A  حملول معاجلة اجلفاف

    B  حملول أعد يف املرتل بإذابة سكر وملح يف املياه

    C  )شراب/ لةكبسو(مضاد حيوي 

    D  أقراص أو شراب آخر

    E  حقنة

    F  حقنة تعطى عن طريق الوريد

    G  عالج مرتيل أو أعشاب

  ه للعالج من اإلسهال؟ءما الذي مت إعطا  451
  

   هل من وصف أو عالج آخر؟:تقصي

): حتدد(أخرى 
______________________  

X    
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  452  454  1  احمللول ذكر: نعم
  

  ؟األمالح التعويضيةمت ذكر حملول : 451انظري إىل 
    2  احمللول مل يذكر: ال

    1  نعم

  2  ال

453  
  

جفاف ت حملول أعد بإذابة أمالح معاجلة ال      )االسم(ل مت إعطاء    ه
  إصابتها باإلسهال؟/ يف عبوة خاصة عند إصابته

  8  ال تعرف
455  

  عدد األيام
 

  454  
  

  ؟األمالح التعويضيةحملول ) االسم(أخذت /ملدة كم يوم أخذ
  

    98  ال تعرف  0/0إذا أقل من يوم سجلي 

  455  457  1  حملول املرتل ذكر: نعم
  

مت ذكر حملول أعد يف املـرتل بإذابـة    : 451ري إىل   انظ
    2  حملول املرتل مل يذكر: ال  سكر وملح يف املياه؟

    1  نعم

  2  ال
456  
  

حملول أعد يف املرتل بإذابة السكر وامللـح  ) االسم(هل مت إعطاء   
  إصابتها باإلسهال؟/ يف املياه عند إصابته

  8  تعرفال 
458  

  عدد األيام
 

  
457  
  

 احمللول املعد يف املرتل بإذابة      )االسم(أخذت  /ملدة كم يوم أخذ   
  السكر وامللح يف املياه؟

  

  0/0إذا أقل من يوم سجلي 
    98  ال تعرف

  458  460  1  حملول معاجلة اجلفاف أعطى للطفل
  

  :453 و 451انظري إىل 
    2  األسئلة مل تطرححملول معاجلة اجلفاف مل يعطى للطفل أو 

  459    1  نعم
  

ل سبق لك أن مسعت عن عالج خاص يسمى حملول معاجلـة            ه
  464  2  ال   يعطى للطفل لعالجه من اإلسهال؟)امالح حملول(اجلفاف 

  460    1  نعم
  

هل سبق لك أن قمت بتحضري هذا احمللـول لنفـسك أو ألي             
  463  2  ال  شخص آخر؟

    1  نصف لتر

    2  لتر واحد

    3  لتر ونصف اللتر

    4   لتر2

اتبعت طريقة االستعمال املكتوبة على العبوة أو داخل 
  النشرة

5    

    6  _____________________): حتدد(أخرى 

461  
  

ة أمالح معاجلة اجلفاف ما هي كمية آخر مرة استعملت فيها عبو
  املياه اليت استعملتنها لتحضري احمللول؟ 

    8  ال تعرف

    1  مياه مغلية

    2  مياه معبأة يف زجاجات

    6  _____________________): حتدد(أخرى 

462  
  

هل استعملت مياه مغلية، أم مياه معبأة يف زجاجات، أم مياه من            
  مصدر آخر لتحضري احمللول؟

    8  ال تعرف
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    01  ي حكوممركز صحي/ مستشفى حكومي

    02  عامل ميداين
    03  مستشقى خاص
    04  طبيب خاص
    05  صيدلية
    06  دكان
    07  القابلة
    96): حتدد(أخرى 

463  
  

  ح معاجلة اجلفاف؟من أين ميكنك احلصول على عبوات أمال

    98  ال تعرف

  رعاية الطفل 

مع  طفل آخر عمـره      ) االسم(يف األسبوع املاضي هل تركت        464
   سنوات؟10أقل من 

  كم من مرة؟       : اسأيل"نعم"إذا 
  00 سجلي "ال"إذا 

  عدد املرات
  

  

  وحده باملرتل؟) االسم(يف األسبوع املاضي هل تركت   465
  كم من مرة؟       : اسأيل"نعم"إذا 
  00 سجلي "ال"إذا 

  عدد املرات
  

  

    ال أحد  آخرون  األب  األم  

    A B  X  Y  قراءة كتب أو مشاهدة كتب مصورة

    A B  X  Y  حكي قصص له

    A B  X  Y  غناء األغاين له

    A B  X  Y  اخلروج معه إىل خارج املرتل للترته

    A B  X  Y  اللعب معه

ت أنت أو أي من أفراد األسرة       خالل الثالثة أيام املاضية، هل قم       466
 سنة أو أكثر مبمارسة أي من األنشطة        15الذين تبلغ أعمارهم    

  التالية مع الطفل؟ من قام بذلك؟
  اقرأي كل نشاط واسأيل من قام به مع الطفل: للباحثة

    A B  X  Y  قضاء وقت معه يف تسمية األشياء أو العد
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  واعتالل الصحة بسبب اإلجنابانتشار األمراض املزمنة : القسم اخلامس

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  جيدة

    2  متوسطة

    3  سيئة

ن أود أن أحتدث معك عن صحتك بصفة عامة وعن بعـض            اآل  501
  .املشاكل الصحية اليت تعاين منها النساء

  
    6  _________________________): حتدد(أخرى    أن صحتك جيدة أو متوسطة أو سيئة؟نبصفة عامة، هل تعتربي

    1  حتسنت

    2  كما هي

    3  ساءت

 صحتك حتسنت أو بقيت     مقارنة بالعام املاضي، هل تعتربي أن       502
  كما هي أو ساءت؟

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

هل تعانني اآلن أو عانيت يف السابق من أي نوع مـن أنـواع                503    1  نعم
  507  2  ال  )ال قدر اهللا ( ؟ األورام

  الورم / نوع السرطان
_________________________________   

  
   منه؟)عانيت( الذي تعانني الورمما هو نوع   504

    98  ال تعرف

  العمر بالسنوات
 

  كم كان عمرك عندما مت إخبارك أو اكتشفت أنـك مـصابة             505  
   ؟بالورم

    98  ال تعرف

    1  حاليا: نعم

    2  اضييف امل: نعم

  ؟للورمهل تتلقني اآلن أو تلقيت يف املاضي أي عالج   506

    3  ال

كنتيجة للحمل بعض النساء يشعرن بثقل يف أسـفل الـبطن أو         507    1  نعم
هل حـدث أن شـعرت ـذا        . يشعرن بأن رمحهن سيخرج   

  512  2  ال  اإلحساس؟

  عدد السنوات
 

  منذ مىت شعرت ذه املشكلة ألول مرة؟  508  

    98  ال تعرف

    1  يبقى كما هو

    2  يتحسن

حسن أم يسوء عندما   هل هذا اإلحساس كان يبقى كما هو أم يت          509
  كنت تكحني أو تعطسني أو ترفعني شيئا ثقيال؟

    3  يسوء

 A  طبيب
 B   مولدة مدربة/ممرضة مؤهلة

 C  صيديل
 D  قابلة

 E  معاجل تقليدي
 F  عطار

 G  معاجلة ذاتية
 H  أقارب
 X  _________________________): حتدد(أخرى 

512  

  هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة؟  510
  

   من استشرت؟:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  هل من شخص آخر؟                                     

   Y  ال
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

   A  ال تعتقد ذلك يساعد

   B  التكلفة عالية
   C  اخلدمة غري متوفرة

   D  ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة 
   E  مشغولة

   F  الزوج مشغول
   G  املشكلة ال تستدعي

   H  حمرجة
   I  خائفة

   J  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟  511
  

   من سبب آخر؟ هل:تقصي

   X  _________________________): حتدد(أخرى 

هنالك مشكلة أخرى تتعرض هلا النساء وهي مـشكلة عـدم             512    1  نعم
التحكم يف البول؟ هل لديك مشكلة يف التحكم يف بولك خاصة           

  515  2  ال   أو تعطسني أو ترفعني شيئا ثقيال؟سعلنيعندما ت

 A  طبيب
 B   مولدة مدربة/ممرضة مؤهلة

 C  صيديل
 D  قابلة

 E  معاجل تقليدي
 F  عطار

 G  معاجلة ذاتية
 H  أقارب
 X  _________________________): حتدد(أخرى 

515  

  هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة؟  513
  

   من استشرت؟:اسأيل" نعم" كانت اإلجابة إذا

  هل من شخص آخر؟                              

   Y  ال

   A  ال تعتقد ذلك يساعد

   B  التكلفة عالية
   C  اخلدمة غري متوفرة

   D  .ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة 
   E  مشغولة

   F  الزوج مشغول
   G  املشكلة ال تستدعي

   H  حمرجة
   I  خائفة

   J  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟  514
  

   هل من سبب آخر؟:تقصي

   X  _________________________): حتدد(أخرى 

    :خالل الثالثة شهور املاضية، هل عانيت من  515

  أمل أو حرقان عند التبول؟  أ    1  نعم

    2  ال

  ية حادة أو غري مألوفة؟بلإفرازات مه  ب    1  نعم

  517  2  ال
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    : اإلفرازات هل تعرضت أيضا ألي مما يليهلذهعندما تعرضت   516

  هرش أو حساسية حول اجلهاز التناسلي؟  أ    1  نعم

    2  ال

  إفرازات كريهة الرائحة؟  ب    1  نعم

    2  ال

  أمل حاد يف أسفل البطن غري متعلق بالدورة الشهرية؟  ج    1  نعم

    2  ال

  :515انظري إىل   517    1  1= ب 515أ  أو  515إما 
  520  2  2= ب 515أ  و 515كل من 

 A  طبيب
 B   مولدة مدربة/ممرضة مؤهلة

 C  صيديل
 D  قابلة

 E  معاجل تقليدي
 F  عطار

 G  معاجلة ذاتية
 H  أقارب
 X  _________________________): حتدد(أخرى 

520  

هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة            518
  ؟)املشاكل(
  

   من استشرت؟:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  هل من شخص آخر؟                                     

   Y   أحدال

   A  ال تعتقد ذلك يساعد

   B  تكلفة عاليةال

   C  اخلدمة غري متوفرة

   D  .ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة 

   E  مشغولة

   F  الزوج مشغول

   G  املشكلة ال تستدعي

   H  حمرجة

   I  خائفة

   J  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ؟)املشاكل(ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة   519
  

   هل من سبب آخر؟:تقصي

   X  _________________________): حتدد(أخرى 

:236انظري إىل   520    1  غري متأكدة/ليست حامل  
  534  2  حامل حاليا

  :239انظري إىل   521    1  مازالت حتيض
  534  2  مل تعد حتيض

  :124انظري إىل   522    1   متزوجة حاليا
  530  2  )منفصلة/ مطلقة/أرملة(

  ولت أن تصبحي حامال ولكن دون جدوى؟اهل ح  523    1  نعم

  530  2  ال

   1  بالشهور
  ؟كم مضى وأنت حتاولني  524

  يسجل بالشهور)  شهر11من شهر إىل(إد ا كانت حتاول 
   2  بالسنوات   شهر يسجل بالسنوات 11 وإد ا كان اكثر من
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  534  1  انقطاع الدورة  الشهرية
    2  العقم

    3  املرض

    4  مرض الزوج

  6  _________________________): حتدد(أخرى 

يف رأيك ما هو السبب الرئيسي وراء عدم قـدرتك علـى أن               525
  ؟تصبحي حامال

  8  ال تعرف
530  

 A  طبيب
 B  قابلة /ممرضة مؤهلة

 C  صيديل
 D  داية

 E  معاجل تقليدي
 F  عطار

 G  معاجلة ذاتية
 H  أقارب
 X  _________________________): حتدد(أخرى 

528  

هل استشرت أو تلقيت نصيحة من أحد ملـساعدتك علـى أن       526
  ؟تصبحي حامال

   

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  شخص آخر؟ هل من                                     

   Y  ال

   A  ال تعتقد ذلك يساعد

   B  التكلفة عالية

   C  اخلدمة غري متوفرة

   D  .ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة 

   E  مشغولة

   F  الزوج مشغول

   G  املشكلة ال تستدعي

   H  حمرجة

   I  خائفة

   J  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟  527
  

   هل من سبب آخر؟:تقصي

   X  _________________________): حتدد(أخرى 

    1  نعم

  2  ال

هل قام زوجك باستشارة أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عـن             528
  هذه املشكلة؟

  8  ال تعرف
530  

   A  طبيب

   B  ممرضة مؤهلة

   C  صيديل

   D  معاجل تقليدي

   E  عطار

   X  _________________________): حتدد(أخرى 

  من استشار زوجك؟  529
  

   هل من شخص آخر؟:تقصي

   Y  ال تعرف
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    :خالل الثالثة شهور املاضية، هل عانيت من أي من املشاكل التالية املتعلقة بالدورة الشهرية  530

   أيام؟7نزيف الدورة دام أكثر من   أ    1  نعم

    2  ال

  د؟بشكل غري معتا) الرتيف(كثافة الدورة   ب    1  نعم

    2  ال

  أمل حاد أو مقعد؟  ج    1  نعم

    2  ال

  الدورة غري منتظمة؟  د    1  نعم

    2  ال

:530انظري إىل   531  534  1  2= كل اإلجابات   
    2  1= إجابة أو أكثر 

 A  طبيب
 B   مولدة مدربة/ممرضة مؤهلة

 C  صيديل
 D  قابلة

 E  معاجل تقليدي
 F  عطار

 G  معاجلة ذاتية
 H  أقارب
 X  _________________________): حتدد(أخرى 

534  

هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة            532
  ؟)املشاكل(
  

   من استشرت؟:يلاسأ" نعم"إذا كانت اإلجابة 

   هل من شخص آخر؟                                    

   Y  ال

   A  ال تعتقد ذلك يساعد

   B  التكلفة عالية

   C  اخلدمة غري متوفرة

   D  .ال توجد نساء بني مقدمي اخلدمة 

   E  مشغولة

   F  الزوج مشغول

   G  املشكلة ال تستدعي

   H  حمرجة

   I  خائفة

   J  ليأسسن ا

   K  هذه احلالة دائما

   L  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟ملا  533
  

   هل من سبب آخر؟:تقصي

   X  _________________________): حتدد(أخرى 

    1  معامستشفى 

    2  معامركز صحي 

    3  مستشفى خاص

    4  لدى طبيب خاص

    5  يف املرتل

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن تلقي الرعايـة الـصحية              534
  .لنفسك

عندما تكون لديك مشكلة صحية وحتتاجني إىل تلقـي رعايـة           
  هذه الرعاية؟ صحية أين تذهبني عادة لتلقي 

    8  غري متأكدة/ ال تعرف
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  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  

تشكل 
عائق 
  كبري

ال تشكل 
عائق 
  كبري

  

    2  1  تذهبنيمعرفة إىل أين  .1

    2  1  احلصول على اإلذن للذهاب .2

    2  1  احلصول على املال  .3

    2  1   مركز الرعاية عنبعد املسافة .4

    2  1  االضطرار لركوب املواصالت  .5

    2  1  كعدم الرغبة يف الذهاب مبفرد .6

ـ لرعال النساء   ول دون تلقي  هنالك عوامل كثرية حت     535 ة الطبيـة أو    ي
كونني مريضة وتريدين أن تتلق رعايـة      عندما ت . العالج ألنفسهن 

 اًطبية أو عالج، هل أي من األشياء التالية تشكل لك عائق كبري           
  أم ال؟

    2  1   الرعايةتقدمالقلق من عدم وجود أنثى  .7
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   املنقولة جنسيا األخرى مرض اإليدز واألمراض: القسم السادس

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

هل سبق أن مسعت . راضاآلن أود أن أتكلم عن نوع آخر من األم       601    1  نعم
  603  2  ال  عن أمراض ميكن أن تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي؟

  

نعم 
  تلقائية

نعم 
بعد 
  ال  تقصي

  

    3  2  1  )الزهري (السفلس .1

    3  2  1  السيالن .2

    3  2  1  فطريةاللتهابات اال .3

    HIV/AIDS(  1  2  3  (فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .4

    3  2  1  )التآليل التناسلية (السعدانة/ نتوءات تناسلية .5

  ما هي األمراض اليت تعرفينها؟  602
  

لكل مرض تعرفت عليه املبحوثة  تلقائيا ضعي دائرة حول          
  : لبقية األمراض اليت مل تتعرف عليها اسأيل". 1"الرمز 

  

  ؟) مل يتم ذكرهاسم املرض الذي(هل تعرفني كذلك 
  

إذا تعرفت املبحوثة عن املرض ضعي دائرة حول الرمـز          
  "3"ومن غري ذلك ضعي دائرة حول الرمز " 2"

    3    1  _____________________): حتدد(أخرى  .6

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  )الزهري (السفلس .1

    8  2  1  النالسي .2

    8  2  1  روالفط .3

    8  2  1  )التآليل التناسلية (السعدانة/ نتوءات تناسلية .4

ـ    603  شهرا املاضية، هل أصبت بأي من األمـراض         12خالل فترة ال
  التالية؟
  

  أقرئي مجيع األمراض على املبحوثة 

  
    8  2  1  _____________________): حتدد(أخرى  .5

    1  أصيبت مبرض أو أكثر

  609  2  )منفصلة/متزوجة(ا مل تصب بأي مرض ومتزوجة حالي

  :124 و 603انظري إىل   604

  612  3  )أرملة/مطلقة (زوجة حاليامل تصب بأي مرض وليست مت

  A  طبيب
  B  قابلة /ممرضة مؤهلة

  C  صيديل
  D  داية

  E  معاجل تقليدي
  F  عطار
  X  _________________________): حتدد(أخرى 

607  

هذه (هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذا املرض   605
  ؟)األمراض

  

   من استشرت؟:اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  هل من شخص آخر؟                                     

    Y  ال

    A  ال تعتقد ذلك يساعد

    B  التكلفة عالية

    C  اخلدمة غري متوفرة

    D  .دمة ال توجد نساء بني مقدمي اخل

    E  مشغولة

    F  الزوج مشغول

    G  املشكلة ال تستدعي

    H  حمرجة

   I  خائفة

   J  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  ؟)هذه األمراض(ملاذا مل تستشريي أحدا عن هذا املرض   606
  

   هل من سبب آخر؟:تقصي

   X  _________________________): حتدد(أخرى 
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  :124انظري إىل   607    1  )منفصلة/متزوجة (متزوجة حاليا

  612  2  )أرملة/طلقةم (غري متزوجة حاليا

    1  نعم

    2  ال

    3  مل يعلم الزوج

 هل ذهب زوجك )603اسم املرض يف (عندما كنت مصابة بـ       608
  لالستشارة أو للعالج لنفس املرض؟

    8  ال تعرف

    1  نعم

  2  ال

ـ   609  شهرا املاضية، هل أصيب زوجك بأي مرض مـن        12خالل ال
  األمراض املنقولة جنسيا؟

  8   تعرفال
612  

    1  نعم

    2  ال

  هل ذهب لالستشارة أو العالج؟  610

    8  ال تعرف

عندما أصيب زوجك ذا املرض، هل تلقيت أي نصيحة أو عالج       611    1  نعم
    2  ال  لنفس املرض؟

  :602انظري إىل   HIV/AIDS(  1    612(فريوس نقص املناعة البشرية / تعرف اإليدز 
فريوس نقص املناعة البشرية / )يداالس(ال تعرف اإليدز 

)HIV/AIDS(  
2  701  

    A  الراديو

    B  التلفزيون

    C  االت/ الصحف

    D  امللصقات/ لكتيباتا

    E  مرشدين صحيني

    F  دور العبادة

    G  األساتذة/ املدارس

    H  اجتماعات املنطقة 

    I  أقارب/ أصدقاء

    J  مكان العمل

   K  االنترنت

ما هي املصادر اإلعالمية اليت تلقيت منها أكرب قدر من املعلومات             613
فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        / )السيدا(عن مرض اإليدز    

)HIV/AIDS(؟  
  

   هل من مصادر أخرى؟:تقصي

  

أخرى 
  __________________________):حتدد(

X    

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  غري اآلمن االتصال اجلنسي .1

   8  2  1  عدم استخدام العازل الواقي الذكري .2

   8  2  1  نقل الدم .3

   8  2  1  احلقن .4

    8  2  1  عوض البلسع .5

    8  2  1  مشاركة الطعام .6

   8  2  1  _____________________: )حتدد(أخرى  .7

ة البشرية  فريوس نقص املناع  / كيف ميكن للمرء أن يصاب باإليدز       614
)HIV/AIDS(؟   

  اقرأي كل من الطرق

  
   هل من طريقة أخرى؟:تقصي

  
  

    8  ال تعرف .8
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  املمارسة اجلنسية اآلمنة .1

   8  2  1   عند إصابة أحد الطرفني ستخدام العازل الواقي الذكريا .2

   8  2  1   غري اآلمن جتنب نقل الدم .3

   8  2  1   غري اآلمن جتنب احلقن .4

فـريوس  / ماذا جيب على املرء القيام به لتجنب اإلصابة باإليـدز           615
   ؟)HIV/AIDS(نقص املناعة البشرية 

  

  اقرأي كل الطرق 
  ؟هل من طريقة أخرى:  وتقصي

    8  2  1  ___________________): حتدد(أخرى  .5

    1  نعم

    2  ال

الذي يبدو سليما من املمكن أن يكون       هل تعتقدين أن الشخص       616
  االيدز؟مرض / مصاب بفريوس نقص املناعة

    8  ال تعرف

    التعرف  ال  نعم  

    8  2  1  أثناء احلمل؟ .1

   8  2  1  أثناء الوالدة؟ .2

  :ن لاليدز أن ينتقل من األم للطفلهل ميك  617

   8  2  1  عن طريق الرضاعة؟ .3

    1  نعم

    2  ال

حامل لفريوس مدرسة / كان هناك مدرسأنه إذا هل تعتقدي   618
 االستمرار )هلا(يسمح له، مريض) ت(ليس) ها(مرض االيدز لكنه
    8  على حسب/ ال تعرف  يف التدريس؟

    1  نعم

    2  ال

هل ميكن ان تقومي بشراء خضروات أو فاكهة من بائع تعلمني أنه   619
  مصاب بااليدز؟

    8  على حسب/ ال تعرف

    1  نعم

    2  ال

، هل تبقني  ال قدر اهللا هناك شخص من عائلتك مصابكان إن   620
  رب إصابته سراً؟خ

    8  على حسب/ ال تعرف

    1  نعم

    2  ال

، هل  ال قدر اهللا ن عائلتك مصابم هناك شخص كانإن   621
  تكونني على استعداد لرعايته؟

    8  على حسب/ ال تعرف

    1  نعم

  625  2  ال تعرف/ ال
  3  مل تتلقى رعاية

  )10البند رقم  ( 312انظري يف سؤال : للباحثة 622
  هل السيدة أجرت فحص االيدز؟

  4  مل تنجب خالل اخلمس سنوات السابقة
631  

    1  نعم

  2  ال

ال أريد أن أعرف النتائج، ولكن يف املكان الذي قمت فيه بإجراء   623
  هل أخربوك بالنتيجة؟ األخري أثناء احلملالفحص 

  8  ال أعرف
629  

  1  نعم

  2  ال

ن املفترض أن ما جيرى له هذا الفحص بغض النظر عن النتيجة، م  624
حيصل على استشارة بعد إخبار النتائج، هل حصلت على استشارة 

  بعد إخبارك بنتيجة الفحص؟
  8  ال أعرف

629  

    1  5 أو 4 أو 3أو  2 = 324السؤال 

  B  2  627 أو  A = 326السؤال 

  326 وسؤال 324انظري يف سؤال : للباحثة  625
وحتققي هل السيدة ولدت يف مؤسسة صحية أو مبساعدة كادر 

  السؤالو) 5  أو4 أو 3أو  2 (� ���وي 324السؤال   ؟طيب
  B � ���وي و A � ���وي 326

3  631  

ال أريد أن أعرف النتائج، لكن هل أجري لك فحص االيدز ما   626  628  1  نعم
  631  2  ال  بني أن ذهبت ملكان الوالدة ولكن قبل والدتك املولود؟
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

املمرضة / ال أريد أن أعرف النتائج، لكن هل أجرى لك الطبيب  627    1  نعم
  631  2  ال  فحص االيدز عندما جاء لتوليدك ولكن قبل والدتك املولود؟

  ال أريد أن أعرف النتائج، ولكن هل مت إخبارك بنتيجة الفحص؟  628    1  نعم

    2  ال

لك منذ الفحص الذي أجري أثناء هل مت إجراء فحص االيدز   629  632  1  نعم
    2  ال  آخر محل؟

  1   شهرا12منذ أقل من 

  2   شهر23 – 12من 

  مىت كانت آخر مرة أجري لك فيها الفحص؟  630

  3  منذ عامني أو أكثر

701  

ال أريد أن أعرف النتائج، لكن هل أجريت فحص االيدز من   631    1  نعم
  634  2  ال  قبل؟

    1   شهرا12منذ أقل من 

    2   شهر23 – 12من 

  ىت كانت آخر مرة أجري لك فيها الفحص؟م  632

    3  منذ عامني أو أكثر

ال أريد أن أعرف النتائج، ولكن يف املكان الذي قمت فيه بإجراء   633  1  نعم
  2  ال  الفحص هل أخربوك بالنتيجة؟

701  

حصه ملعرفة ما إذا هل تعرفني مكان ميكن للشخص فيه أن يتم ف  634    1  نعم
  كان مصاب بااليدز ؟

    2  ال
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  تنظيم األسرة واجتاهات اإلجناب: القسم السابع 

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

   1  نعم
اآلن أود أن أحتدث معك عن تنظيم األسرة، أعـين الوسـائل              701

  . والطرق املختلفة اليت ميكن استخدامها لتأخري أو منع احلمل
 سبق أن استعملت أي شيء أو حاولت بـأي طريقـة أن             هل
  خري أو متنعي نفسك عن احلمل؟ؤت

  714 2  ال

  ال  نعم  
التعرف 
  الوسيلة

  

    8  2  1  احلبوب .1

    8  2  1  اللولب .2

    8  2  1  احلقن .3

    8  2  1  الغرز .4

    8  2  1  زل الواقي للرجلالعا .5

    8  2  1  العازل الواقي للمرأة .6

    8  2  1  احلاجز املهبلي للمرأة .7

    8  2  1  املرهم أو الكرمي املوضعي .8

    8  2  1  ربط األنابيب الرمحية .9

    8  2  1  التعقيم للرجال .10

    8  2  1  إطالة فترة الرضاعة الطبيعية .11

    8  2  1  فترة األمان .12

    8  2  1  العزل .13

   اليت قمت باستعماهلا يف املاضي؟ما هي الوسائل  702
  

   هل من وسيلة أخرى؟:تقصي

  

لكل وسيلة ذكرت تلقائيا من قبل املبحوثة ضعي دائـرة       
  :  اسأيللكل وسيلة مل يتم ذكرها". 1"حول الرمز 

  
  ؟)اسم الوسيلة اليت مل يتم ذكرها(هل سبق أن استعملت 

  

هل سبق أن مسعت عن هذه  :اسأيل" ال"إذا كانت اإلجابة 

  الوسيلة؟

  

  مث سجلي اإلجابة املناسبة لكل واحدة 

      2  1  _____________________): حتدد(أخرى  .14

  ذكور
 

ن على قيد احلياة، إن وجدوا، يكم كان عدد أطفالك املوجود  703
  عندما استخدمت وسيلة لتنظيم األسرة ألول مرة؟

  00   إن مل يوجد سجلي

  عدد األطفال على قيد احلياة 
 عند أول استخدام

 
  

  إناث
 

  

    1  كانت ترغب يف طفل آخر بعد فترة

    2  كانت ترغب يف التوقف

لتنظيم األسرة ألول مرة، هـل كنـت        عندما استعملت وسيلة      704
ترغبني يف إجناب طفل آخر ولكن بعد فترة، أو كنت ترغبني يف            

    6  _________________________): حتدد(أخرى   التوقف عن اإلجناب كلية؟

  :124انظري إىل   705    1  متزوجة حالياً
  719  2  )منفصلة/أرملة/مطلقة(

  :236انظري إىل   706    1  غري متأكدة/ ليست حامل
  713  2  حامل حاليا

هل تستعملني حاليا أنت أو زوجك أي وسيلة من وسائل تنظيم             707    1  نعم
  713  2  ال  األسرة لتجنب احلمل؟
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  01  احلبوب .1
  02  اللولب .2
  03  احلقن .3
  04  الغرز .4
  05  العازل الواقي للرجل .5
  06  العازل الواقي للمرأة .6
  07  احلاجز املهبلي للمرأة .7
  08  املرهم أو الكرمي املوضعي .8

709B  

  09  ربط األنابيب الرمحية .9
  10  التعقيم للرجال .10

709A 

  11  ة فترة الرضاعة الطبيعيةإطال .11
  12  فترة األمان .12
  13  العزل .13

  ا، أنت أو زوجك، اآلن؟ما هي الوسيلة اليت تستعمال  708

  96  _____________________): حتدد(أخرى  .14

710  

  1  عاممستشفى 
  2   أو أي مركز صحي آخرمركز رعاية األمومة والطفولة

  3  مصحة خاصة/مستشفى
  4  طبيب خاص

709  
A 

  عملية التعقيم؟) لزوجك(أين أجريت لك 

  6  أخرى

709C 

  01  عاممستشفى 
  02   أو أي مركز صحي آخرمركز رعاية األمومة والطفولة

  03  مصحة خاصة/مستشفى
  04  صيدلية

  05  طبيب خاص
  06  وحدة صحية متنقلة

  07  زائرة صحية أو مشرفة ميدانية
  08  جالزو

  09  أقارب/أصدقاء
  96  _________________________): حتدد(أخرى 

709  
B 

   آخر مرة؟)اسم الوسيلة احلالية(من أين حتصلت على 

  98  ال تعرف

  

   1  نعم

709
C  

  : اسأيل10أو  9 = 708إذا السؤال : للباحثة
  

هل قدمت لك أي مشورة من قبل طبيب قبل إجـراء عمليـة             
  التعقيم؟

  
   بـــه 708أمـــا إذا كـــان الـــسؤال : للباحثـــة

  :أي إجابة أخرى غري ذلك اسأيل
  

اسـم  (هل قدمت لك أي مشورة من طبيب قبل اسـتخدامك     
 ؟)الوسيلة احلالية

  

   2  ال
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  1  عدد الشهور
 

 2  عدد السنوات
 

  : اسأيل10أو  9 = 708إذا السؤال : للباحثة  710
 )اسم الوسيلة احلاليـة   (أنت تستعملني   ا الفترة اليت انقضت و    م

  بدون انقطاع؟ 
  

   بـــه 708أمـــا إذا كـــان الـــسؤال : للباحثـــة
  :رى غري ذلك اسأيلأي إجابة أخ

  
  ا الفترة اليت انقضت منذ عملية التعقيم؟م
  

  تقصي عن املدة بالتقريب

  إذا أقل من سنة سجلي بالشهور
  98  8  ال تعرف

  

  ؟)اسم الوسيلة احلالية(هل صادفتك أية مشاكل من استعمال   711    1  نعم

  : اسأيل10أو  9 = 708إذا السؤال : للباحثة
  719  2  ال   بسبب عملية التعقيم؟هل صادفتك أية مشاكل

  A  مشاكل صحية
  B  الوسيلة غري فعالة
  C  اعتراض الزوج

  D  صعوبة احلصول عليها
  E  التكلفة مرتفعة

  F   عدم االرتياح الستخدامها
  X  _________________________): حتدد(أخرى 

  ما هي املشاكل اليت صادفتك؟  712
  

   هل من مشاكل أخرى؟:تقصي

  Z  ال تعرف

719  

    01  حصل محل/ عدم جناح الوسيلة

    02  نقص يف التمتع بالعالقة اجلنسية 

    03  أثرت على الدورة الشهرية

    04  ةأثارت مشاكل صحي

    05  صعوبة يف االستعمال

    06  صعوبة احلصول عليها

    07  زيادة يف الوزن

    08  عدم االرتياح للوسيلة

    09  الرغبة يف إجناب طفل آخر

    10  تريد تعويض طفل متوىف

    11  عدم وجود خصوصية يف االستعمال 

    12  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

 عن استعمال وسائل ما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تتوقفني  713
  تنظيم األسرة؟

    96  _________________________: )حتدد(أخرى 

  :124انظري إىل   714    1  متزوجة حاليا
  719  2  )منفصلة/أرملة/مطلقة(

  717  1  نعم

    2  ال

هل تنوين أن تستعملي أي وسيلة لتنظيم األسرة يف أي وقت يف              715
  املستقبل؟

  719  8  ال تعرف
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

  01  ترغب يف إجناب طفل آخر

  02  يتعارض مع املعتقدات الدينية

  03  تعارض تنظيم األسرة

  04  الزوج غري موافق

  05  معارضة األقارب

  06  اخلوف من اآلثار اجلانبية

  07  عدم املعرفة

  08  صعوبة احلصول عليها

  09  تفعةالتكلفة مر

  10  صعوبة يف االستعمال

  11  بيد اهللا/ القضاء والقدر

  12  العقم/انقطاع الدورة الشهرية

  13  عدم االرتياح للوسائل املتاحة

  14  عدم القدرة املالية بسبب اجلفاف

  96  _________________________): حتدد(أخرى 

ة لتنظيم  ما هو السبب األساسي لعدم رغبتك يف استعمال وسيل          716
  األسرة يف املستقبل؟

  98  ال تعرف/ غري متأكدة

7  
1  
9  

    1   شهرا12يف خالل 

    2  ما بني سنة وسنتني

    3  ثالث سنوات أو أكثر

   تنوين أن تبدأ يف استعمال وسيلة لتنظيم األسرة؟ مىت  717

    8  ال تعرف/ مل تقرر بعد

    01  احلبوب

    02  اللولب
    03  احلقن
    04  الغرز

    05  لرجلالعازل الواقي ل
    06  العازل الواقي للمرأة
    07  احلاجز املهبلي للمرأة

    08  املرهم أو الكرمي املوضعي
    09  ربط األنابيب الرمحية

    10  التعقيم للرجال
    11  إطالة فترة الرضاعة الطبيعية

    12  فترة األمان
    13  العزل
    96  _________________________): حتدد(أخرى 

  وما هي الوسيلة اليت ستفضلني استعماهلا؟  718

    98  ال تعرف/ غري متأكدة 

    1  توافق

    2  توافق بشروط

    3  ال توافق

بصفة عامة، هل توافقني أو ال توافقني على أن األزواج يستعملوا       719
  وسائل تنظيم األسرة؟

    8  غري متأكدة/ ال تعرف

  :124انظري إىل   720    1  متزوجة حالياً
  730  2  )منفصلة/أرملة/مطلقة(
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

    1  موافق

    2  موافق بشروط

    3  غري موافق

يف رأيك، هل زوجك يوافق بصفة عامة أو ال يوافق علـى أن               721
  األزواج يستعملوا وسائل تنظيم األسرة؟

    8  ال تعرف

    1  أبدا/ وال مرة

    2  مرة أو مرتني

كم من مرة حتدثت مع زوجك عن موضوع تنظـيم األسـرة              722
  خالل السنة املاضية؟

    3  أكثر من ذلك

    1  غالبا ايبة

    2  غالبا الزوج

    3  مشتركقرار 

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

ومن عادة بيده القرار النهائي يف استعمال أو عـدم اسـتعمال              723
  تنظيم األسرة أنت أم زوجك؟

    8  غري متأكدة / ال تعرف

  اجتاهات اإلجناب

  728  1  التعقييم للرجال/ ربط األنابيب الرمحية 
   الوسيلة املستعملة حاليا:708نظري إىل ا  724

    2  أي وسيلة أخرى أو ال تستعمل

  :236انظري إىل 
  حامل حاليا  غري متأكدة/ليست حامل

      

    1  إجناب طفل آخر

  2  التوقف عن اإلجناب
  3  ال تستطيع أن حتمل

725  

اآلن لدي بعض األسئلة عـن      
هـل تـرغبني يف     . املستقبل

أم تفضلني  ) آخر(إجناب طفل   
) املزيـد مـن   (جناب  عدم إ 
  األطفال؟

اآلن لدي بعض األسـئلة عـن     
بعد أن تضعني طفلك    . املستقبل

بالسالمة، هـل سـترغبني يف      
إجناب طفل آخر أم ستفـضلني      

  التوقف عن اإلجناب؟
  8  ال تعرف/ غري متأكدة

728  

    1  ولد

    2  بنت

    3  سيان

    4  بيد اهللا

   أن يكون طفلك القادم ولدا أو بنتا أو سيان؟هل تفضلني  726

    6  _________________________): حتدد(أخرى 

  :236انظري إىل 

  حامل حاليا  غري متأكدة/ليست حامل
      

  1  شهور
 

  

 2  سنوات
 

  

    94  8  حاال/قريبا

    95  8  ال تستطيع أن حتمل

    96  8  _________________________): حتدد(أخرى 

كم مـن الوقـت تفـضلني       
االنتظار من اآلن إىل حـني       

 الـذي   والدة الطفل التـايل   
  ترغبني فيه؟

كم مـن الوقـت تفـضلني       
االنتظار بعد والدة طفلـك     
القادم إىل حني والدة الطفـل      

  التايل الذي ترغبني فيه؟

727  

ذا أقل من سنة سجلي بالشهور، إذا سـنة فـأكثر سـجلي             إ
  بالسنوات

    98  8  ال تعرف
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  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة  الرقم

هل سبق أن حتدثت مع زوجك عن عدد األطفال الذين ترغبني             728    1  نعم
    2  ال  يف إجنام طول حياتك؟

    1  نفس العدد

    2  أكثر أطفال

    3  أقل أطفال

هل تظنني أن زوجك يرغب يف نفس عدد األطفال الذي ترغبني             729
 أكرب أو عدد أصغر من العـدد الـذي          فيه، أو يرغب يف عدد    

  ترغبني فيه؟

    8  ال تعرف

  لديها أطفال على قيد احلياة؟: 208انظري إىل 

  العدد  ال  نعم
  

  

730  

لو ختيلنا أن بإمكانك أن تعودي إىل       
الوقت الذي مل يكن لديك فيه أي       

مكن أن ختتاري   أطفال وكان من امل   
عدد األطفال الـذي تـرغبني يف       
إجنام، فتعتقدي كم يكون هـذا      

  العدد؟

إذا كان بإمكانـك أن     
ختتاري بالضبط عـدد    
األطفال الذي ترغبني يف    
إجنام طوال حياتـك،    
فكم يكون عدد هـؤالء     

  األطفال؟

  732  96  _________________________): حتدد(أخرى 

  عدد الذكور
 

  

  عدد اإلناث
 

  

731  
  

 ا الذي ترغبني فيه، كم تفضلني أن يكونوا ذكور        من هذا العدد  
  ؟اوكم تفضلني أن يكونوا إناث

  00سجلي : يف حالة عدم الرغبة: للباحثة
  سيان

 
  

  سنوات
 

  
يف رأيك ما هي أنسب فترة اليت جيب أن تكون بني والدة طفل               732

  ووالدة الطفل الذي يليه؟
  

  00 سجلي سنة،أقل من إذا : للباحثة
   96  _________________________): حتدد(أخرى 

  السن
  

  ؟)للبنات(يف رأيك ما هو أنسب سن للزواج  البنتك   733  

    96  _________________________): حتدد(أخرى 

  عددال
  

يف رأيك ما هو عدد األطفال الذي ترغيب أن تنجبـهم ابنتـك               734  
  يف املستقبل؟) البنات(

    96  _________________________): حتدد(أخرى 

    1  توافق

    2  توافق بشروط
البنات / بناتك(هل توافقني أم ال توافقني على أن ابنتك تعمل              735

  إذا أتيحت فرصة جيدة للعمل مقابل أجر نقدي؟) تعملن
    3  ال توافق

  الساعة
 

  سجلي الوقت  736

  الدقائق
 

  النهاية
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  )متأل بعد االنتهاء من املقابلة (مالحظات الباحثة

    1  ضعيف

    2  متوسط
    3  جيد

  مدى تعاون املبحوثة  أ

    4  جيد جدا

  1  مقابلة املبحوثة على انفراد
انتقلي 

  للمالحظات

    2  تواجد آخرين أثناء جزء من املقابلة

  خصوصية املقابلة  ب

    3  تواجد آخرين طوال املقابلة

    ال  نعم  

    2  1  أطفال أقل من عشرة سنوات من العمر

    2  1  الزوج

    2  1  أم الزوج

    2  1  سيدات أخريات

ملن كان موجودا وسجلي    " نعم"يف حالة وجود آخرين سجلي        ج
  ملن مل يكن موجودا" ال"

    2  1  رجال آخرين

  
  

  مالحظات الباحثة
 

 

 

 

 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم الباحثة

  

  مالحظات املشرف
 

 

 

 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم املشرف

  

  مالحظات املدقق
 

 

 

 
 

  _________________________: خالتاري  ________________________________________: اسم املدقق
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