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 تقديم سمو األمير طالل بن عبد العزيز

  العليا التوجيهيةرئيس اللجنة 

  للمشروع العربي لصحة األسرة

  
كنا دوما، وال نزال ننادي بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، ونؤكد أن النجاح مرهون      

  .باإلرادة القوية والعزيمة الصادقة 

  

     العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية  لقد وفقنا خالل تواصلنا، في برنامج الخليج

مع الشأن التنموي العربي على عدد من األفكار التي أصبحت بفعل اإلرادة الصادقة حقائق ) أجفند(

هذا  يومن الشواهد الباعثة على الرضا والتفاؤل، ف.. وإنجازات تعود على المواطن العربي بالخير 

بية، الذي يعد امتدادا للمشروع العربي للنهوض بالطفولة واستمرارا المجال مشروع صحة األسرة العر

  .لمسيرة مشروع صحة األسرة الخليجية

  

إن ما سجلته المسوح القطرية في هذين المشروعين من نجاحات، وما وفرته من بيانات عن       

لقد انطلق و. تشخيص أوضاعها و وضع سياسات وبرامج عمل يالدول العربية ومعلومات ساعدتها ف

بدعم ومساندة برنامج الخليج " المشروع العربي لصحة األسرة " هذا المشروع الريادي الثاني وهو 

وصندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق األوبيك ) أجفند(العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية 

الطبية واإلتحاد الدولي لتنظيم  للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة اإلسالمية للعلوم

وصندوق األمم المتحدة للطفولة واللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية ) مكتب إقليم العالم العربي(األسرة 

  .لغربي آسيا 

  

لى توفير بيانات تفصيلية إوتضطلع جامعة الدول العربية بتنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف      

نية لصحة األسرة والصحة اإلنجابية وإتجاهات الشباب ووضع دقيقة من خالل إجراء المسوح الوط

  . ومكانة المرأة العربية وغير ذلك من بيانات ومعلومات 

  

بعد توقيع الجمهورية اللبنانية حول صحة االسرة في لبناني هذا اإلطار أنجز المسح ال يوف     

حصاء المركزي دارة اإلإع ، وتم تنفيذه بالتعاون مالشؤون االجتماعيةوزارة قبل وثيقة من ال



ويتميز المسح اللبناني باتساع نطاقه حيث  ،والمشروع العربي لصحة األسرة بجامعة الدول العربية

لى االستبيانات الخاصة بالشباب إضافة إيشمل االستبيانات الرئيسية للمسح العربي لصحة األسرة 

  .وكبار السن
  

وقد الحظنا بكل ارتياح الحرص الشديد، من جانب القائمين على المسح والمشرفين عليه       

كما تم تعزيز الكفاءات . مختلف مراحله يوالمساهمين فيه، على اإللتزام بمنهجية علمية متميزة ف

بعد تقديم  أثبتت جدارتها وقدرتها على تنفيذ المسح بالجودة والدقة المطلوبين يوالقدرات الوطنية الت

  . العون الفني الالزم 
  

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

تلبية احتياجاتها جميعا من  يمما ساعد فالجمهورية اللبنانية والوطنية المعنية بصحة األسرة  في 

ستفادة توجب حث هذه الجهات على استخدامها واالقل التكاليف، مما يسأالبيانات على أوسع نطاق وب

  .القصوى منها في رسم السياسات والبرامج الصحية والتنموية
  
الشقيق بصدور هذا التقرير، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير اللبناني ونحن إذ نهنىء الشعب     

ه في قيادتها ومسؤوليها على إنجازها لهذا العمل فى وقته المحدد، وعلى ما وجدنااللبنانية للحكومة 

  .من حماس وعزم وتوفير كافة الوسائل المهيئة إلنجاحه 
  
كما نتقدم بشكرنا وتقديرنا إلدارة المشروع العربي لصحة األسرة على جهودها المخلصة     

إلنجاز هذا المسح، وتقديرنا أيضا إلى كل الجهات الداعمة للمشروع فنيا وماليا وإلى السادة أعضاء 

  .الفنية للمشروع على مشاركتهم القيمة ومساهمتهم الفاعلة اللجنة 
  
  

  طالل بن عبد العزيز                                            
                                   

  رئيس برنامج الخليج العربى                                  

  )أجفند(المتحدة اإلنمائية  لدعم منظمات األمم                         

 .رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع صحة األسرة العربية                   



  
   مقـدمــة

  
تقوده نحو تحقيق تنمية  أنفي الوقت الذي يشهد فيه لبنان تحوالت عميقة، نأمل     

مستدامة، نزداد وعيا لضرورة تطوير نظرة شمولية لألوضاع  واجتماعية اقتصادية
  .واالجتماعية االقتصادية

  
ة خاصة وال يمكن بلورة هذه النظرة إالّ من خالل التزام الحكومة بإيالء أهمي    

تشترك فيه الوزارات المعنية  وإرساء ميثاق اجتماعي االجتماعيةلشؤون المواطنين 
  .األمثل للموارد المتاحة االستعمالباألوضاع المعيشية للمواطنين، والتنسيق بينها من أجل 

  
، "التي تستهدف في تقديماتها الفئات المهمشة واألكثر حرمانا االجتماعيةإن وزارة الشؤون     

ستعمل على وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
لهذه الفئات وذلك عبر برنامج متكامل هادف  االجتماعيالمدني، وبمقاربة جديدة للنهوض بالوضع 

  :وفعال يرتكز على
  

 ربة تنموية وفقاًثم معالجة الفقر بمقا عليه،إلى القضاء " وصوال عالفقر المدق مكافحة ظاهرة - 
 .للتنميةألهداف األلفية 

 
وكل في مجاالت الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة  االجتماعياألمان  دور شبكاتتعزيز  - 

 .الخاصة االحتياجاتيتعلق بالفئات ذات  ما
  

 االستفادةمعايير أدق في  واعتماد االجتماعيةالعمل للوصول إلى شمولية أكبر في التغطية  - 
الخدماتية بهدف الوصول إلى تغطية أشمل ومساواة أكثر بين  ةالمردودية في لزياد يقاًتحق

 .الشرائح المستفيدة
 

التي تتبنى مفهوم المشاركة الشعبية الذي يكتسب أهمية  االجتماعيةإن وزارة الشؤون  - 
       الشباب برامجها بإشراكستعمل لتحقيق  واالجتماعية، االقتصاديةخاصة في التنمية 

كما ستعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين  .للديمقراطية تعزيزاًلنساء وا
 .حقوقهم، وتنمية وتطوير القدرات البشرية الشابة منها بشكل خاص واحترام

  
ولكي تتمكن الوزارة مع غيرها من الجهات المعنية من القيام بدورها هذا، ال بد وأن تستند في     

التنموية على معطيات وقاعدة بيانات ودراسات تسمح لها بالتعرف على  االجتماعيةرسم سياستها 
هذا اإلطار كان سعي الوزارة إلنشاء قاعدة بيانات إحصائية  ي، وفواالقتصادي االجتماعيالواقع 

  ، واقتصادية واجتماعيةتساهم في توفير المعلومات لمختلف الجهات من أجل رسم سياسات صحية 



  
ر تعاونها مع إدارة اإلحصاء المركزي وجامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة عن وقد أثم

هذه المعلومات التي تساهم في تحسين وتعزيز برامج  تنفيذ المسح اللبناني لصحة األسرة الذي يوفر
صحة األسرة والصحة اإلنجابية، وفي تدعيم القدرات والكفاءات المحلية في وزارة الشؤون 

إدارة اإلحصاء المركزي والجهات الوطنية ذات العالقة في / وزارة الصحة العامة /  تماعيةاالج
  .مجاالت  صحة األسرة والصحة اإلنجابية 

  
سنعمل على إرساء قواعده وإن هذا التعاون مشكور بين مختلف األطراف التي أشرنا إليها،    

  .المستقبلفي  وتعميق مجاالتهوتطويره 
  

القصوى من المعطيات اإلحصائية التي  االستفادةعلى  االجتماعية وزارة الشؤونكما ستعمل    
  ناألكاديميييوفرها  هذا المسح، وإنها إذ تضع نتائجه بتصرف مختلف الجهات المعنية والباحثين 

   .اختصاصه تأمل أن يستفيد منها كل في المجال الذي يخدم هدفه أو
  

المشروع العربي لصحة األسرة إلجراء دراسات معمقة  رةإداالوزارة بالتعاون مع  ستسعىو   
  .فعالةالمسح تساعد في رسم سياسات تنموية صحية اجتماعية  إليهاحول النتائج التي توصل 

  
جزيل الشكر صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد نشكر أن  إالوال يسعنا في النهاية    

روع جامعة الدول العربية والمشرفين على المششكر كما ن المشروع،العزيز الراعي األول لهذا 
  .العملساهم في هذا اشترك والعربي لصحة األسرة وكل من 

  
                 

  
                

  
  

  االجتماعيةوزيرة الشؤون                                                        
  
  نائلة رينيه معوض                                                     



  

  

  المسح اللبناني لصحة األسرة

ستاذ فؤاد السنيورة علـى  دولة رئيس مجلس الوزراء األدارة االحصاء المركزي إتشكر 
ن تضع بمتناول متخـذي  أ هايسرو ،رعايته ودعمه ألعمالها كافة وباألخص هذا العمل اإلحصائي

وزارة مـع  بالتعـاون  تـم   ذيال المسح اللبناني لصحة األسرةاطنين نتائج والقرار والباحثين والم
الشركاء كـان مثاليـا   التعاون بين  هذا نأ لىإونشير  ،وجامعة الدول العربيةالشؤون االجتماعية 

  .في جميع مراحل هذا المسحومميزا 

ـ أهمية كبرى على الصعيد الوطني كونهـا دراسـة   أهذه الدراسة تكتسب  لتقيـيم   يةساس
بيانات ومؤشرات اجتماعية عديدة  هذه الدراسة توفر ،في لبنان سر المعيشيةلأل الصحية وضاعاأل
وصـحة   ،سـرة الخصوبة وتنظيم األرعاية األمهات واألمراض االنجابية،  :نجابيةالصحة اإل عن

علـى الصـعيدين    ،الحالة الصحية للمسـنين ورعـايتهم   حول مختلفةوبيانات  عاقةواإل ،األطفال
  .الوطني والمناطقي

دارة إ أعـدتها جراء هذا المسح قـد  إل اعتمدتالتي  اتاالستمار أنالى ال بد من اإلشارة 
الموضـوعة  عتبار االستمارات ؤون االجتماعية مع األخذ بعين اإلي ووزارة الشحصاء المركزاإل

بهـذا  التي تقـوم   جراء المقارنات بين مختلف الدول العربيةإ جامعة الدول العربية بهدف من قبل
، العمـل الميـداني  تنفيـذ   المسؤولة عن فكانت يدارة االحصاء المركزإأما . حولمسالنوع من ا

دارة إمن جهة علـى جهـود    حصائي ارتكزاإلعمل ال هذا نجاح نإ .وتحضير البيانات االحصائية
مع المواطن الذي تقع عليه مسؤولية التجاوب  ومن جهة ثانية على ي في تنفيذه،حصاء المركزاإل
فـي هـذا   و .سئلةجابة على األموضوعيته وصدقه في اإلعلى و ،لجهة ملء االستمارات دارةاإل
دارة إمـع   هاتجاوبو سر التي شملتها العينة على تعاونهالى جميع األإبشكر خاص نتوجه طار اإل
  .حصاء المركزياإل

وبتقنيته العالية ودقتـه فـي   حصاء المركزي دارة اإلإفريق عمل  أداءز تميوننوه أخيرا ب
  .حسن استخدام المواردبم العمل وتنظيعداد وتصميم وإ

  

  الدكتورة مرال توتليان غيدانيان

  زيحصاء المركاإل دارةإمدير عام 



 
 
 
 
 
  

  رـــر وتقديـــشك
  
  
  
  

ن المسح اللبناني لصحة األسرة، وبرغم كل الصعوبات والعوائق التي أخرت  إصدار إ    

لى إنتائجه النهائية ال سيما األحداث األخيرة التي حلت بلبنان، لم يكن له أن يتحقق ويصل 

وزارة الشؤون المبادرة التي قامت بها المدير العام السابق لنهاياته المرجوة لوال 

التعاون الوثيق بين وزارة الشؤون االجتماعية اإلجتماعية السيدة نعمت كنعان وكذلك 

قليمية والدولية المعنية وحرص وإدارة االحصاء المركزي ومختلف الجهات الوطنية واإل

في رسم السياسات  لى نتائج دقيقة وعلمية يمكن االستفادة منهاإالجميع على التوصل 

ال أن نتقدم إوال يسعنا في هذا المجال  رامج التنموية االجتماعية والصحية،وتنفيذ الب

: لى الهيئات والمنظمات العربية والدولية التي ساهمت في تمويل المشروع وهيإبالشكر 

وصندوق األمم المتحدة  برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية

وصندوق األوبك وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف  للسكان

اللجنة واإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية و للتنمية الدولية

  .االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
       
  

                                          
  

  إدارة المسح                                             
  
 

  
  

  



  
 



أ  

  توياتـــالمح
  

  رقم الصفحة    

  

  ١  ..................................................................امـل عــمدخ: الفصل األول

  ١  ................................................................الخصائص الجغرافية   ١-١

التضاريس  ١-١-١  

..................................................................  

١  

  ٢  ......................................................................التربة  ٢-١-١  

  ٢  ......................................................................المناخ  ٣-١-١  

  ٣  ................................................ خصائص النظامين السياسي واإلداري  ٢-١

  ٣  ........................................الخصائص السكانية واالقتصادية واالجتماعية   ٣-١

  ٣  .........................................................الخصائص السكانية  ١-٣-١  

  ٤  ......................................................الخصائص االقتصادية  ٢-٣-١  

  ٦  ............................................الخصائص االجتماعية والصحية  ٣-٣-١  

  9  .........................................................أهداف ومنهجية المسح: الفصل الثاني

  9  ........................................................................أهداف المسح   ١-٢

  10  ...................................................................إعداد وثائق المسح   ٢-٢

  11  ........................................................................تصميم العينة   ٣-٢

  12  ................................................................جمع وتجهيز البيانات   ٤-٢

  13  ...........................................الخصائص األساسية لألسر والمساكن: الفصل الثالث

  13  .........................................................................حجم األسرة   ١-٣

  14  .....................................................العمري والنوعي للسكان  التكوين  ٢-٣

  16  ..............................................................الحالة الزواجية للسكان   ٣-٣

  17  ............................................................... للسكانالحالة التعليمية   ٤-٣

  18  ...................................................................لتحاق المدرسي اإل  ٥-٣

  19  .................................................المساكن الرئيسية حسب نوع المسكن   ٦-٣

  20  ..............................................ب مساحة المسكن المساكن الرئيسية حس  ٧-٣

  20  ............................................مصادر مياه الشرب في المساكن الرئيسية   ٨-٣



ب  

  21  ............................مصادر مياه الخدمة في المساكن الرئيسية ودورية توفرها   ٩-٣

  22  ........................................الطاقة لإلضاءة في المساكن الرئيسية مصادر   ١٠-٣

  22  ..........................................................................يودنة الملح   ١١-٣

  23  ...........................طرق التخلص من النفايات في المساكن الرئيسية ودوريتها   ١٢-٣

  24  ..........................................المنزلية في المساكن الرئيسية  توفر األجهزة  ١٣-٣

  27  .....................................................خصائص النساء المبحوثات: الفصل الرابع

  27  ......................................................................خصائص عامة   ١-٤

  29  .......................................خصائص الزوجات مقارنةً بخصائص األزواج   ٢-٤

  30  .............................................................التعرض لوسائل اإلعالم   ٣-٤

  35  ...................................التدخينانتشار األمراض المزمنة واإلعاقة و: الفصل الخامس

  35  ...................................................................األمراض المزمنة   ١-٥

انتشار األمراض المزمنة حسب الجنس  ١-١-٥  

......................................  

35  

  37  ........................فئات العمر والجنس  انتشار األمراض المزمنة حسب ٢-١-٥  

انتشار أهم األمراض المزمنة حسب نوع المرض والجنس  ٣-١-٥  

...................  

38  

انتشار أهم األمراض المزمنة حسب نوع المرض والجنس وفئات العمر  ٤-١-٥  

......  

38  

  39  ..............................................................................اإلعاقة   ٢-٥

المعاقين حسب حدة اإلعاقة والجنس  ١-٢-٥  

.........................................  

40  

  40  ...........................المعاقين حسب حدة اإلعاقة وفئات العمر والجنس  ٢-٢-٥  

  41  ........................................المعاقين حسب نوع اإلعاقة والجنس  ٣-٢-٥  

  42  .........................................المعاقين حسب المحافظات والجنس  ٤-٢-٥  

  43  .....................................المعاقين حسب المحافظات وفئات العمر  ٥-٢-٥  

  44  .....................................المعاقين حسب أسباب اإلصابة والجنس  ٦-٢-٥  

  45  ....المعاقين حسب العمر الذي تم فيه اكتشاف اإلعاقة وتلقي الرعاية والجنس  ٧-٢-٥  

  46  ..............................................................................التدخين   ٣-٥

  47  ................................. والجنس المدخنين حسب حالتهم من التدخين ١-٣-٥  



ج  

  47  ........................................المدخنين حسب فئات العمر والجنس  ٢-٣-٥  

  49  ................................................................أنمـاط الزواج: الفصل السادس

  49  ......................................................................الحالة الزواجية   ١-٦

  51  ....................................................................السن عند الزواج   ٢-٦

  54  .......................................................................زواج األقارب   ٣-٦

  56  .....................................................وجات واستقرار الزواج تعدد الز  ٤-٦

  59  .................................................................الخصوبـــة: الفصل السابع

  59  ............................................................الحوامل في تاريخ المسح   ١-٧

  60  .............................................................مستوى الخصوبة الحالية   ٢-٧

  61  .........................................................االتجاهات الزمنية للخصوبة   ٣-٧

  62  ..................................................................الخصوبة التراكمية   ٤-٧

  63  ..........................................................الخصوبة المكتملة  ١-٤-٧  

  64  ............................................حسب العمر  الخصوبة التراكمية ٢-٤-٧  

  65  ..........................عدد المواليد أحياء بحسب العمر عند الزواج األول  ٣-٤-٧  

  67  ........................................العمر عند المولود األول والتباعد بين المواليد   ٥-٧

  68  ...................................................الحمل واألمومة دون سن العشرين   ٦-٧

  71  .........................................................................انتشار العقم   ٧-٧

  75  .........................................االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة: الفصل الثامن

  75  .................الوسيلة نوع االستخدام السابق للمتزوجات والسابق لهن الزواج حسب   ١-٨

  78  ...........سابق للمتزوجات والسابق لهن الزواج حسب بعض الخصائص االستخدام ال  ٢-٨

  82  ...................................االستخدام الحالي حسب الوسيلة وبعض الخصائص   ٣-٨

  86  ......................االستخدام السابق للوسائل عند االستخدام األول وسبب االستخدام   ٤-٨

الحالي للوسائل حسب نوع االستخدام ومتخذ قرار االستخدام وبعض  االستخدام  ٥-٨

  ..........................................................................الخصائص 

  
88  

  92  ..........................................................................تعقيم النساء   ٦-٨

  93  .................................................م الحالي للوسائل دون توقف االستخدا  ٧-٨

  94  ............................................االستخدام الحالي حسب التعرض للمشاكل   ٨-٨

  95  ..................................................أسباب التوقف عن استخدام الوسائل   ٩-٨

  96  ............................االستخدام الحالي للوسائل الحديثة ومصدر الحصول عليها   ١٠-٨



د  

  97  .....................................االستخدام المستقبلي للوسائل حسب المدة المرتقبة   ١١-٨

  100  ............................................السبب في عدم االستخدام للوسائل مستقبالً   ١٢-٨

  103  ............................................................رعاية األمومـــة: الفصل التاسع

  103  .........................................................الرعاية الصحية أثناء الحمل   ١-٩

  111  .................................................................الرعاية أثناء الوالدة   ٢-٩

  117  ..................................................................الرعاية بعد الوالدة   ٣-٩

  120  .........................................................................فقدان الحمل   ٤-٩

  122  ................................................................دل وفيات األمهات مع  ٥-٩

  123  ..................................بين النساءواإلنجابيةانتشار األمراض المزمنة: الفصل العاشر

  123  ........................................................................الحالة الصحية  ١-١٠

  123  ............................................................انتشار األمراض المزمنة   ٢-١٠

  127  ...................................................................عدم التحكم بالبول   ٣-١٠

  129  ...............................................................التهاب المسالك البولية   ٤-١٠

  131  ....................................................المشاكل المتعلقة بالدورة الشهرية   ٥-١٠

  135  .................................................األمراض المنقولة جنسياً: الفصل الحادي عشر

  135  ....................................................لمعرفة باألمراض المنقولة جنسياً ا  ١-١١

  138  .........................................................مصادر المعرفة حول السيدا   ٢-١١

  140  .....................................................المعرفة حول طرق انتقال السيدا   ٣-١١

  141  ..................................................المعرفة حول سبل الوقاية من السيدا   ٤-١١

  143  ............................................انتشار اإلصابة باألمراض المنقولة جنسياً   ٥-١١

  145  .....................................الخامسةالحالة التغذوية لألطفال دون: الفصل الثاني عشر

  146  ) .............................................نقص الوزن بالنسبة للعمر(قصر القامة   ١-١٢

  148  ) .................................................نقص الوزن بالنسبة للطول(النحافة   ٢-١٢

  150  ) .........................................نقص الوزن بالنسبة للعمر( انخفاض الوزن  ٣-١٢

  152  .......................وضع لبنان حسب التصنيف المعتمد من منظمة الصحة العالمية   ٤-١٢

  153  ..........................................وفيـــات الرضـع واألطفـال: الفصل الثالث عشر

  154  ...........................................اتجاهات مستويات وفيات الرضع واألطفال   ١-١٣

  154  .............................................تباينات معدالت وفيات الرضع واألطفال   ٢-١٣

  159  ...........................................الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل: الفصل الرابع عشر



ه 

  159  ........................................................انتشار بدء الرضاعة الطبيعية   ١-١٤

  161  ...............................................حالة الرضاعة الحالية والتغذية المكملة   ٢-١٤

  162  .......................................................متوسط مدة الرضاعة الطبيعية   ٣-١٤

  164  ........................................................عدد مرات الرضاعة الطبيعية   ٤-١٤

  166  .................................................األغذية المكملة والرضاعة الصناعية   ٥-١٤

  168  ............................................................... )ونمطه أسبابه(الفطام   ٦-١٤

  173  ..........................................التحصين ضد أمراض الطفولة:الفصل الخامس عشر

) شهراً ٢٣-١٢(توافر بطاقة التلقيح لدى األطفال   ١-١٥

.....................................  

173  

  174  ) ...............................شهراً ٢٣-١٢(نسب التغطية بلقاحات محددة لألطفال   ٢-١٥

  175  ...........................................استكمال اللقاحات بحسب بعض الخصائص   ٣-١٥

  177  ..............) ............................شهراً ٥٩-١٢(استكمال اللقاحات لألطفال   ٤-١٥

  177  ...............................................................تناول جرعة فيتامين أ   ٥-١٥

  179  .................................................صحة وأمراض األطفال:الفصل السادس عشر

  179  ...........................ق معالجتها الجرثومية الحادة وطرالتهابات الجهاز التنفسي   ١-١٦

  181  ..........................................................مصادر المشورة  ١-١-١٦  

  183  ............................................................أنواع المعالجة  ٢-١-١٦  

  185  ....................................................................اإلسهاالت الحادة   ٢-١٦

  185  .........................................................اإلصابة باإلسهال  ١-٢-١٦  

تغذية الطفل أثناء اإلصابة باإلسهال  ٢-٢-١٦  

........................................  

187  

 تج اإلسهاالالمشورة وعال ٣-٢-١٦  

................................................  

189  

  191  ............................................................طرق المعالجة  ٤-٢-١٦  

  193  ..........................................................كبار الســـن: الفصل السابع عشر

  193  .................................................ر السن والخدمات المقدمة لألسرة كبا  ١-١٧

  195  ...................................................................مداخيل كبار السن   ٢-١٧

  197  ..........................................................الوضع الصحي لكبار السن   ٣-١٧

  199  ....................................حسب رأيهم األمراض التي يشكو منها كبار السن   ٤-١٧



و 

  199  .........................................تأثير الوضع الصحي على االستقاللية الذاتية   ٥-١٧

  200  .............................. كبار السن الذين يحتاجون للمساعدة في أمورهم اليومية  ٦-١٧

  200  ..........................................األمراض التي تشكو منها السيدات المسنات   ٧-١٧

  201  ..........................................التغطية المادية لألمراض عند كبيرات السن   ٨-١٧

  201  ..................................................................كبار السن والتدخين   ٩-١٧

  202  ........................................................كبار السن والحوادث الخطرة   ١٠-١٧

  ...................................كبار السن والحوادث الخطرة حسب مكان الحدوث   ١١-١٧

  

202  

  205  ....................................................اتجاه وسلوكيات الشباب: من عشرالفصل الثا

  205  ...............................................................................مقدمة   ١-١٨

  206  ............................................................الخصائص العامة للشباب   ٢-١٨

) االنتساب المدرسي(التمدرس  ١-٢-١٨  

.............................................  

206  

  207  .....................................................متابعة وسائل اإلعالم  ٢-٢-١٨  

  208  ..............................................................عمل الشباب  ٣-٢-١٨  

  210  ............................................................جوانب من الحياة األسرية   ٣-١٨

  211  ............................................التمييز بين الجنسين في األسرة  ١-٣-١٨  

  212  ..........................................المستوى الدراسي األمثل للشباب  ٢-٣-١٨  

العمر األمثل للزواج  ٣-٣-١٨  

.......................................................  

213  

  215  ...................................................األكبر سناً بين الزوجين  ٤-٣-١٨  

  215  ....................................................اختيار شريك المستقبل  ٥-٣-١٨  

  215  ..............................................المواقف واآلثار المتعلقة بالشئون العامة   ٤-١٨

  215  ...............................................التفكير بالهجرة خارج لبنان  ١-٤-١٨  

خابات المشاركة باالنت ٢-٤-١٨  

......................................................  

216  

الموافقة على السياسة االقتصادية للدولة  ٣-٤-١٨  

....................................  

217  

  217  .....................................................................الشباب والصحة   ٥-١٨



ز 

  220  ...............................................................عداد للدور اإلنجابي اإل  ٦-١٨

  221  .............................................الخــالصة والتوصيـــات: الفصل التاسع عشر

  221  ...........................................................................أهم النتائج   ١-١٩

  226  ...........................................................................التوصيات   ٢-١٩

    المالحق

    أخطاء المعاينة: ١ملحق رقم 

    استبيانات المسح: ٢ملحق رقم 

    العاملون في المسح: ٣ملحق رقم 

      

      

      

      

  قائمـــة الجـــداول
  

  رقم الصفحة 

  

  13  ............................. ٢٠٠٤متوسط حجم األسرة حسب المحافظة في   ١-٣  جدول

  13  .............................................ألسر حسب عدد أفرادها ا توزع  ٢-٣ جدول

  15  ....................................لسكان حسب فئات العمر والجنس ا توزع  ٣-٣ جدول

  17  ................سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والجنس  ١٥لمقيمين ا توزع  ٤-٣ جدول

  18  ...........مستوى التعليميوال سنوات فأكثر حسب المنطقة ١٠ن لمقيميا توزع  ٥-٣ جدول

  19  ....................لتحاق المدرسي والجامعي بحسب الفئات العمرية نسب اإل  ٦-٣ جدول

  20  ...............................توزع المساكن الرئيسية حسب مساحة المسكن   ٧-٣ جدول

  21  ................................مصادر مياه الشرب بالمساكن الرئيسية  توزع  ٨-٣ جدول

  21  .............................مصادر مياه الخدمة في المساكن الرئيسية  توزع  ٩-٣ جدول

  22  .........................توزع مصادر الطاقة لإلضاءة في المساكن الرئيسية   ١٠-٣ جدول

  23  ...................األسر حسب نتيجة فحص نسبة اليود في ملح الطعام  توزع  ١١-٣ جدول

  24  .............................طرق التخلص من النفايات في المساكن الرئيسية   ١٢-٣ جدول

  حسب بعض ) ٤٩-١٥(لنساء المتزوجات والسابق لهن الزواج ا توزع  ١-٤ جدول



ح  

  28  ........................................................ والمنطقة الخصائص

حسب المستوى التعليمي لهن لنساء المتزوجات والسابق لهن الزواج ا توزع  ٢-٤ جدول

  ...................................................وللزوج الحالي أو السابق 

  
29  

حسب ) ٤٩-١٥(متوسط عمر الزوج والزوجة للنساء المتزوجات حالياً   ٣-٤ جدول

  ..................................................................... المنطقة

  
30  

حسب درجة متابعة ) ٤٩-١٥(السابق لهن الزواج و المتزوجاتلنساء ا توزع  ٤-٤ جدول

  ...................................الصحف والتلفزيون والراديو تبعاً للمناطق 

  
31  

حسب درجة متابعة ) ٤٩-١٥(السابق لهن الزواج تزوجات ولنساء الما توزع  ٥-٤ جدول

  ......................... والراديو تبعاً للمستوى التعليمي الصحف والتلفزيون

  
33  

  36  ................................نسبة انتشار األمراض المزمنة حسب الجنس   ١-٥ جدول

  37  ...................نسبة انتشار األمراض المزمنة حسب فئات العمر والجنس   ٢-٥ جدول

  38  ..............نسبة انتشار أهم األمراض المزمنة حسب نوع المرض والجنس   ٣-٥ جدول

حسب نوع المرض والجنس  األكثر شيوعاً األمراض المزمنة نسبة انتشار  ٤-٥ جدول

  ................................................................ وفئات العمر

  
39  

  40  ...................................لمعاقين حسب حدة اإلعاقة والجنس ا توزع  ٥-٥ جدول

  41  ..............................عاقة حسب فئات العمر والجنس نسبة انتشار اإل  ٦-٥ جدول

  42  .............................نسبة انتشار اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة والجنس   ٧-٥ جدول

  42  .................................نسبة انتشار اإلعاقة حسب المناطق والجنس   ٨-٥ جدول

  44  .........................اإلعاقة حسب الفئات العمرية والمناطق نسبة انتشار   ٩-٥ جدول

  45  ...............................لمعاقين حسب أسباب اإلصابة والجنس ا توزع  ١٠-٥ جدول

ا عند ظهورها أو اكتشافها وتلقي الرعاية بشأنه حسب العمر المعاقين توزع  ١١-٥ جدول

  ....................... لمسح وحسب الجنسل خالل اإلثنى عشر شهراً السابقة

  
46  

  47  .................حسب الجنس  من عمر عشر سنواتألفراد المدخنين ا توزع  ١٢-٥ جدول

  48  ............................العمر والجنس فئات ألفراد المدخنين حسب ا نسبة  ١٣-٥ جدول

حسب الحالة الزواجية والنوع  سنة فأكثر ١٥لسكان ا وزعت  ١-٦ جدول

...................  

50  

بعض الجنس ومتوسط عدد سنوات العزوبية عند الزواج األول حسب   ٢-٦ جدول

  .................................................................. الخصائص

  
52  

  وبعض حسب العمر  لالتي سبق لهن الزواجنسبة النساء المتزوجات أو ا  ٣-٦ جدول



ط 

  53  .................................................................. الخصائص

  54  ...وبعض الخصائص  العمر الحالي للمرأة العمر الوسيط للزواج األول حسب  ٤-٦ جدول

بين القرابة لنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج حسب نوع ا توزع  ٥-٦ جدول

  .................................................وبعض الخصائص الزوجين 

  
55  

نسبة النساء المتزوجات حالياً من أزواج متعددي الزوجات حسب بعض   ٦-٦ جدول

  ..................................................................الخصائص 

  
57  

حسب في تاريخ المسح ) ٤٩-١٥(اء الحوامل من بين المتزوجات نسبة النس  ١-٧ جدول

  .................................................................العمر فئات 

  
59  

معدالت الخصوبة العمرية ومعدل الخصوبة الكلية لفترات خمسية سابقة على   ٢-٧ جدول

  ......................................................................المسح 

  
60  

  62  ......حياء لنساء المتزوجات والسابق لهن الزواج حسب عدد المواليد أا توزع  ٣-٧ جدول

  ) .....................٤٩-٤٥(لكل ألف من النساء نسبة تتابع مرتبة األمومة   ٤-٧ جدول

  

63  

ب عدد المواليد أحياء ومتوسط عدد لنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسا توزع  ٥-٧ جدول

  ............................العمر في تاريخ المسح فئات المواليد أحياء حسب 

  
64  

متوسط عدد المواليد أحياء للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب العمر عند   ٦-٧ جدول

  ..............................الزواج األول وعدد السنوات منذ الزواج األول 

  
66  

بحسب العمر عند المولود األول والعمر الوسيط عند ) ٤٩-١٥(لنساء ا توزع  ٧-٧ جدول

  .............................................المولود األول تبعاً للعمر الحالي 

  
67  

لنساء حسب الفترة بالشهور بين آخر مولود في خالل السنوات السابقة ا توزع  ٨-٧ جدول

  .........................تبعاً للعمر الحالي مسح والمولود السابق عليه على ال

  
68  

اللواتي أصبحن أمهات أو حوامل ألول مرة بحسب ) ١٩-١٥( نسبة اإلناث  ٩-٧ جدول

  ...........................................................بعض الخصائص 

  
70  

حالياً المحيضات وغير حوامل ويحاولن الحمل دون نسبة النساء المتزوجات   ١٠-٧ جدول

  ....................................بعض الخصائص و المنطقة جدوى حسب

  
72  

عند وعمر المرأة للنساء المتزوجات تنظيم األسرة االستخدام السابق لوسائل   ١-٨ جدول

  ................................................................ إجراء المسح

  
76  

سبق لهن اللواتي للنساء وعمر المرأة االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة   ٢-٨ جدول

  ......................................................................الزواج 

  
77  



ي 

بعض حسب حالياً االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة للنساء المتزوجات   ٣-٨ جدول

  ..................................................................الخصائص 

  
79  

نسبة االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة من قبل النساء السابق لهن الزواج   ٤-٨ جدول

  ..................................................... حسب بعض الخصائص

  
81  

ونوع الوسيلة المستخدمة حسب بعض ) ٤٩-١٥(لمتزوجات حالياً ا وزعت  ٥-٨ جدول

  ..................................................................الخصائص 

  
84  

من  توزعو م تستخدمن وسائلول) ٤٩-١٥(نسب اللواتي سبق لهن الزواج   ٦-٨ جدول

اء ومتوسط عدد األوالد حسب عدد األوالد األحيوسائل السبق لهن استخدام 

  .................................... العمر الحاليحسب عند االستخدام األول 

  

  
85  

التوزع العمري لمن سبق لهن استخدام وسائل تنظيم األسرة حسب فئات العمر   ٧-٨ جدول

  ..................وعدد األوالد األحياء عند االستخدام األول وسبب االستخدام 

  
87  

ونوع الوسيلة المستخدمة ) ٤٩-١٥(التوزع العمري للنساء المتزوجات حالياً   ٨-٨ جدول

  ...................................حالياً حسب متخذ القرار النهائي لالستخدام 

  
89  

حسب الوسائل المستخدمة ) ٤٩-١٥(التوزع العمري للنساء المتزوجات حالياً   ٩-٨ جدول

  .........................الوسائل  الستخدامذ القرار النهائي حالياً  وحسب متخ

  
90  

لمستخدمات الوسائل حالياً حسب متخذ القرار النهائي التوزع العمري   ١٠-٨ جدول

  ..................................................................باالستخدام 

  
91  

العمر عند إجراء فئات عملية تعقيم نسائية حسب توزع النساء اللواتي قمن ب  ١١-٨ جدول

  ...................................العملية والفترة الفاصلة حتى إجراء المسح 

  
92  

  93  ..توزع المستخدمات للوسائل حالياً والعمر الحالي وفترة االستخدام دون توقف  ١٢-٨ جدول

ستخدمات الوسائل حالياً حسب النسب المئوية للمشاكل التي اعترضت م  ١٣-٨ جدول

  ........................................................كلة وفئات العمر المش

  
94  

وأسباب   توزع النساء اللواتي سبق لهن استخدام الوسائل وال يستخدمنها حالياً  ١٤-٨ جدول

  ........................................التوقف عن استخدامها والعمر الحالي 

  
95  

  96  .......توزع النساء المستخدمات لوسائل حديثة حالياً ومصدر الحصول عليها   ١٥-٨ جدول

الزوجات اللواتي ال يستخدمن الوسائل حالياً ويفكرن باستخدامها مستقبالً توزع   ١٦-٨ جدول

  ................. حسب المدة المرتقبة وعدد األوالد أحياء والمستوى التعليمي

  
98  

المتزوجات غير المستخدمات للوسائل واللواتي يفكرن باستخدامها توزع النساء   ١٧-٨ جدول

مستقبالً حسب نوع الوسيلة التي ترغب باستخدامها والفترة المحددة للمباشرة 

  

  



ك 

  99  .................................................................. باالستخدام

 ٤٩-١٥ع النساء اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حالياً في عمر توز  ١٨-٨ جدول

النية في االستخدام مستقبالً  لهن استخدام أية وسيلة وليس لديهنولم يسبق 

  ........................................................حسب السبب والعمر 

  

  
101  

رعاية أثناء الحمل بآخر مولود خالل توزع النساء المتزوجات حسب تلقي ال  ١-٩ جدول

  ..................................السنوات الخمس السابقة وبعض الخصائص 

  
104  

توزع النساء اللواتي تابعن الحمل األخير خالل السنوات الخمس السابقة حسب   ٢-٩ جدول

  ............................................والغرض منها زيارة توقيت أول 

  
105  

ع النساء اللواتي تابعن الحمل بآخر مولود خالل السنوات الخمس السابقة وزت  ٣-٩ جدول

  .............................حسب عدد مرات المتابعة وحسب ترتيب األوالد 

  
106  

نسبة النساء اللواتي أنجبن آخر مولود خالل السنوات الخمس السابقة وتلقين   ٤-٩ جدول

  .............ة أثناء الحمل حسب نوع الخدمة ومكان آخر متابعة رعاية صحي

  

  
107  

نسب النساء اللواتي أنجبن مولوداً خالل الخمس سنوات السابقة وتناولن الحديد   ٥-٩ جدول

  ...................والفيتامين وإحدى جرعات الكزاز حسب بعض الخصائص 

  
109  

جود تعقيدات طبية أثناء الحمل حسب مقدم الخدمة واتي ذكرن ونسبة النساء الل  ٦-٩ جدول

  ...................................................وحسب بعض الخصائص 

  
110  

آلخر مولود خالل السنوات الخمس السابقة على المسح حسب  المواليد توزع  ٧-٩ جدول

  .............................................مكان الوالدة وبعض الخصائص 

  
112  

لنساء اللواتي أنجبن طفلهن األخير خالل السنوات الخمس السابقة على ا توزع  ٨-٩ جدول

  ..............................المسح حسب مؤدي الخدمة وبعض الخصائص 

  
114  

سنوات السابقة على توزع النساء اللواتي أنجبن طفلهن األخير خالل الخمس   ٩-٩ جدول

  ................................الوالدة وبعض الخصائص  وعالمسح حسب ن

  
116  

توزع النساء حسب تلقيهن خدمات رعاية بعد والدة آخر مولود خالل السنوات   ١٠-٩ جدول

  ...............................الخمس السابقة على المسح وبعض الخصائص 

  
118  

رض واحد على األقل بعد والدة الطفل نسب النساء اللواتي عانين من عا  ١١-٩ جدول

  ......األخير خالل السنوات الخمس السابقة على المسح حسب نوع األعراض 

  
120  

  121  .....نسبة النساء اللواتي فقدن حمالً واحداً على األقل حسب بعض الخصائص   ١٢-٩ جدول

  لسابق لهن الزواج نسبة انتشار األمراض المزمنة بين السيدات المتزوجات أو ا  ١-١٠ جدول



ل  

حسب إفادة السيدة، ونسبة الحاالت التي شخصها طبيب ونسبة من يتناولن 

  ............................دواء بانتظام من بين السيدات المصابات بالمرض 

  
124  

نسبة النساء الالتي يعانين من عدم التحكم في البول وتوزعهن حسب تلقي   ٢-١٠ جدول

  ...............................لعالج وبعض الخصائص نصيحة أو استشارة ل

  
128  

اللواتي أفدن بوجود إفرازات ) ٤٩-١٥(نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج   ٣-١٠ جدول

مهبلية حادة أو غير مألوفة خالل الثالثة أشهر السابقة على المسح وما 

  ..............................يصاحبها من مشكالت حسب بعض الخصائص 

  

  
130  

اللواتي أفدن بوجود تعقيدات ) ٤٩-١٥(نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج   ٤-١٠ جدول

  ..................أو اضطرابات في الدورة الشهرية حسب بعض الخصائص 

  
132  

الالتي يعرفن األمراض المنقولة  )٤٩-١٥( بق لهن الزواجاسنسب النساء ال  ١-١١ جدول

  ...............................................بعض الخصائص ل قاًجنسياً طب

  
136  

حسب مصادر  ٢٩-١٥ع النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية توز  ٢-١١ جدول

  ......................................وبعض الخصائص المعرفة حول السيدا 

  
137  

الالتي يعرفن طرق انتقال السيدا ) ٤٩-١٥(زواج نسبة النساء السابق لهن ال  ٣-١١ جدول

  .................................................حسب فئات العمر والمنطقة 

  
140  

الالتي يعرفن سبل الوقاية من ) ٤٩- ١٥(نسبة النساء السابق لهن الزواج   ٤-١١ جدول

السيدا حسب بعض الخصائص 

.....................................................  

  
142  

المصابات بمرض منقول جنسياً ) ٤٩-١٥(نسبة النساء السابق لهن الزواج   ٥-١١ جدول

خالل العام الماضي حسب فئات العمر ونوع االستشارة، ونسبة من يتلقين 

  .........................................استشارة وسبب عدم تلقي االستشارة 

  

  
143  

المصابات بمرضٍ منقول جنسياً ) ٤٩-١٥(نسبة النساء السابق لهن الزواج   ٦-١١ جدول

وأفدن بأن أزواجهن لجأن الستشارة طبية أو عالج، ونسبة اللواتي لم يعلمن 

أزواجهن باإلصابة، ونسبة اللواتي ال تعرفن أن أزواجهن قد حصلوا على 

خالل العام استشارة، ونسبة اللواتي أصيب أزواجهن بمرض منقول جنسياً 

  .......................................................... السابق على المسح

  

  

  

  
144  

  147  ...نسب األطفال دون الخامسة المصابين بقصر القامة حسب بعض الخصائص  ١-١٢ جدول

  149  ........نسب األطفال دون الخامسة المصابين بالنحافة حسب بعض الخصائص  ٢-١٢ جدول

  نسب األطفال دون الخامسة المصابين بانخفاض الوزن حسب بعض   ٣-١٢ جدول



م 

  151  ..................................................................الخصائص 

تصنيف منظمة الصحة العالمية لخطورة سوء التغذية وموقع لبنان في هذا   ٤-١٢  جدول

  ....................................................................التصنيف 

  
152  

  154  ...............فترات خمسية سابقة  ٣وفيات الرضع واألطفال خالل معدالت   ١-١٣ جدول

تقدير معدالت وفيات الرضع واألطفال حسب المنطقة والجنس للسنوات العشر   ٢-١٣ جدول

  .......................................السابقة وخمس سنوات بالنسبة للرعاية 

  
155  

  156  ...........................بعض الخصائص وفيات الرضع واألطفال بحسب   ٣-١٣ جدول

سابقة على  سنوات ٣حياء خالل األنسبة الذين سبق لهم الرضاعة من المواليد   ١-١٤ جدول

لى أغذية بدء الرضاعة بعد الوالدة، ونسبة الذين حصلوا علتوقيت وال المسح،

  ................................قبل الرضاعة حسب بعض الخصائص مكملة 

  

  
160  

 سنوات من العمر حسب حالة الرضاعة ٣الـ نسب األطفال األحياء دون   ٢-١٤ جدول

  ....... وعمر الطفل بالشهور وإضافة أغذية مكملة واستعمال الزجاجة الحالية

  
162  

اعة الطبيعية، والرضاعة الحصرية والسائدة بين األطفال وسيط فترة الرض  ٣-١٤ جدول

  .................................سنوات حسب بعض الخصائص  ٣ الـ دون

  
163  

 ٢٤خالل الـ  رضاعة طبيعية مرات أو أكثر ٦ نسبة األطفال الذين رضعوا  ٤-١٤ جدول

ض حسب بع ليالً ونهاراً ومتوسط عدد مرات الرضاعة ساعة السابقة

  ..................................................................الخصائص 

  

  
165  

 سنوات الذين حصلوا على ٣ الـ نسبة األطفال من بين آخر المواليد دون  ٥-١٤ جدول

سابقة على المسح حسب أنواع الساعة  ٢٤ الـ غذية خاللاأل أنواع معينة من

  .....................................................................األغذية 

  

  
167  

سنوات الذين رضعوا وتم فطامهم بحسب سبب الفطام  ٣األطفال دون  نسب  ٦-١٤ جدول

  ..........................................................وبعض الخصائص 

  
169  

ا فجأة أو تدريجياً حسب بعض سنوات الذين فطمو ٣ الـ ألطفال دونا توزع  ٧-١٤ جدول

  ..................................................................الخصائص 

  
171  

شهرأ الذين لديهم بطاقات تحصين تم اإلطالع عليها ) ٢٣-١٢(نسبة األطفال   ١-١٥ جدول

  .......................................................حسب النوع والمنطقة 

  
173  

لذين لديهم بطاقات تحصين أو من لشهراً سواء ) ٢٣-١٢(نسبة تغطية األطفال   ٢-١٥ جدول

  .................... جابة األمهات بحسب نوع اللقاح والجنس والمنطقةخالل إ

  
174  

  من بطاقة التلقيح أو ( شهراً الذين استكملوا اللقاحات) 23-١٢(نسبة األطفال   ٣-١٥ جدول



ن  

  176  .........................................حسب بعض الخصائص  )األمإجابة 

وغهم العام األول شهراً الذين تلقوا اللقاحات قبل بل) ٥٩-١٢(نسبة األطفال   ٤-١٥ جدول

  .......... حسب فئات العمر لألطفال الذين تم اإلطالع على بطاقات تحصينهم

  
177  

فيتامين أ في فترة ال من سنوات الذين تلقوا جرعة ٥ ـال نسبة األطفال دون  ٥-١٥ جدول

  ......................................شهور حسب بعض الخصائص  ٦آخر 

  
178  

الذين أصيبوا بالسعال والحرارة وضيق التنفس  الخامسةاألطفال دون  نسب  ١-١٦ جدول

  ...............خالل األسبوعين السابقين على المسح حسب بعض الخصائص 

  
180  

الذين أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين السابقين  الخامسةتوزع األطفال دون   ٢-١٦ جدول

  .............................على المسح حسب االستشارة وبعض الخصائص 

  
182  

الذين أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين السابقين  الخامسةنسب األطفال دون   ٣-١٦ جدول

  ...........................حسب نوع العالج وبعض الخصائص على المسح 

  
184  

الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين  نسب األطفال دون الخامسة  ٤-١٦ جدول

  .........................................على المسح حسب بعض الخصائص 

  

  
186  

أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين  الذين الخامسةنسب األطفال دون   ٥-١٦ جدول

  ........وبعض الخصائص على المسح حسب نوع تغذية الطفل أثناء اإلصابة 

  
188  

الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين  الخامسةتوزع األطفال دون   ٦-١٦ جدول

  ........بعض الخصائص العالج حسب على المسح حسب مصدر االستشارة و

  
190  

الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين  الخامسةتوزع األطفال دون   ٧-١٦ جدول

  ...........................على المسح حسب نوع العالج وبعض الخصائص 

  
192  

الذين يساعدون األسرة في األعمال المختلفة حسب +)  ٦٥(نسب كبار السن   ١-١٧ جدول

  ...........................................................بعض الخصائص 

  
194  

  196  ........حسب نوع الدخل وبعض الخصائص +)  ٦٥(نسب دخول كبار السن   ٢-١٧ جدول

  198  ........حسب وضعهم الصحي وبعض الخصائص +)  ٦٥(توزع كبار السن   ٣-١٧ جدول

لسن، ونسبة من تم تشخيصهم عن نسب أهم األمراض التي يشكو منها كبار ا  ٤-١٧ جدول

  ................................................................طريق طبيب 

  
199  

  199  ...............نسب تأثر حواس كبار السن التي تؤثر على استقالليتهم الذاتية   ٥-١٧ جدول

  200  ..................ر السن نسب طلب المساعدة في األمور الحياتية اليومية لكبا  ٦-١٧ جدول

  200  ............................نسب أهم األمراض التي تشكو منها كبيرات السن   ٧-١٧ جدول



س 

  201  .................................نسب التغطية المادية ألمراض كبيرات السن   ٨-١٧ جدول

  201  ........سن حسب بعض الخصائص نسب المدخنين الحاليين والسابقين لكبار ال  ٩-١٧ جدول

  202  ......نسب كبار السن الذين تعرضوا لحوادث خطرة حسب بعض الخصائص   ١٠-١٧ جدول

  203  ...نسب الحوادث الخطرة لكبار السن حسب مكان حدوثها وبعض الخصائص   ١١-١٧ جدول

  206  ...............................توزع الشباب حسب التمدرس والعمر والجنس   ١-١٨ جدول

  207  .................توزع الشباب حسب وتيرة متابعتهم لوسائل اإلعالم والجنس   ٢-١٨ جدول

  208  ......................توزع الشباب حسب العالقة بقوة العمل والجنس والعمر   ٣-١٨ جدول

  208  ..............................توزع الشباب العاملين حسب الرضا عن العمل   ٤-١٨ جدول

  209  ................................توزع الشباب غير العاملين وسبب عدم العمل   ٥-١٨ جدول

  210  ...........توزع الشباب حسب وجود من يلجأون إليه للمساعدة أو االستفسار   ٦-١٨ جدول

  211  ............الجنس توزع الشباب حسب درجة التفاهم مع األب واألم والعمر و  ٧-١٨ جدول

  212  .........................توزع الشباب حسب معاملة األسرة للصبيان والبنات   ٨-١٨ جدول

  213  ......توزع الشباب حسب أعلى مستوى تعليمي يجب أن يحصل عليه الشباب   ٩-١٨ جدول

  214  ........................توزع آراء الشباب حسب العمر األنسب لزواج البنت   ١٠-١٨ جدول

  214  .........................توزع آراء الشباب حسب العمر األنسب لزواج الولد   ١١-١٨ جدول

  216  ......توزع آراء الشباب حسب الرغبة بالمشاركة باالنتخابات والنوع والعمر   ١٢-١٨ جدول

  219  ..........ظيم األسرة توزع الشباب حسب رأيهم فيمن يقرر استعمال وسائل تن  ١٣-١٨ جدول

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



ع  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  األشكـالفهــرس
  

  رقم الصفحة    

  

  16  ................................................................. هرم األعمار  ١-٣ شكل

  19  ...................................المسكن  لمساكن الرئيسية حسب نوعا توزع  ٢-٣ شكل

  25  ........................الرئيسي  نسبة األسر التي تمتلك أجهزة منزلية بالمسكن  ٣-٣ شكل

  36  ..........................سب الجنس نسبة األفراد المصابين بأمراض مزمنة ح  ١-٥ شكل
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   ل األولـالفص 

  امـل عـمدخ

  

يتضمن هذا الفصل لمحة عامة عن خصائص لبنان الجغرافية، الديموجرافية، االقتصادية 

  .واالجتماعية، إضافةً إلى أهداف المسح وتصميمه ومراحل تنفيذه

  

  :ةـائص الجغرافيـالخص ١- ١

  

بيض المتوسط بين خطي يقع لبنان في الطرف الغربي من قارة آسيا وعلى الساحل الشرقي للبحر األ

شرق خط  ٣٨،˚٣٦و  ٦،˚٣٥شمال خط االستواء وبين خطي الطول  ٤١،˚٣٤و  ٥،˚٣٣عرض 

  .جرينتش

  

من الجنوب فلسطين و كيلومتراً ٢٧٨ربية السورية بطول يحده من الشمال والشرق الجمهورية الع

  . كيلومترات ٢١٠كيلومتراً ومن الغرب البحر األبيض المتوسط بطول  ٨٢المحتلة بطول 

  

يغلب على لبنان الشكل المستطيل ويمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي حيث تبلغ مساحة 

كيلومتراً مربعاً، وهو يتسع في الشمال ويضيق تدريجياً نحو الجنوب، وتتدرج األرض في  ١٠٤٥٢لبنان 

  .قرنة السوداءمتراً عند ال ٣٠٨٣ارتفاعها من مستوى البحر إلى أن تصل إلى ارتفاع 

  

  :اريسـالتض ١-١- ١

  

يتميز سطح لبنان بمظهره الجبلي العام حيث تؤلف المرتفعات ثلثي المساحة العامة، ومع ذلك يمكننا 

مالحظة مجموعة ظواهر تضاريسية متنوعة من حيث ارتفاعها عن سطح البحر وتنوع تركيبها 

  .الصخري وتطورها الجيومورفولوجي

  

وتتميز . جبال متوازيتين تقريباً؛ غربية وشرقية يفصل بينهما سهل البقاع يتكون لبنان من سلسلتي

السلسلة الغربية بكثرة ممراتها العرضية وأوديتها العميقة حيث تكثر ظاهرة الخوانق النهرية في الجبال 

لغربية زة في الجبال االممي ، ومن الظواهر)وديان عميقة ضيقة تكثر في القطاعات العليا لألنهار(الغربية 

نحدارات في األودية والسفوح يارات من الصخور وزحف التربة واالنزالقات وذلك بتأثير شدة االنهاال
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لى المناطق وتعتبر جبال السلسلة الغربية أع. زيرة فوق السفوح الجبلية الغربيةلى تساقط أمطار غإضافةً إ

  .الجبلية في غرب لبنان

   

احلية والسهول الفيضية في لية التي تشمل السهول السالمناطق السه ومن تضاريس لبنان أيضاً؛

  .الداخل

  

، وبالمقارنة مع تساعها في الوسط وهي أقل ارتفاعاً وأقل انحداراًأما سلسلة لبنان الشرقية فتتميز با

، انية، قليلة السكان والمراكز العمرالجبال الغربية تظهر شديدة الجفاف، عديمة الغطاء النباتيسلسلة 

  .يلة التي تتلقاها تغور في داخلهاالقل واألمطار

  

  :ةــالترب ٢-١- ١

  

تتات الكلسية وهي ذات خصوبة جيدة وتتنوع بتأثير تتميز التربة اللبنانية باحتوائها نسبة عالية من المف

و العوامل المناخية وطبيعة الغطاءات النباتية وأشكال المنحدرات التي تساعد أ :منها عدة عوامل أخرى

  .ات النقل والترسيبتعيق عملي

  

  :اخــالمن ٣-١- ١

  

سكانه وعلى تعزيز موقعه السياحي،  يتحلى المناخ اللبناني بأكثر من ميزة تساعد على رفاهية ونشاط

وية البحرية الرطبة المتأتية عن الصيف الجاف واأله: إذ تضفو عليه خاصتان جليتان يفهو مناخ متوسط

، وتقل في الداخل تاء معتدل تغزر فيه األمطار خاصةً على الساحل، كما أنه يتميز بشرياح القطاع الغربي

  .وتتساقط  فيه الثلوج على األعالي

    

وقد وفر له امتداده على .  توفر مصادرها من األمطار والثلوجكما يتميز لبنان بثروة مائية مهمة  ت

وة، ويوجد في لبنان على هذه الثركيلومترات وارتفاع جباله فرصة حصوله  ٢١٠جبهة بحرية طولها 

تنبع . طق الساحلية وثالثة أنهار داخليةفي المنا خمسة عشر نهراً دائمة الجريان، منها اثنا عشر نهراً

وقد أدت وفرة . األنهار الساحلية من الجانب الغربي لسلسلة جبال لبنان الغربية وتجري مباشرةً نحو البحر

 سنديان والشربين واللزاب والعرعر،رز والصنوبر واللى وجود غطاء نباتي متنوع كأشجار األالمياه إ

  .سيما في مناطق الشمال وجبل لبنانال  من لبنانوتنتشر الغابات في عدة أماكن 
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  :ي واإلداريـخصائص النظامين السياس ٢- ١

  

 ،موقراطي البرلمانيرالي الدييببالنظام الل ١٩٤٣يتصف النظام السياسي في لبنان منذ االستقالل عام 

جتماعية ومساواة جميع لمبادئ التي ضمنت تحقيق العدالة االد ركزت مقدمة دستوره على أهم اوق

ات وحرمة المنازل وحماية المواطنين في الحقوق والواجبات واإلنماء المتوازن وحرية تأليف الجمعي

الديانات لى ية عشرة طائفة منتمية إسمات المجتمع اللبناني أنه يتألف من ثمان ومن أبرز. الملكية

  .  ١جميعها في السلطة  ، نص الدستور على وجوب تمثيلهاالسماوية

  

الجنوب والنبطية،  ، الشمال،البقاع ،بيروت، جبل لبنان: ينقسم لبنان إدارياً إلى ست محافظات هي

  .قضاء ٢٦إلى ) باستثناء محافظة بيروت(وتنقسم هذه المحافظات 

  

  :الجتماعيـةالخصائص السكانيـة واالقتصاديـة وا ٣- ١

  

   :الخصائص السكانية ١-٣- ١

  

، لم تنفذ أي من الدراسات الوطنية يه دراسة القوى العاملة في لبنانالذي نفذت ف ١٩٧٠بعد عام 

جتماعية وزارة الشئون االلى أن قامت عاماً، إ ١٧نان طوال فترة بسبب األحداث الدامية التي مر بها لب

لى دراسات أخرى نفذتها هذه ، إضافةً إائية للسكان والمساكنعطيات اإلحصجراء مسح المإب ١٩٩٦عام 

، ثم ...معيشة ومسح منظمات القطاع األهلياألخيرة حول أوضاع األطفال في لبنان وخارطة أحوال ال

عية في نفس جتماحة العامة بالتعاون مع وزارة الشئون االمسح صحة الطفل واألم الذي نفذته وزارة الص

ه الدراسات قاعدة بيانات هامة في ظل غياب التعدادات السكانية التي مضى على وقد وفرت هذ العام،

  .١٩٣٢أي منذ قيام بعثة إيرفد بهذا التعداد عام  ،سنة ٧٤تنفيذ آخرها 

  

من السكان في المدن % ٨٠، يقيم ٣مةنس ٢،١٢٦،٠٠٠ بحيث قدر عدد السكان  ١٩٧٠عن عام  ٠٠٠,

وقد قدرت نسبة الذين . حيها وطرابلس وجونية وصيدا وزحلةويتركزون  بشكل رئيسي في بيروت وضوا

                                                 
  .١٩٢٦الدستور اللبناني، عام   ١
، مسح المعطيات اإلحصائية للسكان للسكان الجمهورية اللبنانية، وزارة الشئون االجتماعية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة ٢

  .١٩٩٦والمساكن، عام 
، بيروت، ١٩٧٠اإلحصاء المركزي، القوى العاملة في لبنان، تحقيق إحصائي بالعينة، تشرين الثاني الجمهورية اللبنانية، إدارة  ٣

  .١٩٧٢تموز 
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بلغت . %٧سنة بحوالي  ٦٥ونسبة الذين تزيد أعمارهم عن % ٢٩سنة بحوالي  ١٥تقل أعمارهم عن 

  .١% ٥ و ٣٤على التوالي  ١٩٧٠هاتين النسبتين عام 

  

انخفاضاً ملحوظاً في معدل  ١٩٩٦نتائج مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكن عام بينت كما 

 ١٩٧٠مقارنةً مع عام ) باأللف ٧( ١٩٩٦معدل الوفيات الذي بلغ عام ، كذلك األمر بالنسبة ل)باأللف ٤.

  .١٩٩٦عام % ٧.

   

ثر مقارنة مع سنوات وأك ١٠بين السكان بعمر % ١٤حوالي  ١٩٩٦أما معدل األمية فقد بلغ عام 

بين  سب الجنس إذ لوحظ أن هناك تفاوتاً ملحوظاً، وتختلف هذه النسب بح١٩٧٠عام % ٣١حوالي 

  .ين الذكورمية بين اإلناث ضعفيه بالذكور واإلناث حيث بلغ معدل األ

    

 ١٩٧٠قتصادي بلغ معدل النشاط الخام بحسب إحصاءات القوى العاملة عام وعلى صعيد النشاط اال

  .٢ %٣٣لى إ ١٩٩٦الذي ارتفع عام % ٢٧

  

  :الخصائص االقتصادية ٢-٣- ١

  

على حساب القطاع الزراعي  الذي نما سريعاًيعتمد لبنان في اقتصاده على قطاع التجارة والخدمات 

شكل حوالي ثلثي ، وقد باتت تاعي وذلك في الخمسينات والستينات خاصةً التجارية والمصرفيةوالصن

جعاً بطيئاً ، شهد ترا١٩٧٥و ١٩٦٦ال أن هذا القطاع وخالل العقد الممتد بين عامي ، إالناتج المحلي القائم

هو  ؛الثاني داخليو ١٩٦٧هو الحرب العربية اإلسرائيلية عام  ؛قليمياألول إ: نظراً لتطورين هامين

 ٧٤إلى  ٩٣الذي تبعه تقلص عدد المصارف العاملة من  ١٩٦٦نوك الرئيسية في لبنان عام انهيار أحد الب

  .١٩٧٢عام 

  

ة بمعدالت قياسية ستثمارات الصناعيلمقابل شهد القطاع الصناعي توسعاً ملحوظاً حيث نمت االفي ا 

مو الصناعي كان له وجهة ليه أن هذا النوما تجدر اإلشارة إ ١٩٧٤و ١٩٧٠ين ب سنوياً% ٢١بلغت 

حيث أن حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات  تصديرية إلى األسواق العربية خصوصاً

                                                 
، بيروت، ١٩٧٠الجمهورية اللبنانية، إدارة اإلحصاء المركزي، القوى العاملة في لبنان، تحقيق إحصائي بالعينة، تشرين الثاني ١ 

  .١٩٧٢تموز 

  .المرجع السابقالقوى العاملة في لبنان،  ٢ 



 5

حين استمر القطاع الزراعي في التدهور وتراجعت  ، في١٩٧٢١عام % ٣٠لى إ ١٩٦٠عام % ٥.

  .٢لغاية اليوم ، وال يزال هذا التراجع مستمرا١٩٧٢ًعام % ٣.

  

  :د اللبناني أيضاً بعدد من الخصائص التي تركت أثراً على تطوره الحقاً، أبرزهاقتصاتميز اال

   

من الناتج % ١٢الي ، حيث قدرت حصتها بحوحدودية تدخل الدولة في النشاط االقتصاديم -

   .)١٩٦٤-١٩٥٨(خالل عهد الرئيس فؤاد شهاب % ٢٠المحلي القائم وبلغت ذروتها حوالي 

  .استقرار نقدي ملحوظ مع اعتماد سعر صرف عائم -

قتصادي عام مرضٍ، معدالت تضخم أداء ا: مالي عناصره الرئيسية هي التاليةاستقرار  -

د دين عام خارجي ، عدم وجووازنة العامةعدم وجود عجز في الم، منخفضة، استقرار نقدي

 وجود فائض مستمر في ميزان المدفوعات بسبب تدفق الرساميل العربية أو داخلي وأخيراً

  .٣ت اللبنانيين العاملين في الخارجوتحويال خصوصاً

  

واألحداث الدامية التي  قتصادية في لبنان بدأت بالتدهور عشية الحرب األهليةإال أن األوضاع اال

ها السيئة على والتي خلفت آثار ١٩٩٠ولغاية عام  ١٩٧٥منذ عام  صفت به طوال ستة عشر عاماًع

وتضخم  )الدخول( لى خسائر مادية فادحة لجهة تدني المداخيلمختلف القطاعات االقتصادية، وأدت إ

  .في الموارد البشرية العملة المحلية وخسائر

  

لى أن انتهت لضرورية لالستمرار، إالتحتية ا ي البنيةإضافةً إلى ما خلفته هذه الحرب من تدهور ف 

بناء ما تهدم وإعادة نماء واإلعمار في لبنان وإعادة حيث بدأت مسيرة اإل ١٩٩٠هذه الحرب عام 

اجرين إلى قراهم وبلداتهم وبيوتهم، واالستعادة الجزئية للثقة باالقتصاد اللبناني لجهة تشجيع المه

  .قيمة والمهاجرة مجدداً إلى االستثمار في لبنانوال الوطنية المستثمارات وجذب رؤوس األماال

  

  

  

  

  :الخصائص االجتماعية والصحية ٣-٣- ١
                                                 

  .١٩٧٥على الشامي، تطور الطبقة العاملة في الرأسمالية اللبنانية المعاصرة، منظمة العمل العربية، دار الفارابي، بيروت  ١ 

  .١٩٩٣عمان ) أسكوا(نجيب عيسى، اإلصالح االقتصادي وإعادة اإلعمار في لبنان، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ٢ 

  .عيسى، اإلصالح االقتصادي وإعادة اإلعمار في لبنان، المرجع السابقنجيب  ٣ 



 6

  

السائدة في البلدان مع تلك  مقارنةً%) ٣١(من السكان متدنية في لبنان إن نسبة القوى العاملة   

ويوجد في لبنان . دية والهجرةب تدني مشاركة النساء في الحياة االقتصاوذلك بسب%) ٤٥( األكثر تقدماً

من القوى % ٨ ـالبطالة بنسبة  وتقدر. ناشط ألف عامل أجنبي ٣٠٠يقل عن  بصورة دائمة ما ال

  .)ه النسبة الذين يقومون بعمل جزئيال تشمل هذ(     الناشطة 

  

% ١٥للتجارة والخدمات، % ٦٤ادية بنسبة قتصع القوى العاملة على القطاعات االيتوزع مجمو

من هذه القوى % ١٨يعمل  ومن ناحية أخرى .عةللزرا% ٩للبناء و% ١٢، ناعة والكهرباء والمياهللص

  .شخصاً ٥.

  

من % ٣٠، ويتابع ١٩٩٦عام % ١٢في السبعينات إلى % ٣٢أما نسبة األمية فقد تناقصت من   

سنة لإللتحاق المبكر بسوق  ١٥من سن  منهم نسبة كبيرة بدءاً السكان في لبنان الدراسة حيث تتسرب

ر لجهة التخصصات لى تطويني والتقني غير ذي أهمية وبحاجة إوال يزال قطاع التعليم المه. العمل

  .التقنية والفنية

   

األسر اللبنانية ال تتمتع بأي نوع من أنواع التأمين  من% ٤٨ن أ نجد ،أما بالنسبة للخصائص الصحية

فهم في غالبيتهم على عاتق القطاع  ألفاً ٦٠بالنسبة للمعوقين وعددهم و. على عاتق صاحب العمل% ٩.

  .١لياأله

  

ولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتطبيق برنامج الرعاية تتولى وزارة الصحة العامة مسئ

من خالل مراكز الخدمات اإلنمائية  والتي تعني بهما أيضاً وزارة الشئون االجتماعية أوالًالصحية األولية 

بحيث يخدم كل  مركزاً ٨٩حوالي  ضي اللبنانية البالغ عددها حالياًلى جميع األراالتابعة لها والمنتشرة ع

 فرعاً ٢٤٢مركزاً و ٦٤ألف نسمة، يعمل منها  ٤٠و ٣٠منها منطقة جغرافية يتراوح عدد سكانها بين 

من  وثانياً. ما فيها الرعاية الصحية األولية التي تقدم في البعض منهاتؤمن جميعها الخدمات الصحية ب

، والمتواجدة في كافة المناطق الجمعيات المتعاقدة معها خالل شراكتها مع القطاع األهلي حيث تقوم

  .)طب نسائي –صحة عامة  -طب أطفال(لبنانية بتقديم الخدمات الصحية ال

  

                                                 
  .١٩٩٧برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مالمح التنمية البشرية المستدامة في لبنان، كانون الثاني  ١ 
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 ١١٥٢١ان بهيمنة شبه تامة للقطاع الخاص، وتضم المستشفيات ستشفاء في لبنهذا ويتميز قطاع اال

وعدد المستشفيات  ١٤٠ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة , للمستشفيات الخاصة ١٠٩١٦نها سريراً، م

من موازنة الصحة العامة للمرضى الذين يدخلون % ٨٠وتخصص نسبة حوالي  .٢٣الحكومية 

 ٥٦٠قدر عدد السكان لكل طبيب بنحو  ١٩٩٦وفي العام . الوزارةالمستشفيات الخاصة على حساب 

.٧١.  

  

وهناك اتجاه حالي يتركز حول تأمين الرعاية الصحية األولية وتحسين صحة المواطنين والوقاية من 

رتفعة، لذلك تم وضع برنامج ن كلفة الرعاية الصحية مض واألوبئة وخدمات إعادة التأهيل حيث أاألمرا

ويتضمن هذا البرنامج إعادة ، تحت مسئولية وزارة الصحة العامة لى إصالح القطاع الصحييهدف إ

ة القدرات البشرية في هذا ، كما يركز على تنميي الرسمي وتعزيز قدراته المؤسسيةتأهيل القطاع الصح

خدمات الصحية مع ما يتطلبه ذلك من إعادة تأهيل وزيادة دور القطاع العام في إنتاج وتأمين ال القطاع

  . أو مراكز جديدة ياتفدارتها وبناء مستشللمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتطوير إ

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٩٩٧برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مالمح التنمية البشرية المستدامة في لبنان، كانون الثاني  ١ 
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  يـل الثانـالفص

  حـة المسـداف ومنهجيـأه

  

    :المسح دافـأه ١- ٢
 

نجاز المسح اللبنانى لصحة بالتعاون مع إدارة اإلحصاء المركزي بإ االجتماعية الشئونقامت وزارة 

  .لصحة األسرة ياالجتماعية والمشروع العرب الشئون، وذلك بموجب إتفاقية عقدت بين وزارة األسرة

  

عتبارها لوزارة وإدارة اإلحصاء المركزي باع بين االمسح بموجب بروتوكول موقّ تم تنفيذ هذا وقد

، وقد بين هذا البروتوكول مهام وصالحيات كل من إجراء اإلحصاءات الوطنيةبلمخولة الجهة الرسمية ا

ي ستصدر حصائية التهاتين الجهتين وأشكال التعاون بينهما بما يحقق مصداقية عالية للبيانات والنتائج اإل

  .عن هذا المسح

  

من  إن هذا المسح هو جزء من المشروع العربي لصحة األسرة الذي تنفذه جامعة الدول العربية بدعمٍ

لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة  يبرنامج الخليج العرب

منظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ومكتب إقليم العالم الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األوبك للتنمية وال

وبمساهمات إضافية , آسيا يلغرب االجتماعيةو االقتصاديةفي اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة واللجنة  يالعرب

ومكتب منظمة  من صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية من المكاتب القطرية لكٍل

  .اليونيسف في بيروت

  

  : المسح فيما يليأهداف  وتتلخص

اللبنانية تساهم  األسرةاقتصادية وبيئية حول أفراد  ،اجتماعية ،صحية: بيانات تفصيلية توفير  -

  .دة معلومات وطنية وإقليمية عربيةفي بناء قاع

 وأمراضنتشار األمراض المزمنة واألمراض المصاحبة للحمل والوالدة اعلى مدى  التعرف -

  . والتعرف على مدى توفر خدمات الرعاية الصحية وجودتها الطفولة وتشخيصها

تحقيق  يفالالزمة لمتابعة التقدم  االجتماعيةرافية وجالديموالمؤشرات الصحية و توفير -

  .والتنمية السكانمجاالت  يوبرامج عمل المؤتمرات الدولية ف األهداف التنموية وتنفيذ خطط

تشخيص  خاللالمتعلقة بصحة األسرة اإلنجابية من الوعي بين أفراد المجتمع بالقضايا  زيادة -

 الالزمةقتراح الحلول ووضع الخطط والبرامج االمشكالت والتحديات والمساعدة في 

 .لمواجهتها
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  :عداد وثائق المسحإ ٢- ٢

  

تضمنت االستمارة المعدة من جامعة الدول العربية والموحدة في جميع الدول األعضاء في هذا 

  : ات التاليةالمشروع، االستبيان

  

  :استبيان األسرة المعيشية ويتضمن .١

   .لجميع أفراد األسرة رافية والتعليميةالخصائص الديموج -

 .اإلصابة باألمراض المزمنة وتشخيصها -

 .اإلعاقة -

 .التدخين -

 .وزن وطول األطفال دون الخامسة من العمر -

 .خصائص المسكن -

  

  :والمطلقات واألرامل ويتضمن المتزوجات) سنة ٤٩-١٥(االستبيان الفردي للنساء بعمر  .٢

  .الخصائص العامة -

 .الزواج -

 .الخصوبة وتنظيم األسرة -

 .تفضيالت اإلنجاب -

 .رعاية األمومة -

 .الرضاعة الطبيعية والحالة التغذوية لألطفال -

 .صحة األطفال دون الخامسة من العمر وبقاؤهم على قيد الحياة -

 .األمراض المزمنة واألمراض المرتبطة بالحمل والوالدة -

 .األمراض المنقولة جنسياً -

 .وفيات األمهات -

  

  :ويتضمن دراسة) سنة فأكثر ٦٥(استبيان كبار السن بعمر  .٣

  .الخصائص العامة -

 .الحالة الصحية -

 .الرعاية الصحية -

 .وملء وقت الفراغ االجتماعيةالعالقات  -
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 .  العالقة باإلعالم -
 
  :تصميم العينة ٣- ٢

  

الوطنية لألحوال  تزامن اإلعداد لتنفيذ المسح اللبناني لصحة األسرة مع اإلعداد لتنفيذ الدراسة

 الشئونوهي مشروع مشترك بين إدارة اإلحصاء المركزي ووزارة  ٢٠٠٤المعيشية لألسر للعام 

عمل عينة ستتن يتم سحب عينة واحدة أعلى ، فتم اإلتفاق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي االجتماعية

وعينة فرعية أخرى للمسح اللبناني  ٢٠٠٤فرعية منها للدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر للعام 

  .عينة ممثلة في كل من هذه المناطق تمنطقة جغرافية وسحب ١٥وتم تقسيم لبنان الى  .لصحة االسرة

  

ستوى األول سحب الجزر متم في ال، حيث تت خطة المعاينة على أساس عينة ثنائية المستوىأقد و

  .المساكن الرئيسية في كل جزيرة جغرافية توفي المستوى الثاني سحب، الجغرافية

  

حصاء المركزي دارة اإلإعدتها أما قاعدة المعاينة للمستوى األول فكانت الجزر الجغرافية التي أ

بطريقة عشوائية  جزر العينة توقد سحب. ٢٠٠٤في العام إلجراء المسح الشامل للمباني والمؤسسات 

ثم رتبت . بعد أن كان قد تم تنظيم الجزر ضمن كل منطقة )systematic random sampling(منتظمة 

وذلك وفق خطوات معاينة , ن التوزيع الجغرافي األفضل لجزر العينةالجزر قبل سحبها بطريقة علمية تؤم

  .المعنية ١٥محددة في كل منطقة من المناطق ال
 

لى سحب عينة المساكن ليصار إ ٤٤٩ـحدات في جزر العينة التعداد للمباني والو ومن ثم تم إجراء

لخطوات سحب اختلفت بين  مسكن رئيسي وفقاً ٧٠٩٨بت عينة من وقد سح. الرئيسية في هذه الجزر

  .المناطق الكثيفة والمناطق األقل كثافةً

   

ثناء تباس لى األراضي اللبنانية كافةًلى أن العينة شملت المساكن الرئيسية الموزعة عوتجدر اإلشارة إ

  .وذلك بغض النظر عن جنسية شاغل المسكن, المخيمات الفلسطينية

  

أسرة بنسبة  ٥٥٣٢ ـمعيشية، استكملت فيها المقابلة لأسرة  ٦٥٠٥وخالل التنفيذ تمت زيارة 

متزوجة أو امرأة  ٣٤٩٩رأة من بين ام ٣٣٦٥، واستكملت المقابلة مع ةفي المائ ٨٥استكمال حوالي 

سنة وذلك بنسبة استكمال  ٥٤-١٥مطلقة أو أرملة وتقيم بصفة معتادة مع األسرة وتتراوح أعمارهن بين 
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من  فأكثر سنة ٦٥ استبيان لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم ١٧٧٤كما تم استيفاء . ةفي المائ ٩٦,٢

  . الجنسين

  

  :جمع وتجهيز البيانات ٤- ٢

  

  :لميدانالتدريب وجمع المعلومات في ا

  

 ١٧وقد تم تدريبهم بين . نتشكل فريق العمل الميداني من رؤساء فرق، محققين، ومراقبين ميدانيي

. من قبل خبير من جامعة الدول العربية وإحصائيين في إدارة اإلحصاء المركزي ٢٠٠٤آذار  ٦شباط و

وخالل  .٢٠٠٤ن الثاني تشري ٢٧حتى  ٢٠٠٤نيسان  ٥وتم تنفيذ العمل الميداني في الفترة الممتدة من 

  .تمت المراقبة الميدانية لضمان صحة المعلومات المستوفاة تنفيذ العمل الميداني

   

  :إدخال المعلومات واستخراج النتائج

  

بعد تدقيق وترميز االستمارات من قبل فريق عمل مختص في إدارة اإلحصاء المركزي، تم إدخال 

  .CsProلمعلوماتي المعلومات إلى الحاسوب بواسطة البرنامج ا

 . ولضمان جودة البيانات استعملت برامج خاصة لتنقية البيانات والتأكد من صحتها



 ١٣

  ثـل الثالـالفص

  نـر والمساكـة لألسـائص األساسيـالخص

      

لألسر في لبنان وألهم  االقتصاديةو الديموجرافيةألهم الخصائص  عرضٍ إلىيهدف هذا الفصل 

ولمدى توفر بعض الخدمات األساسية في المسكن كالماء  ،المؤشرات عن الظروف السكنية لألسر

عيشية وذلك بحسب نتائج الدراسة الوطنية لألحوال الم ،المعمرة والكهرباء وامتالك األسر لبعض السلع

عينة فرعية من عينة هذه  يعينة المسح اللبناني لصحة األسرة هكون  ٢٠٠٥-٢٠٠٤لألسر للعام 

  .الدراسة

      

      :حجم األسرة ١- ٣

  

  .الشمالأفراد في  ٩.

   

   ١- ٣جدول 
  ٢٠٠٤ بحسب المحافظة متوسط حجم األسرة

  اإلجمالي  بيروت  النبطية  الجنوب الشمال البقاع جبل لبنان  حجم األسرة

  ٤,٣  ٣,٩  ٤,٤  ٤,٥  ٤,٩  ٤,٦  ٤,٠  النسبة

  

بنسبة (د ائية للدراسة أن معظم األسر تتكون من أربعة أفرامن جهة أخرى، تشير النتائج اإلحص

، بينما تبلغ نسبة األسر المكونة من سبعة أفراد وأكثر %)١٨,٥بنسبة (أو خمسة أفراد %) ١٩,٧

  .%٧,٣األسر المكونة من فرد واحد ، وتبلغ نسبة %١٢,٦

  

   ٢- ٣ جدول

  ألسر بحسب عدد أفرادهاع اتوز

  أفراد وأكثر ٧  أفراد ٦  أفراد ٥  أفراد٤ أفراد٣ فردين حدفرد وا عدد األفراد باألسرة

  ١٤,٠  ١١,٨  ١٨,٤  ١٨,٩  ١٤,٢  ١٤,٧  ٨,٠  النسبة

  

  

  :التكوين العمري والنوعي للسكان ٢- ٣



 ١٤

   

الوفيات والهجرة دة على مستوى العمر عند الزواج، الوالدات، عدي ديموجرافيةيشهد لبنان تحوالت 

التركيب السكاني فيه، وهو األمر الذي تبينه بشكل أساسي بنية هرم  الخارج، مما ينعكس على بنية إلى

على مستوى توزع  الهامة الديموجرافيةاألعمار في لبنان والتي تتيح التعرف على العديد من السمات 

  .ان على الفئات العمرية المختلفةالسك

  

وهرم األعمار التابع  توزع األفراد في لبنان بحسب الفئات العمرية، ١-٣وشكل  ٣-٣ويشير جدول

  :السمات األساسية التالية إلىله، 

نخفاض الخصوبة عن الفئات التالية لها نتيجة ا ٩-٥و ٤-٠نخفاض نسبة الفئتين العمريتين ا  

 .في السنوات العشر األخيرة

سنة ألسباب عدة، من بينها هجرة  ٦٤ إلى ٢٥نخفاض معدل الذكورة في الفئات العمرية ا  

 .الفئات العمرية المعنية الذكور في عدد من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   ٣- ٣ جدول



 ١٥

  الجنسلسكان حسب فئات العمر وتوزع ا

  المجموع إناث ذكور فئات العمر

٨,٠  ٣,٧  ٤,٢ ٤-٠  

٩,٠  ٤,٣  ٤,٧ ٩-٥  

١٠,٣  ٥,٠  ٥,٣ ١٤-١٠  

٩,٩  ٤,٨  ٥,١ ١٩-١٥  

٩,٩  ٤,٩  ٥,١ ٢٤-٢٠  

٧,٩  ٤,١  ٣,٨ ٢٩-٢٥  

٧,٣  ٣,٨  ٣,٦ ٣٤-٣٠  

٦,٨  ٣,٧  ٣,١ ٣٩-٣٥  

٦,٧  ٣,٧  ٣,٠ ٤٤-٤٠  

٥,٢  ٢,٧  ٢,٤ ٤٩-٤٥  

٤,٤  ٢,٢  ٢,٢ ٥٤-٥٠  

٣,٧  ١,٩  ١,٧ ٥٩-٥٥  

٣,٤  ١,٨  ١,٦ ٦٤-٦٠  

٣,٠  ١,٥  ١,٥ ٦٩-٦٥  

٢,٢  ١,١  ١,٢ ٧٤-٧٠  

١,٣  ٠,٧  ٠,٧ ٧٩-٧٥  

٠,٧  ٠,٤  ٠,٤ ٨٤-٨٠  

٠,٢  ٠,١  ١,٠ +٨٥  

  ١٠٠ ٥٠,٢ ٤٩,٨ جمالياإل

  

  

  

  

  

  

  ١-٣شكل 



 ١٦

  هرم األعمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ذكور إناث
 

  :الحالة الزواجية للسكان ٣- ٣

   

والجنس   حسب الحالة الزواجية سنة وأكثر ١٥بعمر لمقيمين توزع ا إلى ٤-٣يشير الجدول  

ناث عنها بين الذكور وذلك ألن اإلناث يعمرن أكثر من اع نسبة الترمل بين اإلمالحظ ارتفومن ال%. ٧.

  .الذكور

  

  

  

  

  
 

   ٤- ٣ جدول

  والجنس سنة وأكثر حسب الحالة الزواجية ١٥توزع المقيمين بعمر 



 ١٧

  جملة  ذكور إناث الحالة الزواجية

  ٤٠,٤  ٤٤,١  ٣٦,٩ الزواجلم يسبق لهم

  ٥٣,١  ٥٣,٨  ٥٢,٥ متزوجون

  ٥,٥  ١,٥  ٩,٣ أرامل

  ٠,٧  ٠,٤  ١,٠ مطلقون

  ٠,٣  ٠,١  ٠,٣ غير مبين

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

  :)سنوات وأكثر ١٠من عمر (ن في لبنان الحالة التعليمية للسكا ٤- ٣

  

هم من ) سنوات وأكثر ١٠ممن هم بعمر (من السكان في لبنان % ٢٨أن  أظهرت بيانات المسح

  .مستوى جامعي وأكثر منهم هم من% ١٥,١مستوى تعليم ابتدائي وأن 

  

من سكان بيروت % ٢٦,٨أن  ٥-٣لمناطق فيبين جدول ية بين اأما بالنسبة لمقارنة المستويات التعليم

ان بحدود يتمتعون بمستوى تعليم جامعي، مقابل نسب تعليم جامعي للسك) سنوات وأكثر ١٠بعمر (

محافظتي بيروت وجبل لبنان تتدنى ، وأن نسبة األمية في )الشمال( األطراف بالنسبة لمحافظة% ١٠الـ

  .في محافظتي النبطية والبقاع% ١٤,٦و% ١٤,٢ إلىمقابل نسب أمية تصل % ٦,٨و% ٥,٥ إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٥- ٣ جدول

  والمستوى التعليمي بحسب المنطقة) سنوات وأكثر ١٠ بعمر(توزع المقيمين 



 ١٨

 المستوى التعليمي
  المنطقة

  بيروت  لنبطيةا  الجنوب الشمال البقاعجبل لبنان

  ٥,٥  ١٤,٢  ١٠,٥  ٨,٥  ١٤,٦  ٦,٨  أمية

  ٢,١  ٦,٧  ٥,١  ٣,٧  ٥,٠  ٥,١ تقرأ وتكتب

  ١٧,٥  ٣١,٨  ٣٠,٨  ٤٢,٢  ٢٣,٣  ٢٤,٢ )أساسي( ابتدائي

  ٢٣,٤  ٢٢,١  ٢٦,٣  ٢٠,٥  ٢٩,٢  ٢٥,٣ متوسط

  ٢٠,١  ١٤,١  ١٤,٩  ١٤,٠  ١٦,٩  ١٨,٣ ثانوي

  ٢٦,٨  ٩,٦  ١١,١  ١٠,٠  ١٠,٥  ١٧,٦ جامعي

  ٤,٧  ١,٥  ١,٣  ١,٠  ٠,٥  ٢,٥ غير مبين

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

  :اإللتحاق المدرسي ٥- ٣

  

بتدائية، وذلك لدى في المرحلة اال يتسم الواقع التعليمي في لبنان بنسب إلتحاق مدرسي عالية جداً 

% ٩٨ تحاق مدرسي تقارب الـنسب إل إلى ٦-٣بيانات الجدول الفتيات والفتيان على السواء، وتشير 

سنة، بينما تنخفض نسبة  ١٤–١٠سنوات و ٩-٥لي بالنسبة للفئتين العمريتين على التوا% ٩٥الـ و

كذلك اإللتحاق بالتعليم  سنة ١٩ –١٥بالنسبة للفئة العمرية % ٧٠ما يقارب الـ  إلىاإللتحاق المدرسي 

نان تتشابه لدى والجدير بالذكر أن نسب اإللتحاق المدرسي في لب. %)٣٣(الجامعي فتصل لحوالي الثلث 

  .هاق ضئيل لنسب إلتحاق اإلناث في أغلبالذكور واإلناث، في كافة المراحل التعليمية مع تفو

  

  

  

  

  

  

  

   ٦- ٣ جدول

  العمرية نسب اإللتحاق المدرسي والجامعي حسب الفئات



 ١٩

  نسبة االنتساب إناث نسبة االنتساب ذكور الفئات العمرية

٩٨,٩  ٩٨,٤ ٩-٥  

٩٦,١  ٩٤,٤ ١٤-١٠  

٧٣,٦  ٦٨,٧ ١٩-١٥  

٣٤,٧  ٣٣,٨ ٢٤-٢٠  

٥,٧  ٧,٩ ٢٩-٢٥  

  

  :المساكن الرئيسية بحسب نوع المسكن ٦- ٣
 

هي  %٦٧غالبية المساكن ف ،ة بحسب نوع المسكنيتوزع المساكن الرئيس ٢-٣من الشكل  ظهري  

شكل ت حين في. من المساكن %٢٦نسبة فيشكل  )منزل مستقل( ما نوعأ، )شقة في مبنى مستقل(من نوع 

، بينما لم تستحوذ المساكن %١نسبة )أكثر من طابق الفيال(و% ٦ نسبة )لشقة في مشروع سكنيا(

  .الرئيسية المساكن إجماليمن تذكر المرتجلة على نسبة 
 

  ٢-٣شكل 

  حسب نوع المسكنتوزع المساكن الرئيسية 

فيال أآثر من 
طابق
%١

شقة في مبنى 
مستقل
%٦٧

شقة في مشروع 
سكني
%٦

منزل مستقل
%٢٦

شقة في مشروع سكني منزل مستقل
فيال أآثر من طابق شقة في مبنى مستقل

  
  

  :المساكن الرئيسية بحسب مساحة المسكن ٧- ٣
 



 ٢٠

ال تشكل  ²م ٨٠أن المساكن الصغيرة التي تقل مساحتها المسقوفة عن الـ ٧-٣ر من جدول يظه

ن المساكن المتوسطة الصغيرة المساحة والتي تتراوح أمن إجمالي المساكن في لبنان، وتبين % ١٥ى 

  .من إجمالي المساكن% ٢.

  

  ٧- ٣جدول 

  مساحة المسكنتوزع المساكن الرئيسية بحسب 

  المجموع مساحة المسكن

  ١,٤ ٢م٣٠أقل من

  ١٣,٦ ٢م٨٠إلى أقل من٣٠من

  ٤٢,٤ ٢م١٣٠إلى أقل من٨٠من

  ٢٣,٤ ٢م١٨٠إلى أقل من١٣٠من

  ١٩,٢ فأكثر٢م١٨٠

  ١٠٠ اإلجمالي

  

  :المساكن الرئيسيةفي در مياه الشرب امص ٨- ٣

  

تم السؤال عن مختلف  مياه الشربعتماد أكثر من مصدر لالما كان من الشائع في لبنان   

ذ أنه معتمد إ ،هي المصدر األكثر شيوعاً ن الشبكة العامةأب ٨-٣ويظهر من جدول ، المعتمدة المصادر 

  .من المساكن على التوالي% ١.

  

  

  

  

  ٨-٣جدول رقم 

  بالمساكن الرئيسية در مياه الشربامصتوزع 

المجموع ال نعم المصادر

  ١٠٠  ٤٣,٣  ٥٦,٧ الشبكة العامة

  ١٠٠  ٦٨,٢  ٣١,٨ مياه معدنية



 ٢١

  ١٠٠  ٩١,٨  ٨,٢ آبار ارتوازية

  ١٠٠  ٩٣,٠  ٧,٠ صهاريج مشتراة

  ١٠٠  ٩٣,٨  ٦,٢ ينابيع

  ١٠٠  ٩٧,٩  ٢,١ مياه جارية

  

  .فلتر الستخدامها كمياه للشربستعمال الاتنقية وتصفية المياه عبر  إلىالمساكن تلجأ من % ٤.

  

  :هاتوفرودورية  المساكن الرئيسيةفي  در مياه الخدمةامص ٩- ٣

  

 ،ما بالنسبة لمياه الشرب فإن في العديد من المساكن يتم الحصول على مياه الخدمة من أكثر من مصدر

  .راخدام مياه النبع أو المياه الجارية من األنهاستعلى يعتمدون % ٥.

  

  ٩- ٣جدول 

  توزع مصادر مياه الخدمة في المساكن الرئيسية

  المجموع  ال نعم مصادر المياه

  ١٠٠  ٢٤,٢  ٧٥,٨ الشبكة العامة

  ١٠٠  ٧٨,٦  ٢١,٤ آبار ارتوازية

  ١٠٠  ٨٤,٩  ١٥,١ صهاريج

  ١٠٠  ٩٦,٠  ٤,٠ شبكة خاصة

  ١٠٠  ٩٨,٥  ١,٥ مياه جارية من أنهار/نبع

  

حيث تبين من ما بين فصل الصيف وفصل الشتاء،  تختلف دورية توفر مياه الخدمة من الشبكة العامة

  .من هذه المساكن في فصل الصيف% ٢.

  

  :المساكن الرئيسية في لإلضاءةالطاقة مصادر   ١٠-٣ 

  

الرئيسية تستخدم ن كاالمس كافةن أ ١٠- ٣فيما يتعلق باإلضاءة في المسكن الرئيسي، يظهر من جدول 

 ملكاً تكان سواء(ة خاصال ةكهربائيال اتلدالموتستخدم والكهرباء من الشبكة العامة كمصدر لإلضاءة فيها 

لطاقة امصدر أن أظهرت نتائج الدراسة ومن ناحية أخرى،  .وسائل أخرى لإلضاءةمن المساكن % ٨.



 ٢٢

  .من المساكن% ٤.

  

  ١٠- ٣ جدول

  المساكن الرئيسية لإلضاءة فيالطاقة مصادر  توزع

  المجموع  ال نعم مصادر اإلضاءة

  ١٠٠  ٠,١  ٩٩,٩ شبكة عامة

  ١٠٠  ٦١,١  ٣٨,٩ مولدات كهربائية خاصة

  ١٠٠  ٩٨,١  ١,٩ وسائل إضاءة أخرى

  

  :نة الملحيود ١١- ٣

   

المستخدم في الطعام حسب نتيجة فحص نسبة اليود في الملح األسر  توزع ١١-٣يوضح جدول   

قل أ، يليه الملح مضاف إليه %٨٢,٤وهي  PPM  ١٥ي للملح المضاف إليه أكثر من على نسبة هأن أ

  %.٣بنسبة  ثم الملح الذي ال يحتوي على يود ،%٩,٦بنسبة  PPM ١٥من 

  

  

  ١١- ٣جدول 

  في ملح الطعام توزع األسر حسب نتيجة فحص نسبة اليود

  نسبة األسر نسبة اليود المضاف

  ٢,٩ )ال لون له(ليس به يود

  ٩,٦ )لون فاتح(١٥ppmأقل من

  ٨٢,٤ )لون غامق(١٥ppmأكثر من

  ٣,٠ لم يتم فحص الملح

  ١,٦ ال يوجد ملح بالمنزل

  ٠,٥ غير مبين

  ١٠٠ المجموع

  

  :ودوريتها ةالمساكن الرئيسيفي  رق التخلص من النفاياتط ١٢- ٣



 ٢٣

 

من الضروري التعرف على كيفية التخلص من  ، لذاالمواضيع المهمةإن موضوع النفايات من 

في آن  أكثر من طريقة للتخلص من النفايات المنزليةعتماد امكانية إ إلىشارة إلالنفايات في المساكن مع ا

   .١٢-٣ويوضح ذلك جدول  معاً

  

كطريقة  داخل المبنىتعتمد مستوعبات  ساكن الرئيسيةالممن % ٧٢في  أنهنتائج الدراسة  وتظهر

مستوعبات  فيها التي تعتمد المساكنفي حين كانت نسبة  ،قريبة من المسكنتعتمد مستوعبات  هامن %٢.

الحرق فكانت النسب متدنية و ات النفايات والرمي في الطبيعةعتماد مكباناحية أما  .من المساكن% ٤

  .من المساكن %٥.

    

في تخلص من النفايات بشكل يومي ال ه يتمأن وحظفقد ل، فيما يتعلق بدورية التخلص من النفاياتو

  .هامن% ٢.

  

  

  

  

  ١٢- ٣جدول 

  المساكن الرئيسيةفي  طرق التخلص من النفايات

  المجموع  ال نعم طريقة التخلص من النفايات

 ١٠٠  ٢٨,٠ ٧٢,٠ مستوعبات داخل المبنى

 ١٠٠  ٨٢,٨ ١٧,٢ مستوعبات قريبة من المسكن

 ١٠٠  ٨٨,٤ ١١,٦ عن المسكنمستوعبات بعيدة

 ١٠٠  ٩٠,٦  ٩,٤ شركة خاصة

 ١٠٠  ٩٧,١  ٢,٩ مكبات النفايات

 ١٠٠  ٩٧,٨  ٢,٢ الطبيعة

 ١٠٠  ٩٨,٥  ١,٥ حرق

  

  :اكن الرئيسيةالمنزلية في المس ةتوفر األجهز ١٣- ٣

  



 ٢٤

في المساكن المتوفرة لدى األسر ) جهاز واحد على األقل(أن األجهزة المنزلية  ٣-٣يظهر من الشكل 

.٩.%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣-٣شكل 

  نسب األسر التي تمتلك أجهزة منزلية بالمسكن الرئيسي

%53.3

%81.2

%21.9

%23.9

%26.1

%26.6

%30.2

%36.9

%43.0

%64.7

%75.4

%78.6

%94.5

%98.0

%98.7
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 ٢٧

  عـل الرابـالفص

  اتـاء المبحوثـالنسص ـخصائ

  

  لعمر فئة   في  الزواج أو السابق لهن   المتزوجات لخصائص النساء    عرضا الفصل   هذا  يتناول

، وذلك من خالل تقديم معلومات عن بعض الخصائص واللواتي تمت مقابلتهن في المسح سنة) ٤٩–١٥( 

  . كالعمر والزواج والتعليم االقتصاديةو االجتماعيةرافية ووجالديم

  

  :ةـائص عامـخص ١- ٤

  

 من بينتيو. سنة) ٤٩–١٥(امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج في فئة العمر  ٣٠٣٢تمت مقابلة 

 ، أن)والمستوى التعليمي توزع النساء حسب الفئات العمرية والمناطق والحالة الزواجية( ١-٤جدول ال

 بسيط بين المناطق، فنسبة تختلف هذه النسب بشكٍلو %.٠,٣المنفصالت في حين بلغت نسبة % ٦.

  .تليها النبطية المطلقات مثالً تزيد في بيروت عنها في مختلف المناطقو األرامل

  

ضل في ألفافات حسب المناطق ويبقى المستوى ختالالفتظهر بعض ا, ناحية المستوى التعليمي أما من

  .في بيروت% ١.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١- ٤جدول 

  سنة) ٤٩ –١٥(ابق لهن الزواج الستوزع النساء المتزوجات و

  حسب بعض الخصائص والمنطقة



 ٢٨
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  :زواجائص األـبخص ةًـات مقارنـائص الزوجـخص ٢- ٤

  

يتضح من  ،زواجهنأتي سبق لهن الزواج بخصائص لوابمقارنة بعض خصائص الزوجات أو ال

 زواج من المستوى التعليمي ذاته، وأنهأالنساء اللواتي تزوجن ب إلىن النسب األعلى تعود أ ٢-٤الجدول 

على، مثال أى تعليمي رتفعت نسبة الزوجات الحاصالت على مستوامستوى تعليم الزوج  كلما انخفض

بينهن  ،رفع من مستواهمأمستوى تعليمي  في نساء من تزوجوا %)٣,٣%+٧,١%+١٠,٦%+١١,٩

  .ا ارتفع المستوى التعليمي للزوجوتتقلص هذه النسب طبعاً كلم. من المستوى الثانوي وما فوق%) ٣.

  

  ٢- ٤جدول 

  المتزوجات والسابق لهن الزواج حسب المستوى التعليمي لهن زع النساءتو

  وللزوج الحالي أو السابق

  المستوى التعليمي للزوج
  المستوى التعليمي للزوجة

  المجموع
  جامعي  ثانوي  متوسط )أساسي(ابتدائي تقرأ وتكتب أمية

  ١٠٠  ٣,٣  ٧,١  ١٠,٦  ١١,٩  ٢٧,٤  ٣٩,٧  أمي

  ١٠٠  ١,٠  ٩,١  ١٧,٤  ١٩,٠  ٤٢,٤  ١١,٢  يقرأ ويكتب

  ١٠٠  ٢,٨  ١٥,٩  ١٨,٧  ٣٧,٤  ١٨,٢  ٧,٠  )أساسي(ابتدائي

  ١٠٠  ٦,٥  ٢٠,٣  ٤٢,٥  ١٦,٥  ١١,٣  ٢,٨  متوسط

  ١٠٠  ١١,١  ٤٢,٧  ٢٤,٦  ١٠,٧  ٩,٣  ١,٤  ثانوي

  ١٠٠  ٤٧,٢  ٢٧,١  ١٦,٨  ٤,٧  ٣,٩  ٠,٣  جامعي

  



 ٣١

ن سن أيالحظ ، لمرأةن سن زواج الرجل وسن زواج افي المقارنة بيما يتعلق بسن الزوجين فما فيأ

يد في ن سن الزوج يزأ ٣-٤ويبين الجدول . كبر من سن زواج المرأةأما يكون  زواج الرجل عادةً

  .ختالف ضئيل بين المناطقن االأسنة و ٦,١المتوسط عن سن الزوجة بنحو 

  

  

  

  

  

  ٣- ٤جدول 

  سنة) ٤٩-١٥(متوسط عمر الزوج والزوجة للنساء المتزوجات حالياً 

  حسب المنطقة

  متوسط الفرق بين العمرين  متوسط عمر الزوجة متوسط عمر الزوج  المنطقة

  ٦,١  ٣٦,٨  ٤٢,٩  جبل لبنان

  ٦,٢  ٣٦,٢  ٤٢,٤  البقاع

  ٦,٢  ٣٦,٢  ٤٢,٤  الشمال

  ٦,٣  ٣٦,٨  ٤٣,١  الجنوب

  ٦,٢  ٣٦,٧  ٤٢,٩  النبطية

  ٦,١  ٣٨,٤  ٤٤,٥  بيروت

  ٦,١ ٣٦,٨ ٤٢,٩  اإلجمالي

  

   :المـعائل اإلـرض لوسـعالت ٣- ٤

  

سنة حسب ) ٤٩-١٥(تي سبق لهن الزواج لوالنساء المتزوجات أو التوزع ا ٤-٤يبين جدول 

الراديو تبعاً  إلىعالمية من قراءة الصحف والمجالت ومشاهدة التلفزيون واالستماع متابعتهن الوسائل اإل

  .المتغيرات ذاتها تبعاً للمستوى التعليمي للزوجة ٥-٤للمناطق ويظهر الجدول 

  

عالمية المقروءة بالمقارنة مع غيرها من الوسائل ضآلة فعالية الوسائل اإل ٤-٤من جدول ويظهر 

من النساء في بيروت يقرأن % ٢٧ف النسب حسب المناطق، فمثالً ختالإ إلىمع اإلشارة  ،االعالمية

  .من النساء في الشمال% ٧صحيفة أو مجلة كل يوم مقابل 



 ٣٢

  

  

  

  

  
 
  

  

  ٤- ٤جدول 

  سنة حسب درجة متابعة ) ٤٩-١٥(ات والسابق لهن الزواج توزع النساء المتزوج

  الصحف والتلفزيون والراديو تبعاً للمناطق

  اإلجمالي

 قراءة الصحف والمجالت

١٤,٣  

٢٣,٥  

٢٦,١  

٢٧,٩  

٨,١  



 ٣٣

 مشاهدة التلفزيون

٨٥,٦  

٨,٨  

٤,٠  

١,٥  

 االستماع إلى الراديو

٣٤,٩  

.٥  

١٧,٣  

٣٠,٢  

١٠٠  



 ٣٤

  

  

  

  

هن اللواتي يطالعن  ساء الحاصالت على شهاداتالن أن ٥-٤يظهر من جدول  ومن ناحية أخرى،

  %.٤٣,٥ إلىوترتفع النسب عند الجامعيات  ،هنأكثر من غير

  

نتشاراً، فتتساوى نسب المشاهدة اليومية تقريباً   اما بالنسبة لمشاهدة التلفزيون، وهو الوسيلة األكثر أ

نسبة المشاهدة في  إلىشارة مع اإل ،%٨٦بين جميع المناطق وجميع المستويات التعليمية وهي حوالي 

  %.٩٥نحو  إلىالمناطق وتصل فيها نسب المشاهدة  بيروت التي تفوق غيرها من

  

إلى الراديو تحتل بيروت المركز األول مع نسبة استماع يومية تصل  إلىيتعلق باالستماع  فيما ماأ

من النساء في % ٥٤ن أالمالحظ من و. في الجنوب% ٢١مقابل نحو % ٤١ن ليها جبل لبنا، ت%٤٧نحو 

  .اًإلى الراديو إطالقستمعن يالجنوب ال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥- ٤جدول 

  سنة حسب درجة متابعة ) ٤٩-١٥(توزع النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج 

  الصحف والتلفزيون والراديو تبعاً للمستوى التعليمي

  الخصائص

  المستوى التعليمي

  اإلجمالي
 تقرأ وتكتب  أمية

ابتدائي

 )أساسي(
  جامعي  ثانوي  متوسط

 المجالتقراءة الصحف و

  ١٤,٣  ٤٣,٥  ٢٠,٣  ١٠,٩  ١٠,٦  ٦,٣  ٠,٠  يومياً

  ٢٣,٥  ٣٠,٥  ٣٣,١  ٢٧,٩  ٢٢,٧  ١٥,٧  ٠,٠ مرة أسبوعياً على األقل

  ٢٦,١  ١٦,٨  ٣٠,٤  ٣٣,٥  ٣٢,٥  ٢٢,٨  ٠,٠مرة في الشهر على األقل

  ٢٧,٩  ٩,٢  ١٦,٢  ٢٧,٦  ٣٤,٠  ٥٥,١  ٠,٠  إطالقاً

  ٨,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  أمية/ ال تقرأ

 هدة التلفزيونمشا

  ٨٥,٦  ٨٤,١  ٨٥,٣  ٩٠,٤  ٨٣,٩  ٨٣,٨  ٨٣,٨  يومياً

  ٨,٨  ١١,٢  ١٠,٠  ٥,٨  ١٠,١  ٨,٤  ٨,٩ مرة أسبوعياً على األقل

  ٤,٠  ٣,٧  ٤,١  ٢,٧  ٤,٠  ٥,٣  ٤,٧مرة في الشهر على األقل

  ١,٥  ١,٠  ٠,٦  ١,١  ١,٩  ٢,٥  ٢,٥  ال تشاهد إطالقاً

 االستماع إلى الراديو

  ٣٤,٩  ٤٥,٨  ٣٩,٨  ٤٠,٦  ٣٠,٩  ٢٥,٥  ٢٥,٦  يومياً



 ٣٦

  ١٧,٥  ١٥,٢  ١٧,٣  ١٦,٩  ٢٢,٧  ١٦,٣  ١٤,٩ مرة أسبوعياً على األقل

  ١٧,٣  ١٨,٢  ٢٠,٣  ١٩,٣  ١٧,٣  ١٤,٠  ١١,٥مرة في الشهر على األقل

  ٣٠,٢  ٢٠,٨  ٢٢,٦  ٢٣,٣  ٢٩,١  ٤٤,٢  ٤٨,٠ ال تسمع الراديو إطالقاً

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  المجموع

 
 
 
 
 
 
 



 ٣٥

  سـل الخامـالفص

  نـة والتدخيـة واإلعاقـراض المزمنـاألم ارـانتش

  

من دراسة المسح اللبناني جزءاً هاماً المتعلق باألمراض المزمنة واإلعاقة والتدخين  يعتبر الفصل

باب الوفاة في فاألمراض المزمنة من أهم أس. نسانالتصالها المباشر بصحة اإل لصحة األسرة نظراً

وتدل إسقاطات تقرير منظمة الصحة العالمية على أن ما يقارب . طرادضأثرها يتزايد بإ ن، حيث أالعالم

األمراض المزمنة الذي بلغ أبعاداً  نتيجة لألوبئة الناتجة عن مليون نسمة يتوفون قبل األوان سنوياً ١٧

حية من جهة ثار االقتصادية واالجتماعية من جهة وارتفاع تكلفة الفاتورة الصعن اآل عالمية، فضالً

  .أخرى

  

كذلك األمر بالنسبة إلى فئة أخرى متواجدة في المجتمع متعلقة باألفراد المصابين بإعاقة، التي تتطلب 

تكيفاً خاصاً مع البيئة التي يعيشون فيها نتيجة لوضعهم الصحي الذي يوجد به خلل ما، يحد من ممارسة 

رعاية بالنفس، والعالقات االجتماعية األنشطة اليومية مثل ال حياته بالشكل السوي، وخاصةً

ثار النفسية واالجتماعية التي تنعكس سلباً على الفرد المعوق التي تتطلب عن اآل ً، فضال...واالقتصادية

  .المجتمعمساعدة للتخفيف عنه بغية إشراكه في من المحيطين به كل التفهم وال

  

نسان هور صحة اإلل مباشر في تدخر تناوله المسح يساهم بشكآإضافةً إلى ذلك هنالك عامل 

  . هو التدخين بمختلف أشكالهووالمجتمع أال 

  

  :األمراض المزمنة ١- ٥

  

األمراض المزمنة لدى أفراد األسرة المعيشية، وتم تحديد نوع المرض  انتشارتناول المسح مدى 

وسنالحظ أن . لمرضيشكو منه الفرد، وتبيان إن كان الطبيب قد قام بإبالغه أن لديه هذا ا الذيالمزمن 

  ...األمراض المزمنة يتفاوت بحسب عوامل متعددة مثل العمر والجنس انتشار

  

  :األمراض المزمنة حسب الجنس انتشار ١-١- ٥

  

من مرض مزمن واحد فقط هي  يتبين لنا أن نسبة األفراد الذين يعانون ١-٥من خالل الجدول 

  %.١٩,٧هي ومن مرض مزمن واحد أو أكثر % ٢.

  



 ٣٦

  

  ١- ٥جدول 

  األمراض المزمنة حسب الجنس انتشارنسبة 

  الجنس
  عدد األمراض

  مرض واحد أو أكثر مرضان مرض واحد فقط

  ١٦,٥  ٥,٩  ١٠,٠ ذكور

  ٢٢,٩  ١٠,٦  ١١,١ إناث

  ١٩,٧ ٨,٢ ١٠,٦ اإلجمالي

  

بين الذكور  األمراض المزمنة نتشاريتبين لنا أن هنالك تفاوتاً ال ١-٥وباإلطالع على الشكل 

كما أن نسبة % ٥,٩والذكور % ١٠,٦ نيبمرض لنسبة مرتفعة لدى اإلناث المصاباتواإلناث، فنرى أن ا

  . بالنسبة إلى الذكور% ١٦,٥ مع مقارنةً% ٢٢,٩رضٍ واحد أو أكثر تبلغ المصابين بم
 

  ١-٥شكل 

  حسب الجنس بأمراض مزمنةنسبة األفراد المصابين 

0

5

10

15

20

25

مرض واحد فقط مرضان مرض واحد أو أآثر

عـدد األمــراض
ذآور  إناث اإلجمالي

  
  

  



 ٣٧

  

  :والجنس ات العمرفئاألمراض المزمنة حسب  انتشار ٢-١- ٥

  

األمراض المزمنة يتفاوت بحسب الفئات  انتشار، يتبين لنا أن ٢-٥من خالل ما يوضحه الجدول 

العمرية، إذ أن النسبة تزداد مع التقدم في العمر، فتبلغ نسبة األفراد المصابين بمرض مزمن واحد أو 

  .سنة وما فوق ٧٠لألفراد من عمر % ٧٤,٦مع  مقارنةً% ٤,٧) سنة ١٤-٠( العمريةأكثر لدى الفئة 

  

مع  مقارنةً% ٤٨,٢فضالً عن ذلك، مع التقدم في العمر ترتفع نسبة األفراد المصابين بمرضين مع 

  .سنة وما فوق ٧٠للفئة العمرية % ٢٣,٥األفراد المصابين بمرض واحد فقط بنسبة 

  

 ٢- ٥جدول 

  والجنس األمراض المزمنة حسب فئات العمر انتشارنسبة 

  المجموع

  مرضان

٠,٥  

.٧  

١,٣  

٤,٠  

٩,٨  

١٦,٤  

٣٠,٤  



 ٣٨

٤٨,٢  

٠,٠  

٨,٢  

  

  

  

  

  

  :انتشار أهم األمراض المزمنة حسب نوع المرض والجنس ٣-١- ٥

  

وآالم الظهر % ٢,٦والقلب % ٣,٥والسكري % ٥,١رتفاع ضغط الدم أن ا ٣-٥يظهر من جدول 

وكلها تزيد بين اإلناث عن اًانتشارمن أكثر األمراض المزمنة % ١,٦ض المعدة وأمرا% ١,٧المزمنة 

  .الذكور فيما عدا أمراض القلب تزيد بين الذكور عن اإلناث

  

  ٣- ٥جدول 

  األمراض المزمنة حسب نوع المرض والجنس أهم انتشارنسبة 

  ذكور

٣,٨  

.٠  

٢,٨  

١,٢  



 ٣٩

١,٤  

٠,٦  

٠,٩  

١,١  

٠,٤  

٠,٧  

٠,١  

٠,٤  

٠,١  

  

  :انتشار أهم األمراض المزمنة حسب نوع المرض والجنس وفئات العمر ٤-١- ٥

  

األمراض المزمنة ترتفع مع التقدم في العمر، لتصل إلى أعلى  انتشارأن نسبة  ٤-٥يوضح جدول 

ث والذكور ضمن هذه الفئة سنة وما فوق، كذلك النسبة تتفاوت ما بين اإلنا ٧٠نسبة للفئة العمرية 

% ١٤,٨، مقارنةً مع الذكور بنسبة %٢٣,٩ض السكري بين اإلناث مر انتشارالعمرية، فنرى أن نسبة 

ك تقارباً بالنسبة في حين نرى أن هنا%. ٣,٤والذكور % ٦أيضاً أمراض المفاصل نسبتها بين اإلناث 

  .األمراض المزمنة الباقية بين اإلناث والذكور انتشارإلى 

  



 ٤٠

  ٤- ٥جدول 

  األمراض المزمنة األكثر شيوعاً حسب نوع المرض والجنس وفئات العمر انتشارنسبة 

فئات 

  العمر

 ألم مزمن في الظهر  أمراض المفاصل  أمراض القلب أمراض المعدة السكري ارتفاع ضغط الدم

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  إناث  ذكور

٠,٠  ٠,٠  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٠  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,٠  ٠,٠ ١٤-٠  

٠,١  ٠,٠  ٠,٨  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٢  ٠,١  ٠,٢  ٠,٣  ٠,٢  ٠,١  ٠,٠ ١٩-١٥  

٠,٥  ٠,٤  ١,٠  ٠,٤  ٠,١  ٠,٣  ١,١  ٠,٧  ٠,١  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٢ ٢٩-٢٠  

٢,٠  ١,٥  ١,٦  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٤  ٣,٠  ٢,١  ٠,٩  ١,١  ٢,٢  ٠,٦ ٣٩-٣٠  

٥,٧  ٢,٥  ٣,٨  ٠,٤  ١,٩  ٢,٥  ٣,٨  ٢,٥  ٣,٠  ٤,١  ٥,٩  ٤,٤ ٤٩-٤٠  

٥,٢  ٢,٠  ٤,٧  ١,٦  ٤,٢  ٦,٤  ٣,٢  ٣,٦  ٩,٩  ٨,٤  ١٥,٨  ٧,٦ ٥٩-٥٠  

٥,٨  ٣,٩  ٦,٢  ٠,٩  ٩,٤  ١١,٦  ٣,٦  ٢,٧  ١٦,٨  ١٢,٥  ٢٨,٠  ١٧,٧ ٦٩-٦٠  

٥,٢  ٤,٢  ٦,٠  ٣,٤  ١٨,٧  ١٩,٢  ٣,٥  ٣,٧  ٢٣,٩  ١٤,٨  ٢٣,٩  ٢٥,٦ +٧٠  

  ٢,٣  ١,٢  ٢,٢  ٠,٦  ٢,٤  ٢,٨  ١,٨  ١,٤  ٣,٩  ٣,٠  ٦,٥  ٣,٨  اإلجمالي

  

  :اإلعاقة ٢- ٥

  

تتواجد في كل مجتمع من المجتمعات فئة خاصة تعرف بالمعوقين أو األفراد ذوي االحتياجات 

الخاصة، تتطلب منهم التكيف مع الواقع الذي يعيشون به ومع البيئة المحيطة، وهذا التكيف يقع بالدرجة 

على عاتق األشخاص المحيطين به، عبر توجيه االهتمام لهم مثلهم مثل أي شخص طبيعي يمارس  األولى

  .حياته

  

تجاههم تقع على عاتق المعنيين بالشأن االجتماعي، من ناحية تطوير  ليةوومسئإضافةً إلى ذلك هنالك 

قديمات االجتماعية المجتمع ورفع مستوى الت صحية، وتحفيزهم على المشاركة واإلندماج معالخدمات ال

  .لهم

  

المسح اللبناني لصحة األسرة بنموذج متعلق بإصابة األفراد بأية حالة صحية أو جسدية،  من هنا عني

  .وإن كانت تحد من قدرتهم على ممارسة أوجه الحياة اليومية بالشكل المعتاد لشخص عادي في نفس السن

  

 :اإلعاقة والجنس حدة حسب نوقّوالمع ١-٢- ٥

  



 ٤١

لألفراد المصابين % ١,٨، منها %٤,٣أن نسبة األفراد المصابين بإعاقة تبلغ  ٥-٥ول يوضح جد

أما نسبة األفراد غير . بين اإلناث والذكور اًك تفاوتبإعاقة معتدلة، وليس هنا% ٢,٥ة وبإعاقة حاد

  %.٩٥,٤المصابين بإعاقة فتبلغ 

  

   ٥–٥جدول 

  حسب حدة اإلعاقة والجنسن يقّولمعاتوزع 

  اإلعاقة
 لجنسا

  اإلجمالي
 إناث ذكور

  ١,٨  ١,٦  ١,٩ حادة

  ٢,٥  ٢,٥  ٢,٦ معتدلة

  ٩٥,٤  ٩٥,٥  ٩٥,٢ ال توجد إعاقة

  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٣ ال أعرف/غير مبين

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

  :حسب حدة اإلعاقة وفئات العمر والجنس نوقّوالمع ٢-٢- ٥

  

 نسبة اإلعاقة مع التقدم في العمر، لتصل إلى أعلى نسبة لألفراد الذين ارتفاع ٦-٥يظهر الجدول 

إعاقة حادة، واألدنى بالنسبة إلى الفئة % ١٠,٥إعاقة معتدلة، و % ١٢,٥لعمر، وبنسبة امن  + ٧٠بلغوا 

منها لدى  يهنأكثر لدبإعاقة هي  اتالمصاب + ٧٠ كما نالحظ أن نسبة اإلناث. سنة ١٤–٠العمرية 

  .الذكور

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٦- ٥ جدول



 ٤٢

  اإلعاقة حسب فئات العمر والجنس انتشارنسبة 

  فئات العمر
  اإلجمالي إناث ذكور

 معتدلة  حادة معتدلة حادة معتدلة حادة

١,٠  ٠,٨  ١,٠  ٠,٨  ١,١  ٠,٧ ١٤-٠  

١,٥  ٠,٧  ١,٢  ٠,٦  ١,٧  ٠,٨ ١٩-١٥  

١,١  ١,٠  ٠,٩  ٠,٨  ١,٣  ١,٢ ٢٩-٢٠  

١,٨  ١,٧  ١,٦  ٠,٩  ٢,٠  ٢,٦ ٣٩-٣٠  

٢,٧  ١,٦  ١,٦  ١,١  ٣,٩  ٢,١ ٤٩-٤٠  

٢,٧  ١,٩  ٢,٧  ٢,٠  ٢,٧  ١,٨ ٥٩-٥٠  

٦,٨  ٣,١  ٧,٥  ٣,٠  ٦,٠  ٣,٢ ٦٩-٦٠  

١٠,٥١٢,٥  ١٥,٢ ١١,٤  ٩,٩  ٩,٧ +٧٠ 

  ٢,٥  ١,٨  ٢,٥ ١,٦ ٢,٦ ١,٩ اإلجمالي

  

  :حسب نوع اإلعاقة والجنس نوقّوالمع ٣-٢- ٥

  

ة األعلى من بين جميع أنواع النسب تعتبر نسبة اإلعاقة المتعلقة بالنظر أن ٧-٥يوضح الجول 

كما يالحظ أن نسبة %. ٣٨,٦، تليها اإلعاقة المتعلقة بالحركة مع نسبة %٤٨,٥اإلعاقات مع نسبة 

  .%٤٢,٦منها لدى الذكور % ٥٤,٩اإلصابة باإلعاقة المتعلقة بالنظر منتشرة أكثر لدى اإلناث 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ٧- ٥ جدول

  جنساإلعاقة حسب نوع اإلعاقة وال انتشارنسبة 



 ٤٣

  نوع اإلعاقة
 الجنس

  اإلجمالي
 إناث ذكور

  ٤٨,٥  ٥٤,٩ ٤٢,٦ النظر

  ١٦,٤  ١٧,٩ ١٥,٠ السمع

  ١٤,٨  ١٥,٩ ١٣,٨ الفهم والتواصل

  ٣٨,٦  ٣٧,٨ ٣٩,٣ الحركة

  ١٣,٦  ١٤,٢ ١٣,٠ الرعاية بالنفس

  ٨,٨  ٧,١ ١٠,٤ التعامل مع الناس

  

  :حسب المحافظات والجنس نوقّوالمع ٤-٢- ٥

  

محافظة بيروت التي  بينك فرقاً شاسعاً ن نالحظ أن هناأ، يمكننا ٢-٥وشكل  ٨-٥ل من خالل جدو

 باأللف، مقارنة مع باقي المحافظات حيث ١٥٠بإعاقة بنسبة  تحتل النسبة األعلى باألفراد المصابين

  ).البقاع(في األلف  ٣٩و) جبل لبنان(في األلف  ٢٦تتراوح نسبها بين 

  

  ٨- ٥جدول 

  )باأللف(والجنس ) المحافظات(اقة حسب المناطق نسبة انتشار اإلع

  المحافظة
 الجنس

  اإلجمالي
 إناث ذكور

  ٢٦,٢  ٢٢,٨  ٢٩,٦ جبل لبنان

  ٣٨,٧  ٣٤,٨  ٤٢,٧ البقاع

  ٣٥,٧  ٣٠,٥  ٤٠,٦ الشمال

  ٢٨,١  ٢٣,٧  ٣٢,٧ الجنوب

  ٣١,٨  ٣٤,٦  ٢٩,٠ النبطية

  ١٥٠,٠  ١٥٩,١ ١٤٠,٠ بيروت

  ٤٣,٤  ٤١,٦  ٤٥,١ اإلجمالي

  

  ٢-٥شكل 



 ٤٤

  والجنس حسب المناطق قينّوالمعنسبة 
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  :حسب المحافظات وفئات العمر نوقّوالمع ٥-٢- ٥

  

نسب انتشار اإلعاقة في المناطق المختلفة ونجد أنها تبلغ نسبة عالية في  ٩-٥يظهر من جدول 

أما بالنسبة لباقي المناطق فهي %. ٤٣حيث تزيد عن النسبة العامة في لبنان والتي تبلغ % ١٥٠بيروت 

  . بالبقاع% ٣٩في جبل لبنان، % ٢٦تتراوح بين 

  

سنة وتتصاعد  ١٥فقط ألقل من % ١٨العمر حيث تبلغ  ارتفعكلما وعن فئات العمر نجد أنها تزيد 

  +. ٧٠بين كبار السن  %٢٣١لتبلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  ٩- ٥جدول 

  )باأللف(افظات نسبة انتشار اإلعاقة حسب الفئات العمرية والمح



 ٤٥

فئات 

  العمر

 )المحافظة(المنطقة
  اإلجمالي

  بيروت  النبطية الجنوب الشمال البقاع جبل لبنان

١٨,٢  ٧٥,٠  ١٣,٤  ١٣,١  ١٧,٤  ١١,٨  ٩,٩  ١٤- ٠  

٢١,٦  ٦٠,٠  ٢٤,٣  ٢١,١  ٢٣,٠  ٢٦,١  ٩,٢  ١٩-١٥  

٢١,٠  ٧٥,٦  ٧,١  ١٩,٥  ١٩,٩  ٢٩,٣  ٨,٤  ٢٩-٢٠  

٣٥,٠  ٨٢,٨  ١٦,٢  ٢١,٤  ٤١,٥  ٢٤,١  ٢٩,٤  ٣٩-٣٠  

٤٢,٧  ١١٥,٤  ٢٩,٦  ٢٨,١  ٤٢,١  ٣٢,١  ٣٠,٨  ٤٩-٤٠  

٤٥,٩  ١٥٥,٠  ١٥,١  ١٣,٨  ٣١,٧  ٥٥,٨  ٢٦,١  ٥٩-٥٠  

٩٨,٤  ٣٥٨,٧  ٧٦,٣  ٥١,١  ٥٥,١  ٨٥,٩  ٥٥,٦  ٦٩-٦٠  

٢٣٠,٦  ٥٦٦,٧  ٢٠٣,٩  ١٧١,٠  ١٨٩,٥  ٢٤٨,١  ١٣٠,٧  + ٧٠  

  ٤٣,٤ ١٥٠,٠  ٣١,٨ ٢٨,١ ٣٥,٧ ٣٨,٧ ٢٦,٢  اإلجمالي

 
  :باب اإلصابة والجنسحسب أس نوقّوالمع ٦-٢- ٥

  

% ٢٦,٠أن أحد أهم األسباب إلصابة الفرد بإعاقة نتيجة كبر السن بنسبة  ١٠-٥يتبين من جدول 

تزيد فهي بالنسبة إلى الجنس،  اً كبيراًتفاوت أن هناك، ونالحظ %١٨,٤يليها اإلصابات والحوادث بنسبة 

في حين تزيد بين  ، لإلصابات والحوادثبالنسبة  %١٠,٤مع اإلناث بنسبة  مقارنةً% ٢٥,٨ بين الذكور

أما بالنسبة إلى األسباب األخرى، نرى أيضاً أن . نتيجة كبر السن% ٢٠عن الذكور % ٣٣اإلناث 

  .، من أسباب اإلعاقة%١٧,١، وعامل الوراثة والسبب الخلقي يشكالن %١٧,٤األمراض تشكل نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠- ٥جدول 



 ٤٦

  بة والجنسحسب أسباب اإلصا نّوقيالمعتوزع 

  األسباب
  الجنس

  اإلجمالي
  إناث ذكور

  ١٧,١  ١٧,٥  ١٦,٦ خلقي/وراثي

  ٣,٨  ٣,٧  ٣,٨ متعلقة بالوالدة

  ٣,٢  ٢,٨  ٣,٦ مرض معدي

  ١٧,٤  ٢٠,٧  ١٤,٤ أمراض أخرى

  ٠,٦  ٠,٢  ١,٠ سوء المعاملة الجسدية والنفسية

  ٢٦,٠  ٣٢,٥  ٢٠,٠ كبر السن

  ١٨,٤  ١٠,٤  ٢٥,٨ إصابات وحوادث

  ٠,٣  ٠,١  ٠,٤ السحر/الحسد

  ٧,٣  ٧,٥  ٧,١ أخرى

  ٥,٩  ٤,٦  ٧,٢ ال أعرف/غير مبين

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

  :اكتشاف اإلعاقة وتلقي الرعاية والجنس تم فيه حسب العمر الذي نوقّوالمع ٧-٢- ٥

  

عند العمر  لديهم تم اكتشاف أول إعاقة  قينّوالمعأن ما يقرب من نصف  ١١-٥يظهر من الجدول 

الوالدة ويتساوى في ذلك إن كان األبناء ذكوراً أم إناثاً، كما يظهر  عند تم اكتشافها% ١٤فأكثر، وأن  ٢٠

إلثني عشر شهراً السابقة للمسح رعاية صحية خالل ا ة عالية من األفراد لم يتلقوا أينسب نهذا الجدول أ

  %.٨وأنها تزيد بين الذكور عن اإلناث بنسبة تزيد على  )%٤٤,١(

  

  

  

  

  

  

  ١١- ٥جدول 



 ٤٧

األفراد المصابين بإعاقة حسب العمر عند ظهورها أو اكتشافها وتلقي الرعاية بشأنها خالل  توزع

  شهراً السابقة للمسح وحسب الجنس اإلثني عشر

ظهور اإلعاقة وتلقي 

  الرعاية

 الجنس
اإلجمالي

  إناث ذكور

  العمر عند اكتشاف أول إعاقة

  ١٤,٤  ١٤,٧  ١٤,١ منذ الوالدة

٦,٥  ٥,٤  ٧,٦ ٤-٠  

٤,٨  ٥,٤  ٤,٣ ٩-٥  

٨,٥  ٦,٤  ١٠,٥ ١٤-١٠  

  ٤٥,٣  ٤٥,٩  ٤٤,٧ فأكثر٢٠

  ٢٠,٤  ٢٢,٢  ١٨,٧ غير محدد/غير مبين

 تلقي الرعاية

  ٤٩,٢  ٥٣,٦  ٤٥,٠ نعم

  ٤٤,١  ٣٩,٢  ٤٨,٦ ال

  ٦,٧  ٧,١  ٦,٣ ال أعرف/غير مبين

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

  :التدخين ٣- ٥

  

ة على مختلف وظائف السلبي افات المضرة بصحة اإلنسان، نظراً لتأثيراتهيعتبر التدخين من أكثر اآل

  .المسح بدراسة هذه اآلفة لألفراد من سن العاشرة من العمر وقد عني. الجسم

  

  

  

  

  

  :المدخنين حسب حالتهم من التدخين والجنس ١-٣- ٥
 



 ٤٨

لهم  سبق% ٥,٤، ونالحظ أن %٢٥,٧أن نسبة المدخنين في لبنان هي  ١٢-٥يوضح جدول 

المدخنين هي أكثر ارتفاعاً  أن نسبة الذكور كما يظهر. بق لهم التدخينلم يس% ٦٨,٢التدخين، مقابل 

  %.١٨,٩مقارنة مع اإلناث بنسبة % ٣٢,٦ حيث تبلغ

  

  ١٢- ٥جدول 

  من عمر عشر سنوات حسب الجنساألفراد المدخنين  توزع

الوضع الحالي من 

  التدخين

 الجنس
  اإلجمالي

  إناث ذكور

  ٢٥,٧  ١٨,٩ ٣٢,٦ دخن حالياًم

  ٥,٤  ٣,٩  ٦,٩ سبق له التدخين

  ٦٨,٢  ٧٦,٥ ٥٩,٦ غير مدخن

  ٠,٨  ٠,٧  ٠,٩ غير محدد/غير مبين

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

  :حسب فئات العمر والجنس نوالمدخن ٢-٣- ٥

  

نسبة ب ٤٩–٤٠نالحظ أن نسبة المدخنين األعلى هي ضمن الفئة العمرية  ١٣-٥ومن جدول 

ولصالح  الذكور واإلناث بينالنسب  وتتباين%. ٤٢,٦نسبة ب ٥٩–٥٠تليها الفئة العمرية   ،%٤٤,٣

 .%٢٠الذكور بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣- ٥ جدول

 فئات العمر والجنس نسبة األفراد المدخنين حسب



 ٤٩

  

 فئات العمر
 الجنس

  اإلجمالي
 إناث ذكور

٠,٩  ٠,٨  ١,٠ ١٤-٠  

٧,٧  ٣,١  ١٢,٢ ١٩-١٥  

٢١,٨  ١١,٧  ٣٠,٧ ٢٩-٢٠  

٣٦,٤  ٢٧,٤  ٤٦,٦ ٣٩-٣٠  

٤٤,٣  ٣٥,٨  ٥٤,٥ ٤٩-٤٠  

٤٢,٦  ٣٣,٥  ٥٣,٠ ٥٩-٥٠  

٢٤,٧  ١٧,٣  ٣٢,٠ +٦٠  

  ٢٥,٧ ٣٢,٦١٨,٩ اإلجمالي
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  ادسـل السـالفص

  زواجـاط الـأنم

  

يمثل الزواج اإلطار األساسي لتكوين األسر وإنجاب األطفال، ومن ثم فإن انتشاره واستقراره في 

والشباب  اية األمومة والطفولة ورعاية النشءالمجتمع يهيء الظروف المالئمة لحياة األفراد وحم

  .والمسنين

  

  :اط الزواج من خالل تناول المحاور اآلتيةويهتم الفصل الحالي بدراسة مستويات وأنم

  .ةـالحالة الزواجي -

 .السن عند الزواج -

 .اربـزواج األق -

 .اتـتعدد الزوج -

 .استقرار الزواج -

  

  :ةـالة الزواجيـالح ١- ٦

  

بلغت نسبة الذكور . سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والنوع ١٥توزيع السكان  ١-٦يتناول الجدول 

من الذكور % ١,٧أما نسبة األرامل فقد بلغت . من اإلناث% ٤٩,٩مقابل  %٥١,٤المتزوجون فعالً 

وقد يرجع ذلك إلى %. ٠,٦بة المطلقين تفوق نس% ١,٦كذلك فإن نسبة المطلقات . من اإلناث% ٩,١و

  .ن احتمال الزواج مرة أخرى بين الذكور أعلى منه بين اإلناثأ

  

فقط بين اإلناث وتختلف % ٣٩,٣مقابل % ٤٦,٣ وقد بلغت نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج

دون زواج تتناقص مع من الذكور واإلناث الباقين  ن نسبة كٍلإلى أويشير الجدول . هذه النسب مع العمر

  .عاماً ٤٠نها ترتفع بين اإلناث عنها بين الذكور وذلك بعد سن تقدم العمر، إال أ

  

ي مع تزايد العمر بين اإلناث وبصفة خاصة بعد ويالحظ من الجدول تزايد نسب الترمل بشكل تدريج

عوامل مثل كبر عمر الزوج عن الزوجة، وزيادة فرص  إلىبالذكور، ويرجع ذلك  عمر الستين مقارنةً

  .اث عموماًرتفاع توقع الحياة بين اإلنزواج مقارنة بالزوجات فضالً عن اإعادة الزواج مرة أخرى بين األ
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  ١- ٦جدول 

  ة فأكثر حسب الحالة الزواجية والنوعسن ١٥توزع السكان 

  الحالة الزواجية

مت

زو

  ج

  ذكور

٠,

٤  

٢,

٩  

١

٧,

٧  

٥

٠,

٥  

٧

٣,

٩  

٨

٥,

٦  

٩

٠,

٦  

٩
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٢,

١  

٩

٤,

٧  

٩

٣,

٥  

٩

١,

٤  

٨

١,

٩  

٥

١,

٤  

  إناث

٢,

٥  

١

٨,

١  

٤

٥,

٠  

٦

٢,

٩  

٧

٢,

٨  

٧
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٢,

٣  

٧

٧,

٨  

٦

٧,

٦  

٧

٧,

٧  

٦

٥,

٧  

٥

٤,

٥  

٣

٥,

١  

٤

٩,

٩  

  

  :زواجـن عند الـالس ٢- ٦

  

 للذين يتزوجون قبل العمر خمسين عاماً من المقاييس التي) SMAM(العزوبية  يعتبر متوسط سن

، من واقع المسح اللبناني وباستخدام هذه المقاييس. الحديثةول للفترات تسمح بدراسة السن عند الزواج األ

سنة عند  ٢٨,٨سنة، مقابل  ٣٢,٨لصحة األسرة، فقد بلغ متوسط عدد سنوات العزوبية عند الذكور 

  .ناثاإل
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. ة والمستوى التعليميمن الذكور واإلناث حسب منطقة اإلقام هذا المتوسط لكٍل ٢-٦ويعرض جدول 

ناث عاماً، وعند اإل ٣٣,٦ث بلغ ن السن عند الزواج األعلى عند الذكور هو في الشمال حيومنه يتضح أ

  .نسب العزوبيةارتفاع  إلىعاماً وارتفاع هذا السن يعود ربما  ٣٠,٤هو في الجنوب حيث بلغ 

  

ارتفاع سنها عند الزواج حيث بلغ سن الزواج لإلناث  إلىن تعليم الفتاة يؤدي أ من الجدول كما يتبين

لكنه من . سنة بين اللواتي يقرأن ويكتبن ٢٧,١سنة بينما بلغ  ٣٠,٧الحاصالت على تعليم ثانوي فأكثر 

 إلىن التعليم يؤدي كما يالحظ أ. سنة ٢٩,٨ ضاً إذ بلغياع السن عند الزواج لدى األميات أالمالحظ ارتف

عاماً  ٣٣,٦عاماً عند األميين و ٣٠,٧ذ بلغ هذا السن فاع السن عند الزواج لدى الذكور أيضاً، إارت

  .للحاصلين على تعليم ثانوي فأكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢- ٦جدول 

  زوبية عند الزواج األول حسب الجنسمتوسط عدد سنوات الع

  بعض الخصائصو

  إناث ذكور ائصالخص

 المنطقة

  ٢٨,٢  ٣٢,٥ جبل لبنان

  ٢٩,٠  ٣٢,٧ البقاع
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  ٢٩,٠  ٣٣,٦ الشمال

  ٣٠,٤  ٣٢,٢ الجنوب

  ٢٩,٣  ٣٢,١ النبطية

  ٢٨,٤  ٣٢,٦ بيروت

 المستوى التعليمي

  ٢٩,٨  ٣٠,٧ أمي

  ٢٧,١  ٣١,٦ يقرأ ويكتب

  ٢٥,٦  ٣٠,٨ )أساسي(ابتدائي

  ٢٦,٦  ٣٣,٦ متوسط

  ٣٠,٧  ٣٣,٦ +ثانوي

  ٢٨,٨ ٣٢,٨ جمالياإل

  

وهي % ٢,٦ذ بلغت اج المبكر عند اإلناث هي متدنية إن نسبة الزوأ ٣-٦ويتبين من خالل الجدول 

دنى سجلت والنسبة األ% ٦٣,٧كما سجلت بيروت أكبر نسبة من المتزوجات وبلغت . معدومة في بيروت

التعليمي إذ بلغت نسبة  كما تنخفض نسبة المتزوجات مع ارتفاع المستوى%. ٥٦,٩في البقاع وبلغت 

  .بين الحاصالت على مستوى ثانوي وأكثر% ٤٥,٢بين األميات مقابل % ٨٧الزواج 

  

  

  

  

  

 ٣- ٦جدول 

  تي سبق لهن الزواج حسباللالمتزوجات أو ا نسبة النساء

  بعض الخصائصالعمر و

  فئات العمر

٤٤-٤٠  
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  المنطقة

٧٩,٨  

٨٣,١  

٧٨,٤  

٧٢,٦  

.٦  

٨٥,٧  

  المستوى التعليمي

٧٦,٤  

٦٨,٨  

٧٦,٢  

٨٥,٩  

٧٨,٥  

٧٩,٠  

 
ولبيان اتجاه السن عند الزواج عبر الفئات العمرية المتتالية من النساء المتزوجات أو السابق لهن 

  .تم احتساب العمر الوسيط لبعض فئات األعمارالزواج، 

  

ويختلف العمر . أن هناك اتجاهاً نحو تأخير الزواج بين الفئات األصغر عمراً ٤-٦ويبين الجدول 

من النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في فئة % ٥٠الوسيط باختالف المناطق، ففي حين أن نسبة 
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سنة في منطقة النبطية، يصل العمر الوسيط للفئة ذاتها إلى  ٢١قد تزوجن قبل بلوغهن العمر  ٣٤-٣٠

كما أن العمر الوسيط للزواج يتزايد بشكل واضح مع تزايد المستوى التعليمي . سنة في بيروت ٢٧,٢

 .وذلك مهما كان عمر الزوجة الحالي

  

  

  

 ٤- ٦جدول 

  العمر الوسيط للزواج األول حسب العمر الحالي للمرأة

  بعض الخصائصو

  خصائصال
 فئات العمر

٤٩-٤٥  ٤٤-٤٠ ٣٩-٣٥ ٣٤-٣٠  

 المنطقة

  ٢٢,٦  ٢٢,٤  ٢٣,٩  ٢٦,٢ جبل لبنان

  ٢١,٠  ٢٠,٤  ٢١,٢  ٢٥,٠ البقاع

  ٢١,١  ٢٠,٩  ١٩,٩  ٢٣,٨ الشمال

  ١٩,٨  ٢١,٧  ٢٢,٢  ٢٥,٥ الجنوب

  ٢١,٥  ٢٢,٣  ٢١,٠  ٢١,٠ النبطية

  ٢٦,٤  ٢٤,٦  ٢٣,٩  ٢٧,٢ بيروت

 المستوى التعليمي

  ١٩,٩  ٢٠,٧  ٢٤,١  ٢١,٣ أمية

  ٢٠,٩  ٢١,٢  ٢٣,٦  ٢٣,٣ تقرأ وتكتب

  ٢٠,٧  ١٩,٩  ٢٠,١  ٢١,٥ )أساسي(ابتدائي

  ٢١,٣  ٢١,٣  ٢٠,٦  ٢٣,٩ متوسط

  ٢٧,٢  ٢٥,٣  ٢٧,٤  ٢٨,٥ +ثانوي

  

  :اربـزواج األق ٣- ٦
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فقط من النساء % ١٥ن بين األقارب غير مرتفعة نسبياً إذ أ ن ظاهرة الزواجأ ٥-٦يظهر الجدول 

تزوجن بأقارب من درجات أخرى وهذا يشكل حوالي % ١٠من الدرجة األولى وحوالي  تزوجن بأقارب

أعلى نسبة من زواج األقارب، مهما كانت درجة القرابة، سجلت في كما أن . ربع النساء المتزوجات

% ١٨وأقل نسبة سجلت في بيروت وبلغت حوالي %) ١٨,٥%+٢٠,٥% (٣٩البقاع وبلغت 

)٦,٦%+١١,٧.(%  

  

  

  ٥- ٦جدول 

زوجين وبعض لنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج حسب نوع القرابة بين التوزع ا

  الخصائص

  الخصائص
 نوع القرابة

المجموع
  ال توجد قرابة  قرابة أخرى خال/قرابة من الدرجة األولى ابن عم

 المنطقة

  ١٠٠  ٨٠,١  ٨,٧  ١٠,٧  جبل لبنان

  ١٠٠  ٦٠,٩  ٢٠,٥  ١٨,٥  البقاع

  ١٠٠  ٧٢,١  ٨,٥  ١٩,٤  الشمال

  ١٠٠  ٦٧,٧  ١١,٨  ٢٠,٣  الجنوب

  ١٠٠  ٦٧,٧  ١٢,٣  ١٩,٨  النبطية

  ١٠٠  ٨١,٨  ٦,٦  ١١,٧  بيروت

 المستوى التعليمي

  ١٠٠  ٥٤,٩  ١٤,٣  ٣٠,٨  أمية

  ١٠٠  ٦٧,٧  ١٣,٥  ١٨,٦  تقرأ وتكتب

  ١٠٠  ٦٨,١  ١٢,٢  ١٩,٢)أساسي( ابتدائي

  ١٠٠  ٧٨,٣  ٩,٢  ١٢,٤  متوسط

  ١٠٠  ٨٢,٤  ٩,١  ٨,٥  ثانوي

  ١٠٠  ٨٩,٧  ٣,٧  ٦,٦  جامعي

  ١٠٠  ٧٤,٤  ١٠,٤ ١٥,٠  اإلجمالي
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وجبل % ٢٠,٣ما بالنسبة لزواج األقارب من الدرجة األولى فقد سجل الجنوب أعلى نسبة وهي أ

تنخفض مع  ،مهما كانت درجة القرابةغير أن ظاهرة زواج األقارب، %. ١٠,٧لبنان أدنى نسبة وهي 

بين % ٣٠,٨تنخفض نسبة زواج األقارب من الدرجة األولى من مثالً . ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة

  .بين الجامعيات% ٦,٦ إلىاألميات 

  

  

  

  :زواجـرار الـات واستقـدد الزوجـتع ٤- ٦

  

من الزوجات متزوجات من أزواج لهم أكثر من زوجة وتتزايد % ٢,٣ن نسبة أ ٦-٦يبين الجدول 

الزوجات المتزوجات من رجال لهم أكثر من زوجة ن نسبة كذلك يالحظ أ. سبة مع تزايد العمرهذه الن

كما . عدومة في بيروتم في البقاع والشمال والجنوب فهيفبينما تزيد النسبة . تختلف باختالف المناطق

  .ن النسبة تتناقص بوضوح كلما زاد المستوى التعليمي للمرأةأ إلىة تجدر اإلشار

  

وامل استقرار األسرة فيمكن استبيانه من خالل أما من جهة استقرار الزواج الذي يعتبر من أهم ع

من % ٠,٨نرى أن هذه النسبة ال تتعدى  ١-٦وإذا راجعنا الجدول . نسبة النساء المنفصالت والمطلقات

     من مجموع النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج % ٢,٩مجمل النساء كما أنها تصل إلى 

 ).من الفصل الرابع ١-٤جدول (
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  ٦- ٦جدول 

  بعض الخصائص نسبة النساء المتزوجات حالياً من أزواج متعددي الزوجات حسب

  

  النسبة الخصائص

 فئات العمر

٠,٠ ١٩-١٥  

٠,٠ ٢٤-٢٠  

١,٤ ٢٩-٢٥  

٢,٥ ٣٤-٣٠  

٢,١ ٣٩-٣٥  

٤,١ ٤٤-٤٠  

١,٧ ٤٩-٤٥  

 المنطقة

  ١,٣ جبل لبنان

  ٥,٠ البقاع

  ٣,٥ الشمال

  ٢,٨ الجنوب

  ٢,٥ لنبطيةا

  ٠,٠ بيروت

 المستوى التعليمي

  ٤,٧ أمية
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  ٤,٠ تقرأ وتكتب

  ١,٩ )أساسي(ابتدائي

  ١,٨ متوسط

  ١,٣ ثانوي

  ٠,٨ جامعي

  ٢,٣ الجملة
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  عـل السابـالفص

  ةـالخصوب

  

وتعتبر هذه المعلومات ضرورية لمتابعة . يتناول هذا الفصل مستويات الخصوبة وأنماطها واتجاهاتها

الوثيقة بصحة كما أنها هامة لعالقتها . تطور وتقويم أثر السياسات والبرامج السكانية والصحية في لبنان

  .طفالووفيات األمهات واأل

  

والد البنين والبنات لكل امرأة سواء كانوا يعيشون معها أو أسئلة عن عدد األ الستبيانوقد تضمن ا

  .ا بيانات عن العمر عند الوفاةوجمعت أيض. عن الذين توفوا منهم انتقلوا للعيش في مكان آخر، فضالً

  

  :حـخ المسـوامل في تاريـالح ١- ٧

  

شهر التسعة ة المتوقعة في خالل األالخصوب مستوى إلىتشير نسبة النساء الحوامل في تاريخ المسح 

شهر الثالثة أ في التبليغ، السيما في خالل األللخط لكن هذه النسبة عرضةً. التي تلي المسح أو حولها

  .خفاء األمر عن الناسأكد من حدوث الحمل أو الرغبة في إاألولى من الحمل ألسباب عدة أهمها عدم الت

  

من بين جميع  %٦,٦بلغت  اللواتي ذكرن أنهن حوامل فعالًعلى أن نسبة  ١- ٧وتدل بيانات الجدول 

مع تقدم المرأة في العمر، ففي حين أن نحو  وتنخفض النسبة تدريجياً. النساء المتزوجات في تاريخ المسح

ذكرت أنها حامل، تنخفض النسبة لتبلغ  ١٩-١٥واحدة من كل ثالث نساء متزوجات في فئة األعمار 

   .سنة ٤٩-٤٥في فئة األعمار بين النساء  %٠,٦ اليحو

  

  ١- ٧جدول 

  حسبفي تاريخ المسح ) ٤٩-١٥(متزوجات نسبة النساء الحوامل من بين ال

  العمرفئات 

 ٤٤-٤٠ ٣٩-٣٥ ٣٤-٣٠ ٢٩-٢٥ ٢٤-١٩٢٠-١٥  فئات العمر
٤٥-

٤٩  
  اإلجمالي

  ٦,٦  ٠,٦  ١,٤  ٤,٥  ٩,٣  ١٤,٩  ٢٠,٤  ٣١,٨  نسبة النساء الحوامل
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  :ةـحالية الـوى الخصوبـمست ٢- ٧

  

تتيح بيانات المسح تقدير معدالت الخصوبة الكلية ومعدالت الخصوبة بحسب العمر لفترات خمسية 

نجاب عمري لإلويعتبر حساب هذه المعدالت مفيداً للتعرف على النمط ال. سابقة على تاريخ المسح

تركيب العمري من الوتحسب المعدالت لجميع النساء باستخدام بيانات . عن مستواه الكلي وتطوره فضالً

  .سرة المعيشية على أساس أن النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج ليس لديهن أطفالواقع استمارة األ

  

ويعرف معدل الخصوبة الكلية بأنه متوسط عدد المواليد الذي يمكن أن تنجبه المرأة في خالل كل 

  .ظة في سنة معينةحسب العمر المالحراض أنه يتم وفق معدالت الخصوبة حياتها بافت

  

للمرأة الواحدة في خالل السنوات الخمس السابقة على  مولوداً ١,٩وقد بلغ معدل الخصوبة الكلية 

النمط المألوف الختالفات معدل الخصوبة بحسب العمر حيث بلغ معدل  ٢-٧ويظهر الجدول . المسح

امرأة، ثم ارتفع  ١٠٠٠لكل  مولوداً ١٧وهو  ١٩-١٥في فئة األعمار  الخصوبة العمرية مستوى متدنياً

 مولوداً ١٠٦وهو  ٢٩-٢٥أعلى مستوى له في فئة االعمار  إلى ليصل ٢٤-٢٠في الفئة العمرية التالية 

امرأة في الفئة العمرية  ١٠٠٠مواليد لكل  ٥ إلىيصل ل اإلنخفاضامرأة  ثم يأخذ بعدها في  ١٠٠٠لكل 

٤٩-٤٥.  

  

  ٢- ٧جدول 

  المسح سابقة على الخصوبة الكلية لفترات خمسيةعدل معدالت الخصوبة العمرية وم

  سنة ١٩-١٥  سنة ١٤-١٠ سنة٩-٥ سنة٤-٠ سنة٣-٠ معدالت الخصوبة العمرية

٧٢  ٤٧  ٢٧  ١٨  ١٧  ١٩-١٥  

١٦٩  ١٦٢  ١١٠  ٧٧  ٦٩  ٢٤-٢٠  

١٨٢  ١٦١  ١٣٨  ١٢٠  ١٠٦  ٢٩-٢٥  

١٣٧  ١٣٧  ١٠٤  ٩٧  ٩٣  ٣٤-٣٠  

٩١  ٥٩  ٤٧  ٤٥  ٣٩-٣٥  -  

٢٧  ١٣  ١٣  ٤٤-٤٠  -  -  

٥  ٥  ٤٩-٤٥  -  -  -  

  ٢,٨  ٣  ٢,٣ ١,٩ ١,٧ معدالت الخصوبة الكلية
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   :ةـة للخصوبـات الزمنيـاالتجاه ٣- ٧

  

يمكن التعرف على االتجاهات الزمنية للخصوبة من خالل حساب معدالت الخصوبة العمرية والكلية 

ات سنو ٩-٥ ،٢٠٠٣-١٩٩٩سنوات تعود لألعوام  ٤-٠: لفترات خمسية ثالث سابقة على المسح هي

  .١٩٩٣-١٩٨٩سنة عائدة لألعوام  ١٤-١٠، ١٩٩٨-١٩٩٤عائدة لألعوام 

  

مواليد للمرأة  ٣في معدل الخصوبة الكلية من  انخفاضاً أيضاً ١-٧وشكل  ٢-٧الجدول  ويظهر

مستواه الحالي  إلى، ثم ١٩٩٨-١٩٩٤في خالل الفترة  ٢,٣ إلى ١٩٩٣-١٩٨٩الواحدة في خالل الفترة 

  .مولود ١,٩وهو  ٢٠٠٣- ١٩٩٩خالل السنوات 

  

في خالل السنوات الخمس عشرة  في الفئات كافةً ملحوظاً كذلك شهدت الخصوبة العمرية انخفاضاً

والكبيرات في فئة  ١٩-١٥فئة األعمار  إلىاللواتي ينتمين  الماضية، السيما بين النساء الصغيرات

والدة في األلف  ٤٧من  ١٩-١٥فقد هبطت الخصوبة عند الشابات في فئة األعمار . ٤٤-٤٠األعمار 

لف في األ ١٨ إلى، و١٩٩٨-١٩٩٤الفترة في األلف في خالل  ٢٧ إلى، ١٩٩٣-١٩٨٩في خالل الفترة 

الثلث في خالل  إلى، أي أن الخصوبة عند هذا الفوج العمري قد هبطت ٢٠٠٣-١٩٩٩خالل الفترة 

نصف  إلى ٤٤-٤٠ كذلك انخفضت خصوبة النساء في األعمار. السنوات الخمس عشرة الماضية

  .)١- ٧الشكل (مستواها في خالل السنوات العشر الماضية 

  

  ١-٧شكل 

  معدالت الخصوبة العمرية لفترات خمسية سابقة على المسح
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  :ةـة التراكميـالخصوب ٤- ٧

  

خ المسح، وبالتالي فهي يقصد بالخصوبة التراكمية عدد المواليد أحياء الذين أنجبتهم المرأة حتى تاري

. الخصوبة المكتملة لفوج من النساء، بل تعبر عن الخصوبة التي تحققت حتى تاريخ المسح إلىال تشير 

فعدد المواليد أحياء في تاريخ المسح للنساء صغيرات السن يعكس مستوى خصوبتهن في خالل فترة 

  ).٤٩-٤٥(الفئة العمرية  إلىينتمين زمنية محددة في حين يعكس الخصوبة المكتملة للنساء اللواتي 

  

أن متوسط عدد المواليد أحياء للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في  ٣-٧ويالحظ من الجدول 

). ٤٩-٤٥(في الفئة العمرية  ٤,١مواليد أحياء، في حين بلغ نحو  ٣,٢بلغ نحو ) ٤٩-١٥(الفئة العمرية 

عدم وجود أي تأثير للطالق أو  إلىجات والسابق لهن الزواج تطابق المتوسطين بين النساء المتزو ويدل

  .الترمل

  

أن أعلى نسبة كانت من نصيب اللواتي  النساء بحسب عدد المواليد أحياء إلىوتشير بيانات توزع 

كما ). ٤٩-١٥(مواليد، سواء للمتزوجات أو للواتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية  ٣ أو ٢أنجبن 

  .قلمواليد على األ ٩أنجبن % ٢لم ينجبن أطفاالً ونحو  %٧,٥ الييالحظ أن حو

  

  ٣- ٧جدول 

  حسب عدد المواليد أحياءء المتزوجات والسابق لهن الزواج لنساتوزع ا

٤٩-٤٥ 
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٥,٢  

٤,٥  

١٣,٢  

٢٤,١  

١٨,٧  

١٢,٦  

٨,١  

.٥  

٣,١  

٦,١  

١٠٠  

٤,١  

  

  :الخصوبة المكتملة ١-٤- ٧

  

لمستوى الخصوبة المكتملة شرط  مؤشراً ٤٩-٤٥اء في الفئة العمرية تعتبر الخصوبة التراكمية للنس

ى التذكر من ضعف القدرة علبالغ عن العمر أو لبيانات خالية من التحيز الناتج عن أخطاء اإلأن تكون ا

كما يالحظ أن نحو . دةأربعة مواليد للمرأة الواح اليحو إلىويصل متوسط عدد المواليد أحياء . غفالواإل

  .مواليد ٧من نساء هذه الفئة اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات قد أنجبن على األقل  %١٤

     

ليد، يوضح الجدول من الموا معيناً للواتي أنجبن عدداًما يتعلق بنسبة تتابع مرتبة األمومة للنساء اوفي

لمولود  أو طفلين نجاب النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج اللواتي أنجبن طفالًأن احتمال إ ٤-٧
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لمولود آخر يبلغ نحو  أطفال ٤أو  ٣نجاب النساء اللواتي أنجبن ، وأن احتمال إ%٩٥آخر يبلغ نحو 

  .%٥٧الي حو إلىأطفال لمولود عاشر  ٩نجاب النساء اللواتي أنجبن ل إحتماينخفض افي حين % ٧٢

  

  ٤- ٧جدول 

 )٤٩- ٤٥لكل ألف من النساء في فئة العمر ( نسبة تتابع مرتبة األمومة

  

  %)٠(امرأة متزوجة حالياً  %)٠(امرأة متزوجة حالياً أو سابقاً عدد المواليد

٩٤١  ٩٤٤  ١- ٠  

٩٥٠  ٩٥١  ٢- ١  

٨٦٥  ٨٦٦  ٣- ٢  

٧٢٠  ٧١٧  ٤- ٣  

٦٧٧  ٦٥٦  ٥- ٤  

٦٣٧  ٦٢٧  ٦- ٥  

٦٣٤  ٦٣٣  ٧- ٦  

٦٦٧  ٦٦٧  ٨- ٧  

٦٣٥  ٦٤٨  ٩- ٨  

٥٧٦  ٥٧١  ١٠- ٩  

  

  

  

  :الخصوبة التراكمية حسب العمر ٢-٤- ٧

  

حسب عدد المواليد أحياء وفئات لنساء اللواتي سبق لهن الزواج توزع ا ٥-٧يوضح الجدول 

للفئة  %٤٤,٧مع تقدم عمر المرأة من  فل تنخفضأي ط نجبنيومنه يتبين أن نسبة اللواتي لم  األعمار،

أو اثنين  وتنخفض نسبة اللواتي أنجبن مولوداً. ٤٩-٤٥للفئة العمرية  %٥,٢الي حو إلى ١٩-١٥العمرية 

  .٤٩-٤٥للفئة العمرية  %١٧,٧نحو  إلى ٢٤-٢٠للفئة العمرية  %٦٩,٤الي من حو
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النسبة مع تقدم  مواليد وأكثر حيث ترتفع عموماًاللواتي أنجبن ثالثة  إلىوينعكس هذا الوضع بالنسبة 

 اليحو إلى ٢٩-٢٥للفئة  %٤مواليد من نحو  ٦-٥جبن ارتفعت نسبة النساء اللواتي أنفقد  .عمر المرأة

  .٤٤-٤٠للفئة % ٢١,٥

  

  ٥- ٧جدول 

حسب عدد المواليد أحياء ومتوسط عدد المواليد أحياء توزع النساء اللواتي سبق لهن الزواج  

  العمر في تاريخ المسحئات فحسب 

  عدد المواليد أحياء

٥٦٧٨٩ ٤ ٣  ٢  

٧,٧  
٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٢٩,٥  
٦

١  

١

٦  

٠

٤  

٠

٠

٠

٠

٠

٠
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٣٤,٢  

٢

٤

١  

٦

١  

٣

١  

٠

٦ 

٠

٠

٠

٠

٢٨  

٢

٧

٨  

١

٣

٤  

٨

١  

٣

٣ 

١

٤ 

٠

٣ 
٠,٥  

١٩,٩  

٢

٥

٤  

١

٩

٤  

١

١

١  

٦

٥ 

٣

٢ 

١

١ 
٠,٧  

١٤,٨  

٢

٥

٥  

٢

٠

٦  

١

٢

٩  

٨

٦ 

٤

٤ 

٢

٢ 
١,١  

.٢  

٢

٤

١  

١

٨

٧  

١

٢

٩  

٨

١ 

٤

٥ 

٣

١ 
٢,٨  

٢١,١  

٢

٣

٩ 

١

٥

٦ 

٩

٥

٥

٥

٢

٨

١

٤
.٠  
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كد أتقد متوسط عدد المواليد المولودين عموماً حسب فئات عمر األم، و ٢-٧كما يوضح الشكل 

  .٤٩-٤٥مولود للفئة  ٤,١بلغ يتزايد ليو ١٩-١٥مولود للفئة  ٠,٦ارتفاع المتوسط مع تقدم عمر األم 

  

  

  

   ٢-٧شكل 

  سط عدد المواليد أحياء بحسب عمر األممتو
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-40
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-45

الي
إلجم
ا

  
  :عدد المواليد أحياء بحسب العمر عند الزواج األول ٣-٤- ٧

  

لمستوى الخصوبة إذ كلما تأخر هذا العمر كلما انخفض  أساسياً يعتبر العمر عند الزواج األول محدداً

  .٣- ٧متوسط عدد المواليد أحياء كما هو مبين في شكل 

  

  ٣-٧شكل 

  حسب العمر عند الزواج األولمتوسط عدد المواليد أحياء  
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ل تزايد احتمال الحمل مع ازدياد من ناحية أخرى، ترتبط الخصوبة التراكمية بمدة الحياة الزواجية بفع

حيث يرتفع متوسط عدد المواليد أحياء من نحو مولود  ٦-٧يظهر ذلك بوضوح في الجدول . مدة الزواج

سنة  ١٩-١٥بعد مرور مواليد  ٤ إلىواحد للمرأة في خالل السنوات الخمس األولى من الزواج األول 

  .فأكثر سنة ٢٥ مرورمواليد بعد  ٥ إلىعلى هذا الزواج، ثم 

  

  ٦- ٧جدول 

  حسب العمر عند الزواج األول للنساء اللواتي سبق لهن الزواج  متوسط عدد المواليد أحياء

  وعدد السنوات منذ الزواج األول

  العمر عند الزواج األول

-٢٢  ٢١-٢٠  ١٩-
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٠.  ٩.  ,١

١,  ٢,٢  ,٢

٨,  ٣,٤  ٠

٤,  ٣,٦  ,٣

٩,  ٣,٧  ,٤
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٠.  ٤,٤  ,٤

٥,  -  -

٧,  ٣,٢  ,٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دـد بين المواليـود األول والتباعـرعند المولـالعم ٥- ٧
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ألول إذ يرتفع العمر الوسيط عند التغير الذي حدث في توقيت المولود ا ٧-٧تعكس بيانات الجدول 

، من ولمولودهن األ من النساء %٥٠ذي تنجب قبله أو عنده نجاب المولود األول، وهو العمر الإ

  .سنة ٣٤-٣٠لألفواج العمرية  %٢٥,٥ إلى  ٤٩-٤٥لألفواج العمرية   %٢٣,٩

  

وال شك في أن التباعد بين المواليد يسمح للمرأة بتعويض ما فقدته من مواد وعناصر غذائية في 

عام، وعلى صحتها اإلنجابية  على صحتها وصحة مواليدها في شكٍل يجاباًمما ينعكس إخالل فترة الحمل، 

  . صوصاًخ

  

  ٧- ٧جدول 

  والعمر الوسيط عند المولود األولحسب العمر عند المولود األول ) ٤٩-١٥( نساءلتوزع ا

  للعمر الحالي تبعاً 

العمر 

  الحالي

المجموع   العمر عند المولود األول

(%)  

وسيط العمر عند 

  + ٢٥  ٢٤-٢٢  ٢١-٢٠  ١٩-١٨  ١٧-١٥  ١٥ - ال والدات  الوالدة األولى

١٠٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١,٠  ٠,٦  ٠,٠  ٩٨,٤  ١٩-١٥  -  

١٠٠  ٠,٠  ٢,٤  ٤,٧  ٥,٦  ٢,٠  ٠,٢  ٨٥,٢  ٢٤-٢٠  -  

١٠٠  ٧,٢  ١٤,٦  ٨,٤  ٧,٧  ٤,٥  ٠,١  ٥٧,٦  ٢٩-٢٥  -  

٢٥,٥  ١٠٠  ١٨,٣  ١٤,٥  ٩,٠  ٧,٩  ٩,٠  ١,٠  ٤٠,٣  ٣٤-٣٠  

٢٤,٧  ١٠٠  ٢١,٠  ١٤,٥  ١٤,١  ١٢,٣  ٩,٥  ١,٢  ٢٧,٤  ٣٩-٣٥  

٢٤,٢  ١٠٠  ٢٠,٩  ١٨,٥  ١١,٧  ١٢,٧  ١٠,٥  ١,١  ٢٤,٥  ٤٤-٤٠  

٢٣,٩  ١٠٠  ٢٦,١  ١٦,٢  ١٥,٤  ١٣,٠  ٩,٧  ١,٢  ١٨,٥  ٤٩-٤٥  

  -  ١٠٠  ١٢,٢  ١٠,٧  ٨,٥  ٨,٢  ٦,١  ٠,٦  ٥٣,٦  اإلجمالي

  

خالل السنوات الخمس السابقة على المسح والمولود  الفترات بين آخر مولود ٨-٧دول ويبين الج

ه أن أكثر من ثلث ويتضح من. حسب بعض الخصائص، وكذلك الفترة الوسيطة بالشهور السابق عليه

ألقل  شهراً ٣٥و ٢٤تراوحت الفترة بين وأكثر، في حين  شهراً ٤٨األخيرين  نمولوديالالنساء فصل بين 

  .شهراً ٣٧وقد بلغت الفترة الوسيطة العامة بين المولودين السابقين نحو . من ربع النساء

  

عام مع صغر رتبة  شكٍلقصر في فترة بين المولودين األخيرين أمن ناحية أخرى، يالحظ أن ال

 اليوارتفعت لتصبح حو شهراً ٣٣فقد بلغت الفترة الوسيطة بين المولودين الثاني والثالث نحو . المولود

  .وأكثر ٧بين المواليد من الرتبة  شهراً ٤٢
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 شهراً ٤٨ن أكثر من ثلث النساء أنجبن الطفل التالي بعد الة وفاة المولود السابق، يالحظ أفي حأما 

إذا بقي المولود السابق  شهراً ٣٧مقابل فترة وسيطة من شهراً  ٣٩، مع فترة وسيطة بلغت نحو وأكثر

  .على قيد الحياة

  

  ٨- ٧جدول 

حسب الفترة بالشهور بين آخر مولود في خالل السنوات السابقة على المسح توزع النساء  

  للعمر الحالي والمولود السابق عليه تبعاً

  )بالشهور(آخر مولود والمولود السابق عليه الفترة بين 

  شهراً ١٨ -

٧٦,٤  

٣١,٨  

١٤,٧  

.٣  

١١,٠  

٦,٣  

٠,٠  

 
  :نـن العشريـة دون سـل واألمومـالحم ٦- ٧
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ن األمهات بعد هذا م هن لمخاطر صحية أكبر عادةًيتتعرض األمهات دون سن العشرين ومواليد

هذه المخاطر الصحية ما يترتب على الحمل والوالدة دون سن العشرين من نتائج على  إلىيضاف . السن

ناث اللواتي هن إذ تبين نتائج المسوحات أن اإلناث لتعليمماعي السيما ما يتعلق بمتابعة اإلالصعيد االجت

ما لعدم متابعة تعليمهن، م حن أكثر عرضةًيحملن أو يصبحن أمهات في األعمار دون سن العشرين يصب

  .ما بعد على مجمل أوضاعهن االجتماعية والصحيةينعكس في

  

أو الحوامل ألول مرة من بين جميع اإلناث في فئة العمر  أن نسبة األمهات فعالً ٩-٧ويبين الجدول 

في % ٦,١غ نحو لتبلفاع العمر وتتزايد هذه النسبة مع ارت. %١,٩هي طفيفة جداً إذ تبلغ نحو  ١٩-١٥

  .سنة ١٩العمر 

  

و الحوامل ألول مرة بين المناطق حيث تتراوح بين فروق طفيفة في نسبة األمهات أ الحظيكما 

  .في الشمال، هذا مع عدم وجود حاالت في بيروت% ٢,٦في الجنوب و% ١,١

  

لتنعدم تماماً بين % ٤,٤ ويحدث االنخفاض الفعلي في هذه النسبة بعد تحقيق المستوى االبتدائي %٤.

  %.١,١كما تبلغ أعلى نسبة حوامل ألول مرة في الشمال  .الجامعيات
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   ٩- ٧جدول 

  حسب بعض الخصائصمرة  ل ألولاللواتي أصبحن أمهات أو حوامسنة  )١٩-١٥( نسبة اإلناث

 نسبة النساء اللواتي هن في بداية الحمل نسبة الحوامل بالطفل األول نسبة األمهات  الخصائص

 آحاد السن

٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٥  

٠,٤  ٠,٠  ٠,٤  ١٦  

١,٠  ٠,٣  ٠,٧  ١٧  

٢,١  ١,٣  ٠,٨  ١٨  

٦,١  ١,١  ٤,٩  ١٩  

 المنطقة

  ١,٩  ٠,٣  ١,٦  جبل لبنان

  ٢,٥  ٠,٩  ١,٦  البقاع

  ٢,٦  ١,١  ١,٥  الشمال

  ١,١  ٠,٠  ١,١  الجنوب

  ١,٥  ٠,٨  ٠,٨  النبطية

  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  بيروت

 الحالة التعليمية

  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  أمية

  ٢١,٤  ٥,٢  ١٦,٣  تقرأ وتكتب

  ٤,٤  ٠,٩  ٣,٥ )أساسي( ابتدائي

  ٠,٨  ٠,٣  ٠,٥  متوسط

  ١,٣  ٠,٦  ٠,٧  ثانوي

  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  جامعي
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  ١,٩ ٠,٦ ١,٣  اإلجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  :مـار العقـنتشا ٧- ٧

  

تزوجات أو غير مباشر لمستوى انتشار العقم من خالل نسبة النساء الم مؤشرٍ إلىيمكن الوصول 

  .نجاب ويحاولن الحمل دون جدوىالسابق لهن الزواج وما زلن يحضن ولم يسبق لهن اإل

  

ق لهن سنة اللواتي لم يسب ٤٩-١٥وقد أوضحت نتائج المسح أن نسبة النساء في الفئة العمرية 

غير الحوامل وما زلن ) ٤٩-١٥(غت نسبة النساء المتزوجات كما بل %٥,٨ل بلغت نجاب وغير حواماإل

   .%٦,٣اولن الحمل دون جدوى يحضن ويح

  

والمحيضات واللواتي يحاولن  أن نسبة النساء غير الحوامل حالياً ١٠-٧وتبين معطيات الجدول 

 إلىسنة  ١٩-١٥في الفئة  %١٢,٧تتناقص من  ، ىدون جدو) سواء ألول مرة أو مرة أخرى(الحمل 

 ٥ألقل من % ١٣,٨من  حياة الزواجيةوتتناقص هذه النسبة كذلك مع مدة ال. ٤٩-٤٥في الفئة % ٤,٤

لمن ليس لديهن % ٥٠حيث تبلغ  ومع عدد المواليد أحياء سنة فأكثر، ٢٠للفئة % ٢,٥سنوات لتصل إلى 

  .أوالد فأكثر ٥لمن لديهن % ٠,٧ى لمن لديهن ولد واحد لتصل إل% ١٥أوالد 

  

الحظ في يونفس هذا النمط وهو التناقص التدريجي حسب عمر المرأة ومدة الزواج وعدد األوالد 

تزيد فيها عما قبلها وعما بعدها وفي أن النسبة  ٣٩-٣٥المناطق المختلفة فيما عدا الفئة العمرية لألم 

  .جميع المناطق
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  ١٠- ٧جدول 

 المنطقة حسب المحيضات وغير حوامل ويحاولن الحمل دون جدوى لنساء المتزوجات حالياًنسبة ا

  بعض الخصائصو

  الخصائص
  المناطق

 اإلجمالي
  بيروت  النبطية  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان

  فئات العمر

١٢,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٣٦,٠  ١٢,٣  ١٩-١٥  

٨,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤,٢  ٢١,٣  ٧,٨  ٥,٠  ٢٤-٢٠  

٥,٢  ٠,٠  ٥,٥  ٦,٩  ٤,٢  ٥,٧  ٥,٨  ٢٩-٢٥  

٥,٢  ٦,٣  ٦,٠  ٠,٠  ٧,٨  ٤,٧  ٥,١  ٣٤-٣٠  

٩,٣  ١٤,٨  ٤,٦  ١٠,٥  ١١,٦  ٧,١  ٨,٠  ٣٩-٣٥  

٥,٣  ٦,٥  ٥,٠  ٥,٦  ٨,٣  ٣,٨  ٤,١  ٤٤-٤٠  

٤,٤  ٤,٨  ٧,١  ٣,٣  ٤,٥  ١١,٦  ٢,٦  ٤٩-٤٥  

  المدة الممتدة منذ الزواج األول

١٣,٨  ٠,٠  ١٦,٠  ١٩,٤  ٢٢,٨  ١٤,٤  ١١,١  ٤-٠  

٨,٠  ٦,٧  ١٠,٦  ٦,٢  ١٢,٥  ٧,١  ٧,٢  ٩-٥  

٦,٤  ١٤,٣  ٧,٨  ٢,٣  ٤,٥  ٧,٧  ٥,٥  ١٤-١٠  

٦,٨  ١٠,٠  ٣,٠  ٦,٧  ١١,٢  ٢,٩  ٥,٣  ١٩-١٥  

٢,٥  ٣,١  ٠,٠  ١,٥  ٣,٦  ٥,٣  ١,٦  + ٢٠  

  عدد األوالد

  ٥٠,٤  ٦٦,٧  ٣٦,٨  ٤٦,٣  ٦٠,٥  ٥٧,٤  ٤٥,٥  ال أوالد
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١٥,٢  ٢٥,٠  ١٦,٣  ٢١,٨  ٢١,٦  ١١,٢  ١٠,٧  ١  

٣,٣  ٥,٩  ٨,٧  ٠,٠  ٩,٤  ٢,٢  ١,٦  ٢  

١,٧  ٣,٠  ١,٤  ١,٥  ٣,١  ٤,٧  ٠,٤  ٣  

٢,٦  ٦,٣  ٢,٢  ٤,٤  ٤,٤  ٠,٠  ٠,٨  ٤  

٠,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٩  ١,١  ١,١  + ٥  

  

 أن ٤-٧دوى الحمل، يتبين من الشكل ي المبحوثة حول سبب عدم جمن ناحية أخرى، عند تقصي رأ

السبب  أن %٨,٣وأنهن عقيمات  %١١,٩نساء هو مرض الزوج ومن ال %١٥,٣أهم األسباب في رأي 

  .يرجع للعصبية% ٩,٤وأن هو مرضهن، 

  

  

  ٤-٧شكل 

  حوامل ويحاولن الحمل دون جدوىر لنساء المتزوجات والمحيضات وغيتوزع ا

  عدم الحمل حسب أهم أسباب 
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استشارة طبيب في حين بلغت نسبة  إلىمن النساء لجأن  %٧٩الي وقد بينت نتائج المسح أن حو

 %٣٣لعدم االستشارة،  يالسبب الرئيس إلىأما بالنسبة . %١٩الي استشارة أحد حو إلىاللواتي لم يلجأن 

أي مصدر  إلىولئك النساء من أزواج أ %٤٧من النساء اعتبرن أن المسألة غير جدية بينما لم يلجأ نحو 

 .رةلالستشا
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 ٧٥

  نـل الثامـالفص

  رةـم األسـل تنظيـق لوسائـدام السابـخاالست

  

السابق لهن استخدام وسائل ، يتناول هذا الفصل نسب النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج

تنظيم األسرة حسب الوسيلة وبعض الخصائص األخرى، واالستخدام الحالي حسب الوسيلة 

  . الي ونوع االستخدام ومتخذ القرار باالستخدامكذلك االستخدام األول والح. وبعض الخصائص

  

كما يتناول المشاكل التي . عقيم للنساء، واالستخدام الحالي دون توقفتكذلك يتناول الفصل ال

ومن ناحية أخرى، . تعرضت لها المستخدمات وأيضاً أسباب التوقف عن استخدام الوسائل

  .بب في ذلكاالستخدام المستقبلي للوسائل ولمن لن تستخدم والس

  

  :االستخدام السابق للمتزوجات والسابق لهن الزواج حسب نوع الوسيلة ١- ٨

   

حسب  للنساء المتزوجات األسرةاالستخدام السابق لوسائل تنظيم  ١-٨من الجدول يظهر 

، مروراً بمراحل العمر دام حتى سن متقدمة من عمر المرأة، حيث أوضح استمرار االستخالعمر

مثل  إلىمحاذير مواصلة استخدام الوسائل  ة تستحق الوقوف عندها العتباراتهي ظاهر، وكافةً

  .هذه السن المتقدمة

  

-٢٥(ولفئة العمر % ٤٤تبلغ نسبة االستخدام السابق للوسائل ) ٢٤-١٥(ففي فترة العمر 

، واستخدام الوسائل الحديثة %٧٤بمتوسط عام % ٧٨) ٤٩-٣٥(وفي فئة العمر % ٧٤) ٣٤

  .تقريباً% ٥٦بمتوسط عام % ٥٩، %٥٥، %٢٩لي تبلغ على التوا

  

، ومن الوسائل %١١يليها الواقي % ٣٠يليها اللولب % ٣٥ولعل أهم هذه الوسائل؛ الحبوب 

  %. ١٩وفترة األمان % ٢١التقليدية؛ االنسحاب 

  
  

  

  

  



 ٧٦

  ١- ٨جدول 

  لمسحاالستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة وعمر المرأة للنساء المتزوجات عند إجراء ا

  نوع الوسيلة
  فئات العمر

  اإلجمالي
٤٩-٣٥  ٣٤-٢٥  ٢٤-١٥  

  ٧٤,٢  ٧٧,٧  ٧٤,٤  ٤٤,٢  االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة

  ٥٥,٥  ٥٩,٢  ٥٤,٧  ٢٩,٤  االستخدام السابق لوسيلة حديثة

  ٣٥,٢  ٣٩,٠  ٣٢,٣  ١٦,١  الحبوب

  ٢٩,٩  ٣٣,٦  ٢٦,٩  ١١,٦  اللولب

  ٠,٦  ٠,٨  ٠,٣  ٠,٠  الحقن

  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٠  وربالنتغرسات الن

  ١١,٠  ٩,٩  ١٢,٨  ١٢,٧  واقي ذكري

  ٠,٧  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٠  واقي أنثوي

  ٠,٨  ١,١  ٠,٣  ٠,٠  حاجز مهبلي

  ٠,٥  ٠,٧  ٠,٣  ٠,٠  الرغوات

  ٣,٥  ٥,٤  ٠,٦  ٠,٠  تعقيم للنساء

  ٠,١  ٠,٢  ٠,٠  ٠,٠  تعقيم للذكور

  ١٩,٢  ٢٢,٠  ١٦,١  ٧,٩  فترة األمان

  ٢٠,٨  ٢٠,٩  ٢١,٨  ١٦,٧  االنسحاب

  ٥,٠  ٦,٠  ٣,١  ٣,٥  إطالة فترة الرضاعة

  ٤,٨  ٥,٠  ٤,٥  ٤,١  وسائل أخرى

  

لهذه الوسائل في للنساء السابق لهن الزواج االستخدام المبكر  ٢-٨كما يظهر الجدول 

وتراجعها بالنسبة للوسائل  %)٤٣,٦(إذ بلغت نسبة استخدام أي وسيلة  )٢٤-١٥( شريحة العمر

ناث في البحث على ضوء ارتفاع سن زواج اإلرة جديرة ب، وهي ظاه%)٢٨,٧( إلىالحديثة 

لشريحة العمر  %)٧٣,٥(، وترتفع نسبة االستخدام هذه تدريجياً مع العمر )سنة ٢٧,٥(لبنان 

  .تقريباً% ٧٣بمتوسط عام  )٤٩-٣٥(لشريحة العمر  %)٧٦,٢(و) ٣٤-٢٥(

  

يليها اللولب  %)٣٥,١( لوسائل هي الحبوبلأن أعلى نسبة استخدام  أيضاً بين الجدوليو

فترة األمان و%) ٢٠(االنسحاب  بينما انخفضت تبعاً للوسائل التقليدية أو األقل فعاليةً %)٢٩,٣(

  .%)١٠,٧(والواقي الذكري  %)١٨,٨(



 ٧٧

  

الحديثة والتقليدية يتم استخدامها في  األسرةن جميع وسائل تنظيم توفرة أوتبين المعطيات الم

، أما إطالة مدة الرضاعة فبلغت %)٠,٦(يليها الحقن  %)٠,٢(كور وأدناها هو تعقيم الذ ،لبنان

عتماد هذه الوسيلة إذ هي الشريحة األوسع با) ٤٩-٣٥(أن شريحة العمر  كما تبين،  %)٤,٩(

  .)٣٤-٢٥( في شريحة العمر %)٣(إلى النصف  إنخفضتبينما  %)٦(بلغت 

  

  ٢- ٨جدول 

  لمرأة للنساء اللواتي سبق لهن الزواجاالستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة وعمر ا

  اإلجمالي

٧٢,٩  

٥٤,٧  

٣٥,١  

٢٩,٣  

٠,٦  

٠,٧  



 ٧٨

١٠,٧  

٠,٧  

٠,٨  

٠,٥  

٣,٤  

٠,٢  

.٨  

٢٠,٢  

٤,٩  

٤,٧  

 
 
 
  :االستخدام السابق للنساء المتزوجات والسابق لهن الزواج حسب بعض الخصائص ٢-8

  

 خاص من عام والوسائل الحديثة بشكٍل بشكٍل األسرةيظهر االستخدام السابق لوسائل تنظيم 

والمستوى  المنطقة الجغرافية ،عدد سنوات الزواجخالل مجموعة من المتغيرات؛ العمر، 

  .٤- ٨و ٣-٨ويظهر ذلك من الجدولين  .التعليمي

  



 ٧٩

حسب الخصائص المختلفة  دام بالنسبة للمتزوجات حالياًاالستخ ٣-٨ويظهر من الجدول 

%) ٢٥(وات الزواج المعطيات فوارق كبيرة في االستخدام مقرونة بعدد سن ظهرتأ حيث

 على زواجهن عشرين سنة وأكثر، لمن مضى%)  ٦٦(، للمتزوجات لفترة حتى أربع سنوات

على التوالي، %) ٨٢(و%) ٤٤(وذلك للوسائل الحديثة ونفس الحال للوسائل كافةً إذ تبلغ النسبة 

  .ستمرار الزواجتخدام الوسائل مرتبط بالخصوبة وبان استمرار اسمما يؤكد أ

  

حيث كانت النسب  األسرةقات المناطقية في استخدام وسائل تنظيم بين الجدول الفروي كما

   %).٤٦( جبل لبنانوأقلها في %) ٧٦(بيروت األعلى في استخدام الوسائل الحديثة في محافظة 

  

أعالها في الشمال  ،ي وسيلة حسب المناطقدول أن هناك فروقات بين استخدام أالج بينو

  .  %)٦٥(جبل لبنان وأدناها في %) ٨٥(نسبة في كٍل منهما وبيروت حيث تبلغ ال

  

همها التقاليد مجموعة من األسباب وأ إلىوفي تقديرنا أن الفروقات المناطقية عائدة 

ما ارتفاع ر في الشمال، أقل نمواً في لبنان مثل عكاية خصوصاً في المناطق الريفية األالمجتمع

 بشكٍل) محافظة واحدة سابقاً(والنبطية عام وفي الجنوب  نسبة استخدام الوسائل الحديثة بشكٍل

، مع اإلشارة 1975هلي في هذه المنطقة منذ العام الجهود المكثقة للقطاع األ إلىخاص، يعود 

قليم الخروب في الشوف ومناطق الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وإن منطقة جبل لبنان تضم بأ

  .لمعتقداتها الثقافية لطابعها الريفي أو األسرةوسائل تنظيم  درزية واسعة تتدنى فيها نسبة استخدام

  

بين االستخدام ومستوى  ولم يظهر الجدول نفس المعطيات المعروفة حول العالقة المتبادلة ما

في الوسائل كافةً  بالنسبة للوسائل الحديثة في حين أعلى بين غير المتعلمات التعليم حيث كانت

  .توجد فروق ضئيلة للغاية
  

   ٣-٨جدول 

بعض  نسبة االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة من قبل النساء المتزوجات حالياً حسب

  الخصائص

  االستخدام السابق للوسائل الحديثة  االستخدام السابق للوسائل كافةً  الخصائص

  فئات العمر

٢٩,٤  ٤٤,٢  ٢٤-١٥  



 ٨٠

٥٤,٧  ٧٤,٤  ٣٤-٢٥  

٥٩,٢  ٧٧,٧  ٤٩-٣٥  

  نذ الزواج األولمجموع سنوات الزواج م

  ٢٥,٣  ٤٤,٤  سنوات ٤-٠

  ٤٦,١  ٦٧,٥  سنوات ٩-٥

  ٥٨,٦  ٨١,٦  سنوات ١٤-١٠

  ٦٣,٢  ٨٠,٦  سنة ١٩-١٥

  ٦٦,٤  ٨٢,٣  سنة وأكثر ٢٠

  المنطقة

  ٤٥,٥  ٦٥,١  جبل لبنان

  ٥٣,٢  ٦٩,٩  البقاع

  ٥٨,٩  ٨٥,١  الشمال

  ٦٩,٧  ٨٢,٣  الجنوب

  ٦٣,١  ٧٩,٤  النبطية

  ٧٥,٦  ٨٥,٤  بيروت

  لتعليميالمستوى ا

  ٥٦,٧  ٧٤,٠  أمية

  ٦٣,٣  ٧٧,٠  تقرأ وتكتب

  ٥٩,٢  ٧٤,٧  )أساسي( ابتدائي

  ٥٤,٢  ٧٢,٥  متوسط

  ٤٨,٠  ٧٢,٧  ثانوي

  ٥١,٤  ٧٤,٧  جامعي

  ٥٥,٥  ٧٤,٢  اإلجمالي

  

فيظهر االستخدام بالنسبة للنساء السابق لهن الزواج حسب بعض  ٤-٨أما الجدول 

دام حسب عدد سنوات الزواج حتى أربع سنوات الخصائص المختلفة، فقد بلغت نسبة االستخ

، %٤٤ ، أما بالنسبة للوسائل كافةً فهي%٦٤وحتى عشرين سنة وأكثر % ٢٤,٨للوسائل الحديثة 

  .على التوالي% ٨٠

  



 ٨١

% ٤٥وأنه حسب المناطق فإن استخدام الوسائل الحديثة بلغت أقل نسبة في جبل لبنان  

وأعالها في الشمال % ٦٤قلها في جبل لبنان أيضاً ، والوسائل كافةً أ%٧٣وأعالها في بيروت 

٨٤.%  

  

ي كذلك لم يظهر المستوى التعليمي للمرأة الفروق المتوقعة بين المتعلمات وغير المتعلمات ف

  . استخدام الوسائل سواء الحديثة أو كافةً
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  

  

  

   ٤- ٨جدول 

حسب  لنساء السابق لهن الزواجرة من قبل انسبة االستخدام السابق لوسائل تنظيم األس

  بعض الخصائص

  االستخدام السابق للوسائل كافةً



 ٨٢

  فئات العمر

٤٣,٦  

٧٣,٦  

٧٦,٢  

  مجموع سنوات الزواج منذ الزواج األول

٤٣,٥  

٦٦,٣  

٨٠,٠  

٨٠,٥  

٨٠,٠  

  المنطقة

٦٤,١  

٦٩,١  

٨٤,٣  

٨٠,٨  

٧٧,٤  

٨٢,٥  

  المستوى التعليمي

٧٠,٠  

٧٥,٧  

٧٤,٠  



 ٨٣

.١  

٧٢,٠  

٧٣,٧  

٧٢,٩  

  

  :االستخدام الحالي حسب الوسيلة وبعض الخصائص ٣- ٨

  

االستخدام الحالي للنساء المتزوجات حالياً حسب الوسيلة وفئات العمر  ٥-٨يوضح الجدول 

أما لجهة استخدام الزوجات الحالي للوسائل . يمينطقة والمستوى التعلموعدد سنوات الزواج وال

   :معطيات هامة سوف نتوقف عند بعضهاالجدول 

  .١%)٣٤(من ضمنها وسائل حديثة %) ٥٨(انخفاض نسبة االستخدام بشكل عام   

يعني وجود زواجات مما  ،)١٩-١٥(نسبة مرتفعة من االستخدام لشريحة العمر   

  .سنة ٢٠ مبكرة وبالتالي إنجاب مبكر قبل سن الـ

  

ن المناطق الجغرافية مما يستدعي إجراء اختالفات جذرية بيكما يظهر الجدول أنه ال توجد 

  .االستخدام في شريحة العمر المبكرة بحوث لمعرفة أسباب ودوافع هذا

  

لي غير نثوي والحاجز المهبعض الوسائل مثل الحقن والواقي األن بويظهر الجدول كذلك أ

أن نسبة  تبين، وفقط%) ٠,٢( إلىطالة فترة الرضاعة نان، وتتدنى نسبة إمستخدمة إطالقاً في لب

  .%)١٣,٨( على بين الوسائل الحديثةاستخدام اللولب هي األ

  

ترابطاً في نسبة  نبيعلى كما أن نسبة الحبوب هي األ ١-٨أظهر الجدول نفسه في الوقت  

فقط وهو ما يتطلب تعزيز ) %٣٤( إلىاستخدام الوسائل الحديثة تراجع عن السابق ليصل 

  .الجهود على مستوى مختلف جهات تقديم الخدمة في لبنان

  

                                                 
وسائل تقليدية أي ما  %)٢٣,٨(وسائل حديثة   %)٣٧,٢( 1996م والطفل لعام بلغت النسبة في دراسة صحة األ)  ١(

  .%)٦١(مجموعه 
 



 ٨٤

زاد استخدام  كلما العمر ارتفعكلما بالنسبة لفئات عمر الزوجات يظهر من الجدول أنه أما 

  .األسرة العدد المرغوب من األبناءالوسائل عموماً حيث تكون قد حققت 

  

يستخدمن فأكثر سنة  20زواجهن فترة  اللواتي بلغت من الجدول أن النساءكذلك يظهر  

  .بالنسبة للوسائل الحديثة %)٣٦,٣( إلى، وينخفض العدد %)٦٠(الوسائل بشكل مرتفع 

  

%) ٥٠(أقل نسبة استخدام للوسائل عموماً  يشهدوكذلك بالنسبة للمناطق فإن جبل لبنان  

للوسائل %) ٤٣(عموماً و %)٦٩(أعلى نسبة  مثّلفي حين أن الجنوب %) ٢٨(والحديثة 

  .الحديثة

  

وهي   الفرضية السابقةكذلك  ٥-٨أما العالقة المتبادلة بين االستخدام والتعليم فيؤكد الجدول 

 ،د فوارق في هذا المجالال توجحيث لتعليم نخفض كلما انخفض مستوى اأن االستخدام ي

وسيلة حديثة تستخدمها ل %٣٢,٧ألي وسيلة و% ٥٠,٨ فاستخدام الوسائل بين األميات تبلغ نسبته

المزيد ، وتتطلب هذه الظاهرة لوسيلة حديثة %٣٤,٢ي وسيلة وأل %٦٠,٢األمية بينما للجامعية 

  .سبابها والتي نعتبرها مؤشرات هامة للغايةمن سبر الغور للوقوف على أ

  

عمر المرأة  ارتفاعمع  النسبة تتزايدفللولب ل بالنسبة  ، أما%٢٢وفي منطقة بيروت % ٤.

لكل منهما % ١٧وكذلك في منطقة الجنوب والبقاع  مضى على زواجهن فترة طويلةوأيضاً لمن 

  %.١٤والجامعيات 

  

ديثة وعموماً، يلزم دراسة األسباب التي أدت إلى انخفاض استخدام الوسائل بشكٍل عام والح

  .بشكٍل خاص

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥

  

  

  

  

  

 ٥- ٨جدول 

  بعض الخصائصحسب  نوع الوسيلة المستخدمةو )٤٩-١٥( المتزوجات حالياًتوزع 

  الخصائص

  االستخدام

ال تستخدم 

  حالياً

تستخدم أي 

  وسيلة
 المجموع

تستخدم أي 

  وسيلة حديثة
  اللولب  الحبوب

الواقي 

  الذكري

تعقيم 

  النساء

أي وسيلة 

  تقليدية

ة إطالة فتر

  الرضاعة

  فئات العمر

٠,٠  ٩,٢  ٠,٠  ٠,٠  ٧,٥  ٥,٥  ١٣,٠  ١٠٠  ٢٢,٣  ٧٧,٧  ١٩- ١٥  

١,٢  ١٥,٤  ٠,٠  ٦,٧  ٨,٦  ٥,٩  ٢١,٢  ١٠٠  ٣٩,٣  ٦٠,٧  ٢٤- ٢٠  

٠,٥  ٢١,٢  ٠,٣  ٥,٧  ١٣,٩  ١٤,١  ٣٤,٠  ١٠٠  ٥٨,٧  ٤١,٣  ٢٩- ٢٥  

٠,٠  ٢٢,٠  ٠,٥  ٦,٢  ١٦,٣  ١٤,١  ٣٧,٠  ١٠٠  ٦٢,٩  ٣٧,١  ٣٤- ٣٠  

٠,٣  ٢٣,١  ٤,١  ٣,٤  ١٤,٠  ١٣,٩  ٣٥,٧  ١٠٠  ٦٣,٩  ٣٦,١  ٣٩- ٣٥  

٠,١  ١٨,٤  ٥,٢  ٤,٣  ١٨,٩  ١٥,٠  ٤٣,٦  ١٠٠  ٦٦,٢  ٣٣,٨  ٤٤- ٤٠  

٠,٠  ١٩,٢  ٥,٠  ٢,١  ٧,١  ٩,٢  ٢٣,٣  ١٠٠  ٤٤,٥  ٥٥,٥  ٤٩- ٤٥  

  عدد سنوات الزواج

٠,٤  ١٥,٣  ٠,٠  ٤,٨  ٦,٩  ٥,٧  ١٧,٤  ١٠٠  ٣٤,٥  ٦٥,٥  ٤-٠  

٠,٢  ٢٣,٢  ٠,٥  ٦,٥  ١١,٩  ١٢,١  ٣١,٠  ١٠٠  ٥٨,٧  ٤١,٣  ٩-٥  

٠,٧  ٢٣,٦  ١,٣  ٤,١  ١٨,٤  ١٣,٢  ٣٧,٠  ١٠٠  ٦٤,٨  ٣٥,٢  ١٤- ١٠  

٠,١  ٢٠,٨  ٤,٦  ٤,٦  ١٥,٦  ١٦,٤  ٤١,٥  ١٠٠  ٦٦,٥  ٣٣,٥  ١٩- ١٥  

  ٠,١  ١٩,٣  ٥,٤  ٣,٠  ١٤,٣  ١٣,٥  ٣٦,٣  ١٠٠  ٥٩,٢  ٤٠,٨  وأكثر ٢٠

  المنطقة

  ٠,٠  ١٩,٤  ١,٤  ٤,٨  ١٢,٦  ٩,٣  ٢٨,٢  ١٠٠  ٤٩,٥  ٥٠,٥  جبل لبنان

  ٠,٨  ١٧,٦  ٣,٠  ٢,٩  ١٦,٦  ١١,٠  ٣٣,٨  ١٠٠  ٥٤,٢  ٤٥,٨  البقاع

  ٠,٤  ٢٤,٨  ٥,٠  ٣,٠  ١٤,٢  ١٣,٤  ٣٥,٦  ١٠٠  ٦٧,٧  ٣٢,٣  الشمال

  ٠,٠  ٢٠,٧  ٥,٩  ٣,٣  ١٦,٨  ١٦,٩  ٤٣,٤  ١٠٠  ٦٨,٧  ٣١,٣  الجنوب

  ٠,١  ٢٠,٧  ٣,٢  ٣,٥  ١٤,٩  ١٦,١  ٣٧,٦  ١٠٠  ٦٢,٢  ٣٧,٨  النبطية

  ٠,٠  ١٧,٩  ٣,٣  ٨,١  ١٠,٦  ٢٢,٠  ٤٣,٩  ١٠٠  ٦٦,٧  ٣٣,٣  بيروت

  المستوى التعليمي

  ٠,٢  ١٤,٨  ٥,١  ٢,٤  ١٠,٥  ١٤,٣  ٣٢,٧  ١٠٠  ٥٠,٨  ٤٩,٢  أمية

  ٠,٢  ١٥,٠  ٤,٨  ٢,٠  ١٤,٣  ١٧,٢  ٣٨,٤  ١٠٠  ٥٨,٧  ٤١,٣  تقرأ وتكتب

  ٠,٥  ٢٠,٨  ٣,٤  ٦,٣  ١٤,٠  ١٠,٥  ٣٤,٣  ١٠٠  ٥٨,٢  ٤١,٨ )أساسي( ابتدائي



 ٨٦

  ٠,١  ٢٠,٠  ٢,٥  ٤,٧  ١٥,٣  ١١,٩  ٣٤,٤  ١٠٠  ٥٧,٩  ٤٢,١  متوسط

  ٠,٣  ٢٥,٢  ١,٩  ٣,٥  ١٢,٦  ١١,٦  ٢٩,٥  ١٠٠  ٥٩,١  ٤٠,٩  ثانوي

  ٠,٠  ٢٤,٤  ١,٣  ٧,٦  ١٤,٢  ١١,١  ٣٤,٢  ١٠٠  ٦٠,٢  ٣٩,٨  جامعي

  ٠,٢  ٢٠,٣  ٣,١  ٤,٣  ١٣,٨  ١٢,٧  ٣٤,٠  ١٠٠  ٥٨,٠  ٤٢,٠  المجموع

  

االستخدام الحالي للسابق لهن الزواج وعدد األوالد عند االستخدام  بينفي ٦-٨أما الجدول 

وثالثة أوالد % ٢٨,٣ نيوولد% ٤٥,٣ ألولاألول حيث يظهر أن االستخدام يتم مع اإلنجاب ا

  %.٢,٢حتى خمسة أوالد فأكثر % ١١,٥

  

وعن فئات األعمار للسيدات فإن استخدام الوسائل يرتفع بعد إنجاب الطفل األول لدى  

حيث تبلغ ) ٢٤-٢٠(، ثم تقل النسبة لشريحة العمر التالية %٨١إلى  ١٩-١٥سيدات الفئة 

تصل نسبة  كما ٤٤-٤٠لمن هم في الفئة % ٤٠,٦إلى  ويستمر في التناقص ليصل% ٧٦,٢

ثالثة أوالد  لديهنولمن % ٢٩,٧ لديهن ولدينلمن  ٤٤-٤٠للنساء في فئة العمر  االستخدام

  .وهي مؤشرات هامة وإيجابية% ٣,٢وخمسة أوالد % ٥,٨وأربعة أوالد % ١٢,٨

  

  ٦- ٨جدول 

سبق لهن وتوزع من  ستخدمن وسائليولم  )٤٩-١٥( ي سبق لهن الزواجللواتا نسب

األول حسب تخدام عند االس األوالد األحياء ومتوسط عدد األوالد استخدام الوسائل حسب عدد

  العمر الحالي

  عدد األوالد األحياء عند االستخدام األول

٥  

٠,٠  

٠,٠  

٠,٦  



 ٨٧

٠,٧  

.٦  

.٢  

.٤  

٢,٢  

  

  

  

  

  

  :ول وسبب االستخداماالستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة عند االستخدام األ ٤- ٨

  

أهم األسباب في االستخدام  بين ٧-٨ ، فإن الجدولوحول أسباب االستخدام األول وغاياته

  .حسب فئات العمر وعدد األوالد نجابووقف اإل وهي المباعدة بين الوالدات

  

عدة بين الوالدات أن استخدامهن األول كان من أجل المبامن النساء %) ٨١,٨(ولقد ذكرت 

ولى ولديهن ثالثة استخدمن الوسائل للمرة األ%) ١١,٦(ولدين و إلىولد واحد  ئٍذديهن حينوكان ل

  .أوالد وأكثر

  

والد أجل وقف اإلنجاب وكان لديهن ثالثة أول كان من أما اللواتي ذكرن أن استخدامهن األ

األول في الوقت الذي بلغت أسباب االستخدام %) ٥١,٧(بلغ ) دون معرفة ما هو األكثر( وأكثر

وهي نسبة مرتفعة مما يعني أن %) ٤٦,٢(ولدين  إلىنجاب لمن كان لديهن ولد واحد لوقف اإل

لهن الزواج تقريباً ال يرغبن بإنجاب أكثر من ولدين  المتزوجات أو من سبقنصف النساء 

  ).١-٣جدول (ولد  ٣.

  



 ٨٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  ٧- ٨جدول 

تنظيم األسرة حسب فئات العمر وعدد  لمن سبق لهن استخدام وسائل التوزع العمري

  األوالد األحياء عند االستخدام األول وسبب االستخدام

  فئات العمر
  عدد األوالد األحياء عند االستخدام األول

 المجموع
  غير محدد  ثالثة أطفال أو أكثر طفل إلى اثنين لم تنجب

 داتالمباعدة بين الوال

١٠٠  ٠,٠  ٠,٠  ٩١,١  ٨,٩  ١٩-١٥  

١٠٠  ٠,٠  ٢,١  ٨٧,٠  ١٠,٩  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٠,٠  ٣,٠  ٨٦,٥  ١٠,٥  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٠,٠  ١١,٠  ٨٢,٨  ٦,٢  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٠,٤  ١٣,٧  ٨١,٢  ٤,٦  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٠,١  ١٤,٥  ٨٠,٥  ٤,٩  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ١,٨  ١٤,٥  ٧٨,٥  ٥,٢  ٤٩-٤٥  

  ١٠٠ ٠,٤ ١١,٦ ٨١,٨ ٦,٢  اإلجمالي

 التوقف عن اإلنجاب



 ٨٩

١٠٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ٠,٠  ١٩-١٥  

١٠٠  ٠,٠  ٧,٢  ٩٢,٠  ٠,٠  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٠,٠  ٢٣,٤  ٧٦,٦  ٠,٠  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٠,٠  ٤٩,٨  ٤٨,٢  ٢,١  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ١,١  ٥٣,٩  ٤٣,٣  ١,٧  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٠,٠  ٦١,٧  ٣٥,٠  ٣,٣  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٠,٠  ٥٤,٧  ٤٤,١  ١,٢  ٤٩-٤٥  

  ١٠٠ ٠,٣ ٥١,٧ ٤٦,٢ ١,٨  اإلجمالي

  

  

  

  

حالي لوسائل تنظيم األسرة حسب نوع االستخدام ومتخذ قرار االستخدام االستخدام ال ٥- ٨

  :وبعض الخصائص

  

االستخدام الحالي حسب متخذ القرار باالستخدام  ١٠-٨و ٩-٨و ٨-٨تتناول الجداول 

  .وبعض الخصائص

  

الخاص بقرار استخدام الوسائل للمستخدمات حالياً حسب صاحب القرار  ٨-٨ففي جدول 

   .%٧٠,٦وتبلغ بالنسبة للزوجين معاً  %١٦,٤ويتضاعف العدد بالنسبة للزوج حيث يبلغ  %١.

  

قد النهائي في االستخدام خارج إطار الزوجة والزوج ن القرار ن هناك مؤشر هام بأكما أ

في  األسرةون ، مما يعني أن التدخل في شئ%١دون الـ  أي% ٠,٣ كان شخاص آخرينيعود أل

  .مرتفعة فإنها ربما تخفي الرغبة بعدم االفصاح عن ذلك %٧.

  

حيث ) ١٩- ١٥(دخلها باستثناء الفئة عمر الزوجة زاد تتقدم أنه كلما  ٨-٨كما يظهر جدول 

إال . أكبر من باقي النسب% ١١بلغت النسبة حوالي فتريد الزوجة االطمئنان إلى اإلنجاب أوالً 

تدخله في القرار حيث تتولد لديه القناعة بإنجاب  قلعمره كلما  ارتفعبالنسبة للزوج كلما  أنه

  .العدد المرغوب فيه من األبناء



 ٩٠

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  ٨- ٨جدول 

  ونوع الوسيلة المستخدمة حالياً حسب) ٤٩-١٥(التوزع العمري للنساء المتزوجات حالياً 

  متخذ القرار النهائي لالستخدام

  الخصائص
  متخذ القرار

 المجموع
  غير مبين/ غير متأكد  آخرين  معاً انالزوج  الزوج أساساً الزوجة أساساً

  فئات العمر

١٠٠  ٠,٠  ٨,٨  ٥٧,٢  ٢٣,٣  ١٠,٧  ١٩-١٥  

١٠٠  ٠,٠  ٧,٠  ٦٧,٥  ٢١,١  ٤,٤  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٠,٠  ٢,٣  ٧٤,٢  ١٨,٢  ٤,٨  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٠,٠  ٥,٥  ٦٨,٥  ١٧,٤  ٨,٤  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٠,٠  ٤,٦  ٦٩,٥  ١٦,٨  ٨,٩  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٠,٠  ٥,٠  ٧١,٩  ١٣,١  ٩,٩  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٠,٣  ٤,٠  ٧١,٨  ١٥,٢  ٨,٢  ٤٩-٤٥  

  االستخدام الحالي

  ١٠٠  ٩,٣  ٠,٤  ٦٨,٢  ١٦,٨  ٥,٢  ال تستخدم حالياً

  ١٠٠  ١,٥  ٠,٤  ٦٩,٩  ١٥,٩  ١٢,٤  تستخدم وسيلة حديثة حالياً

  ١٠٠  ١,٢  ٠,٠  ٧٦,٦  ١٥,٠  ٧,٢  تستخدم وسيلة تقليدية حالياً

  ١٠٠  ٠,٠  ٠,٠  ٦٩,٨  ٢٣,١  ٧,١  غير محدد

  ١٠٠  ٤,٧  ٠,٣  ٧٠,٦  ١٦,٤  ٨,١  اإلجمالي

  



 ٩١

دام ر النهائي لالستخالمستخدمات حسب متخذ القرا ٩-٨ومن ناحية أخرى يظهر جدول 

هي أكبر الفئات المستخدمات  ١٩-١٥، ومنه يتضح أنه بالنسبة للزوجات فإن الفئة وفئات العمر

  .٢٤-٢٠لمن هم في الفئة % ٤٢كذلك للوسائل التقليدية % ٧٩لوسائل حديثة 

  

، التقليدية كذلك األزواج فإن قراراتهم الستخدام الوسائل الحديثة على العكس من الوسائل 

 نجد أن فئات ن معاًيالزوجوبالنسبة التخاذ القرار من قبل  كلما ارتفع عمرهم،تتم بنسبة أكبر 

ن حيث تتراوح بي أعلى النسب في استخدام الوسائل الحديثة  تشكل ٤٤-٢٥األعمار المتوسطة 

  %.٢٦ و% ٢١ بينكذلك في الوسائل التقليدية % ٤٢ و% ٣٤

  

 ٩- ٨جدول 

  الوسائل سبح) ٤٩-١٥(حالياً متزوجات لالتوزع العمري ل

  الوسائل الستخداموحسب متخذ القرار النهائي  المستخدمة حالياً

  فئات العمر
 الوسائل المستخدمة حالياً

  المجموع
  غير محدد  تستخدم وسائل تقليدية حالياً تستخدم وسائل حديثة حالياً ال تستخدم حالياً

 الزوجة

١٠٠  ٠,٠  ٠,٠  ٧٨,٥  ٢١,٥  ١٩-١٥  

١٠٠  ٠,٠  ٤١,٨  ٣٢,٦  ٢٥,٦  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٠,٠  ٢١,٢  ٦١,٦  ١٧,٣  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٦,١  ١٥,٧  ٥٧,٨  ٢٠,٤  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٧,٧  ٢٧,٢  ٥٢,٦  ١٢,٥  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٠,٩  ٧,٤  ٥٩,٧  ٣٢,١  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٠,٠  ١٨,٦  ٣١,٠  ٥٠,٤  ٤٩-٤٥  

  ١٠٠  ٣,٣  ١٨,٠ ٥١,٧ ٢٧,٠  اإلجمالي

 الزوج

١٠٠  ٠,٠  ١٧,٤  ٠,٠  ٨٢,٠  ١٩-١٥  

١٠٠  ٨,٩  ١٦,١  ٢٤,٢  ٥٠,٨  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٣,٢  ٢٣,٥  ٢٨,٣  ٤٥,٠  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٤,٧  ٢٤,١  ٣٢,٨  ٣٨,٤  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٨,٠  ١٥,٦  ٣٩,٣  ٣٧,٠  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٤,٢  ١٩,٢  ٤٧,٨  ٢٨,٨  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٣,٤  ١٣,٥  ٢٠,٨  ٦٢,٣  ٤٩-٤٥  



 ٩٢

  ١٠٠  ٥,٣  ١٨,٦ ٣٣,١ ٤٣,٠  اإلجمالي

 ان معاًالزوج

١٠٠  ٠,٠  ٩,١  ٤,٠  ٨٦,٩  ١٩-١٥  

١٠٠  ١,٣  ١٤,١  ٢١,٨  ٦٢,٩  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٤,٠  ٢١,٤  ٣٤,٠  ٤٠,٦  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٣,٧  ٢٣,٥  ٣٨,١  ٣٤,٧  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٤,٤  ٢٥,٧  ٣٤,٠  ٣٥,٩  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٥,٠  ٢١,٠  ٤١,٨  ٣٢,٢  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٢,١  ٢١,٤  ٢٤,٤  ٥٢,٠  ٤٩-٤٥  

  ١٠٠  ٣,٧  ٢٢,١ ٣٣,٦ ٤٠,٦  اإلجمالي

  

نهائي التوزع العمري للمستخدمات حالياً حسب متخذ القرار ال ١٠-٨الجدول  يبينكما 

األكثر نسبةً في اتخاذ القرار النهائي  نه) ١٩-١٥(صغار النساء سناً  أن لالستخدام، ومنه يظهر

هم األكثر نسبةً في اتخاذ ) ٢٤-٢٠(، كما أن صغار األزواج سناً %٣٧باالستخدام للنساء 

لقرار ا عمرهما كلما زادت مشاركتهما معاً في ارتفعلزوجين معاً فكلما ل بالنسبة أما. القرار

  .٤٩-٤٥لفئة العمر % ٧٧بالزيادة لتصل إلى  تتدرج ٢٤-٢٠لفئة العمر % ٦٤

  

  ١٠- ٨جدول 

  التوزع العمري لمستخدمات الوسائل حالياً حسب متخذ القرار النهائي باالستخدام

 فئات العمر
 متخذ القرار

 اإلجمالي
  كدةغير متأ/ ال تعرف آخرين معاًانالزوج الزوج أساساً الزوجة أساساً

١٠٠  ١٠,٣  ٠,٠  ٣٣,٧  ١٨,٢  ٣٧,٠  ١٩-١٥  

١٠٠  ١,٦  ٠,٠  ٦٣,٧  ٢٦,٤  ٨,٣  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٠,٣  ٠,٨  ٧٥,٠  ١٧,١  ٦,٨  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٠,٩  ٠,٤  ٧١,٧  ١٧,٠  ١٠,٦  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ١,٥  ٠,٠  ٦٩,٧  ١٦,٦  ١٢,٢  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٢,٠  ٠,٢  ٧٣,٦  ١٤,١  ١٠,١  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٠,٦  ٠,٠  ٧٧,٤  ١٢,٨  ٩,٢  ٤٩-٤٥  

  ١٠٠  ١,٣  ٠,٢ ٧٢,٢ ١٦,١ ١٠,٢  المجموع

  



 ٩٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تعقيم النساء ٦- ٨

  

هن ) ٣٩-٣٥(و) ٣٤-٣٠(أن النساء في األعمار المتوسطة  ١١-٨يظهر من الجدول 

كان لمن  ةتقريباً، وأن إجراؤهن لهذه العملي% ٣٥و% ٢٩األكثر إجراءاً لعمليات التعقيم وبنسب 

+ ٨ نلمن ه% ٤١حاالت وبنسبة من ال% ٣٩سنوات في  ٥-٤منذ ) ٣٤-٣٠(في الفئة  نه

سنوات  ٣سنتين إلى و% ٦٨منذ أقل من سنتين ) ٣٩-٣٥(في الفئة  نفي حين لمن ه. سنة

٦١%.  

  

  ١١- ٨جدول 

  توزع النساء اللواتي قمن بعملية تعقيم نسائية حسب فئات العمر عند إجراء العملية

  والفترة الفاصلة حتى إجراء المسح

  متوسط العمر عند إجراء عملية التعقيم

٣٥,٢  



 ٩٤

٣٧,٥  

.٢  

٣٤,٣  

٣٢,٠  

٢٩,٥  

  .حالة لم تحدد ٤٩١حالة ال تعرف و ١٤٢٣هناك * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :االستخدام الحالي للوسائل دون توقف ٧- ٨

  

ياً حسب العمر وفترة االستخدام دون توقف لوسائل حاللالمستخدمات  ١٢-٨يظهر الجدول 

  من% ١٤سنة،  ٤- ٣من % ١٥سنة،  ٢- ١مستمرين في االستخدام من % ٢١أن حيث تبين 

سنة دون توقف  ٢-١ نوبالنسبة لمن مضى عليه. سنة+  ٨من % ٢١سنة، في حين أن  ٧-٥

 ارتفعكلما  ترتفعسنة  ٤-٣ نالسن، في حين أن لمن مضى عليه ارتفعكلما  نتتناقص نسبته

  .سنوات فأكثر دون توقف ٨سنة و  ٧-٥ نلمن مضى عليه كذلكالسن، 

  

  ١٢- ٨جدول 



 ٩٥

  توزع المستخدمات للوسائل حالياً والعمر الحالي وفترة االستخدام دون توقف

  فئات العمر
  عدد سنوات االستخدام دون توقف

  اإلجمالي
  غير محدد  ال تذكر  سنوات فأكثر ٨  ٧-٥  ٤-٣  ٢-١  أقل من سنة

١٠٠  ٢٨,٥  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤٦,٧  ٢٤,٨  ١٩-١٥  

١٠٠  ٢,٦  ٦,٤  ٠,٠  ٢,١  ٧,٤  ٣٤,٥  ٤٦,٩  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٤,٤  ٧,١  ٠,٦  ٥,٥  ١٦,٧  ٣٥,٢  ٣٠,٦  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٢,٨  ٩,٢  ٤,١  ١١,٥  ١٩,٨  ٢٩,٠  ٢٣,٧  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٢,٦  ٨,٦  ١٨,٧  ١٨,٥  ١٩,٦  ١٧,٢  ١٤,٨  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٢,٩  ١٠,٨  ٣٥,٣  ١٧,٨  ١٠,٨  ١٤,٤  ٧,٩  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٣,١  ٧,٥  ٤٦,٠  ١٥,٩  ٦,٦  ١٣,١  ٧,٩  ٤٩-٤٥  

  ١٠٠  ٣,١  ٨,٨  ٢٠,٦  ١٤,٢ ١٤,٧  ٢١,٣  ١٧,٣  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :االستخدام الحالي حسب التعرض للمشاكل ٨- ٨

  

نسب مستخدمات الوسائل حالياً حسب المشاكل الالتي تعرضن لها  ١٣-٨يوضح جدول 

وأن بعضهن ذكرن % ٦٣رضن لمشاكل صحية ويظهر منه أن غالبية النساء تع. وفئات العمر

مع  وبالنسبة لمن تعرضن لمشاكل صحية فنسبتهن تتناقص ،%١٢أنهن غير مستريحات للوسيلة 

كذلك لمن ذكرن أن الوسيلة غير ). ٤٤- ٤٠للفئة % ٥١(و) ٢٤-٢٠للفئة % ٨١(العمر  ارتفاع

  .٢٤-٢٠في الفئة العمرية %) ٦٣(مريحة فغالبيتهن 

  

  ١٣- ٨جدول 



 ٩٦

  بة المئوية للمشاكل التي اعترضت مستخدمات الوسائل حالياًالنس

  حسب المشكلة وفئات العمر

 المشاكل

  ال تعرف

-  

٠,٠  

٢,٩  

٢,٦  

٠,٠  

٠,٠  

٠,٠  

.٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٧

  :أسباب التوقف عن استخدام الوسائل ٩- ٨

  

إلى األسباب التي دعت النساء للتوقف عن استخدام الوسائل وهي  ١٤-٨يشير الجدول 

% ١٠,٩وأنها سببت مشاكل صحية % ٢٣,٣الرغبة في اإلنجاب تتلخص في سببين رئيسيين؛ 

  ٣٩-٣٥ من النساء في شريحة العمر% ٤٣,٦ن فإ .وبالنسبة لمن توقفن طلباً لمزيٍد من اإلنجاب

نجاب، قد ال أجل اإلن التوقف عن استخدام الوسائل كان من أ رحنصمن بين النساء اللواتي 

عند ظاهرة  بد من التوقف، ولكن الطفال أو لم يمض على زواجهن فترة طويلةأيكون لديهن 

اد مخاطر الحمل مع  مالحظة ث تزدطفال في هذا العمر المتقدم نسبياً حيالرغبة بالمزيد من األ

فقط لمزيد من اإلنجاب % ٣٠,٨بدت رغبتها بنسبة أ ٣٤-٣٠صغر سناً أن شريحة العمر األ

صوصاً مع ارتفاع معدل سن صغر خبر لدى شرائح العمر األكومن الطبيعي أن تكون الرغبة أ

  .ناث في لبنانزواج اإل

  

فإنهن يتركزن في الفئة العمرية وبالنسبة لمن ذكرن أن الوسيلة سببت لهن مشاكل صحية 

، %١٥بنسبة ) ٣٩-٣٥(، والفئة %١٢بنسبة ) ٣٤-٣٠(حيث أقلها في الفئة العمرية ) ٤٤-٣٠(

  %.١٦بنسبة ) ٤٤-٤٠(والفئة 

  

  ١٤- ٨جدول 

   توزع النساء اللواتي سبق لهن استخدام الوسائل وال يستخدمنها حالياً

  وأسباب التوقف عن استخدامها والعمر الحالي

 أسباب التوقف

  لم أحب الوسيلة

٠,٠  

.٠  

٦,٤  



 ٩٨

٤,٥  

٢,٤  

٦,١  

٥,٥  

٤,٧  

  :االستخدام الحالي للوسائل الحديثة ومصدر الحصول عليها ١٠- ٨

  

- ٨، وقد سبق وأشرنا إلى ذلك ولكن الجدول ر الحصول على الوسيلة مهم للغايةن مصدإ

أو  الصيدليةيوضح توزع االستخدام الحالي بالنسبة لمصدر الوسيلة الحديثة حيث ظهر أن  ١٥

والطبيب الخاص % ٢١ والعيادات الخاصة% ٣١المستودع الطبي هي مصدر الوسائل لنسبة 

 الوسائل من وفي الوقت الذي تبلغ نسبة الحصول على .تقريباً% ١٢والمستشفى الخاص % ١٧

  %. ٦,٦فإن المستشفيات الحكومية والمركز الصحي الحكومي ال يتعدى % ٦,٤الهيئات األهلية 

  

، في %٧١تباه أن الحبوب مصدرها الغالب هو الصيدلية والطبيب الخاص معها والالفت لالن

% ٧٤حين أن اللولب مصدره العيادات الخاصة والطبيب الخاص والمستشفيات الخاصة بنسبة 

وبالنسبة  .هو الصيدلية كذلك الحاجز النسائي للحصول عليها مصدر الوحيدالالحقن فوسيلة  أما

النسبة لتعقيم النساء ولكن  بذاتو% ٧٠صيدلية أو المستودع الطبي للواقي الذكري فمصدره ال

  ).١٥-٨جدول (في المستشفيات الخاصة 

  

اء مضاعفة الجهود من أجل جعل الوسائل في متناول النس ونخلص مما سبق إلى ضرورة

هلية وخصوصاً مضاعفة نسب حصولها من العامالت من خالل المراكز الحكومية واأل

  .الميدانيات

  

  ١٥- ٨دول ج

  توزع النساء المستخدمات للوسائل الحديثة حالياً ومصدر الحصول عليها



 ٩٩

  مصدر الحصول عليه

  طبيب خاص

١٧,٧  

٢٣,٢  

٠,٠  

٤,١  

.٠  

٠,٠  

٩,٣  

١٧,٣  

  :االستخدام المستقبلي للوسائل حسب المدة المرتقبة ١١- ٨

  

النساء غير المستخدمات لوسائل حالياً ويفكرن فيها مستقبالً  ١٧-٨و ١٦-٨الجدوالن  يظهر

، وحسب المدة المرتقبة ونوع )١٦-٨(دة المرتقبة وعدد األوالد والمستوى التعليمي محسب ال

  ).١٧-٨(الوسيلة 

  

ال % ٢٠ال يرغبن، % ٥٥يرغبن في االستخدام، % ٢٥ن أن حوالي يتبي ١٦-٨ومن جدول 

خالل % ١٢ومن بين من يرغبن في االستخدام هناك . فن إن كن سيستخدمن مستقبالً أم التعر

  .لم يحددن الفترة إنما ينوين استخدام أحد الوسائل% ١١سنة سيستخدمن وسيلة، 

  

من تعليم ثانوي، % ١١منهن جامعيات، % ١٥يستخدمن خالل سنة سومن المنطقي أن من 

 ،مستقبالًخالل سنة  الثة هن أعلى نسبة لمن ينوين االستخدامكذلك من لديهن طفل أو اثنين أو ث



 ١٠٠

ومن  أيضاً بالنسبة لمن لم يحددن فترة تزيد النسبة بين من لديهن عدد أقل من األبناء والمتعلمات

. ناحية أخرى يظهر أن غير الراغبات في االستخدام مستقبالً تزيد نسبتها بين غير المتعلمات

  .أيضاً بين من لديهن عدد أكبر من األبناءومن المستغرب أنها تزيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٦- ٨جدول 

توزع الزوجات اللواتي ال يستخدمن الوسائل حالياً ويفكرن باستخدامها مستقبالً حسب 

  المدة المرتقبة وعدد األوالد األحياء والمستوى التعليمي

خ

ال

ل 

ف

تر

ة 

غ

ير 

م

حد

جم

لة 

الرا

غبا

ت 

في 

اس

تخد

ام 

الو

ال 

ترغ

ب 

باال

ستخ

  دام



 ١٠١

سا دة

  ئل

 عدد األوالد

١

٧,

٦  

٢٣

٠  

٤٣,

٧  

١

٢,

٧  

٣٤

٦  

٤٠,

٥  

١

٣,

٧  

٣١

٣  

٤٩,

٦  

٨,

٩  

٢٣

٤  

٦٤,

٤  

٣,

٨  

١٦

٣  

٧٠,

٣  

٥,

٣  

١٥

٠  

٦٧,

٣  

 المستوى التعليمي

٣,

٣  

١٥

١  

٦٦,

٥  

٧,

٤  

٢١

٥  

٥٨,

٣  

١

٧,

٦  

٣٥

٤  

٥٠,

٥  

١

٠,

٤  

٢١

٦  

٥٨,

٦  

١

٠,

٢٣

٢  

٥٣,

١  



 ١٠٢

٨  

١

٣,

٠  

٣٠

٣  

٤٥,

٥  

١

٠,

٨  

٢٤

٦  

٥٥,

٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فيوضح نوع الوسيلة التي ستستخدم خالل المدة المرتقبة، ومنه يظهر أن  ١٧-٨أما الجدول 

 وغالبية النساء% ١٨يليه الحبوب % ٤٦وسيلة المرغوب فيها مستقبالً وبأعلى نسبة الاللولب هو 

سبة من سنة إلى سنتين وبن% ٤٨سنوات وبنسبة  ٣خالل % ٦١بنسبة و بسيستخدمن اللول

% ١٩، من سنة إلى سنتين% ٢٢سنوات،  ٣خالل % ٤٠أما الحبوب فحوالي . خالل سنة% ٤٦

  .خالل سنة

  

  ١٧- ٨جدول 

توزع النساء المتزوجات غير المستخدمات للوسائل واللواتي يفكرن باستخدامها مستقبالً 

  تي ترغب باستخدامها والفترة المحددة للمباشرة باالستخدامحسب نوع الوسيلة ال

  نوع الوسيلة التي ستستخدم
  الفترة المحددة للمباشرة باالستخدام

 اإلجمالي
  لم تقرر  سنوات أو أكثر ٣خالل   من سنة إلى سنتين  شهراً ١٢خالل 



 ١٠٣

  ١٧,٨  ١٥,٧  ٣٩,١  ٢٢,٢  ١٨,٧  الحبوب

  ٤٥,٥  ٤٤,٦  ٦٠,٩  ٤٧,٥  ٤٥,٩  اللولب

  ٤,٢  ٤,٠  ٠,٠  ٢,٧  ٤,٩  واقي الذكريال

  ٢,٢  ١,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٣,٢  تعقيم النساء

  ٠,٢  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٥  إطالة فترة الرضاعة

  ٧,٣  ٥,٥  ٠,٠  ٢,٧  ٩,٩  االمتناع في الفترة غير اآلمنة

  ٨,٠  ٩,٩  ٠,٠  ٩,٦  ٦,١  االنسحاب

  ٢,٣  ٢,٦  ٠,٠  ٠,٠  ٢,٥  أخرى

  ١٢,٥  ١٦,٠  ٠,٠  ١٥,٢  ٨,٤  غير مبين/ ال تعرف

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  (%)المجموع 

 ٤٦٤٨٤  ٢٠١٧٠  ٥٩٨  ٣٧٧٣  ٢١٧٨٢  العدد

  

وصوالً إلى وضع  لةوومسئوت الهامة تتطلب مناقشة حيوية أن هذه المؤشرا يتضح مما سبق

  .برامج ومخططات للتعامل معها وتحسين مستوى الجهود المبذولة على طريق تنظيم األسرة

  

  

  

  :للوسائل مستقبالً السبب في عدم االستخدام ١٢- ٨

  

النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج الالتي لم يستخدمن أية وسيلة  ١٨-٨يوضح الجدول 

  .وليس لديهم النية في االستخدام مستقبالً حسب فئات العمر والسبب

  

ويظهر من الجدول أن أهم األسباب في عدم االستخدام مستقبالً هو الخوف من انعكاسات 

أي أنها لم تحقق بعد العدد المرغوب فيه من %) ١٢(والرغبة في إنجاب طفل %) ٢٢(الوسائل 

  %).٢٢(إلى جانب أنها تخطت مرحلة الخصوبة % ١٠األبناء، والتحفظ دينياً بنسبة حوالي 

  

يعتقدن في )  ٢٤-١٥(الفئة  أكثر من نصف النساء في أما حسب فئات عمر السيدة نجد أن

ثم التحفظ الديني %) ١٥(يليها الرغبة في اإنجاب %) ٥٣(الخوف من انعكاسات الوسائل 



 ١٠٤

، %٣٨نجد نفس األسباب الثالثة في األهمية وهي ) ٣٤-٢٥(وبالنسبة للفئة . تقريباً%) ١٠(

  .على التوالي% ٧، %١٩

  

% ٢٦ين مرحلة الخصوبة في اعتقادهن طأنهن تخفنجد أن السبب  ٤٩-٣٥أما النساء 

وهذه األسباب %. ١١والرغبة في إنجاب طفٍل آخر % ١٧الوسائل  انعكاسات والخوف من

  .تستدعي زيادة البرامج اإلعالمية عن الوسائل وأهميتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٨- ٨جدول 

ولم يسبق  ٤٩-١٥توزع النساء اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حالياً في عمر 

  ب السبب والعمرلهن استخدام أية وسيلة وليس لديهم النية في االستخدام مستقبالً حس

  فئات العمر

٢٤-١٥  

١٥,١  



 ١٠٥

٠,٠  

٠,٠  

٠,٠  

٥٢,٧  

.٠  

٠,٠  

٩,٥  

٠,٠  

٩,٦  

٦,٩  

٦,٣  



 ١٠٦

١٠٠  
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  عـل التاسـالفص

  ـةة األمومــايرع

  

لصحة األسرة وبالتالي ركيزة هامة لمجتمع سليم وصحي، كما تعتبر مرحلة  اًتعتبر صحة األم أساس

من التغيرات  إذ تتعرض المرأة أثناء الحمل لكمٍاإلنجاب من المراحل العمرية الهامة والحساسة، 

حة أطفالها فضالً عن مفاعيلها بيرة على صحتها وصنعكاسات كايولوجية ولحاالت مرضية يكون لها يسالف

  .قتصاديةجتماعية واالاال

  

يعتبر توفير الرعاية الصحية لألم وجنينها خالل الحمل من أولويات القطاع الصحي وذلك لضمان و

الرعاية قبل وأثناء وبعد الحمل يتم خالل هذه المتابعة الصحية إجراء الفحوصات الدورية ومراقبة أي 

  .ويتم توفير خدمة توليدية سهلة المنال .لحاالت مرضية مضرة لصحة األم وجنينها عوارض

  

عن مرحلة ما قبل وأثناء الوالدة النعكاساتها على صحة األم  أما مرحلة ما بعد الوالدة فال تقل أهميةً

  .وصحة طفلها

  

صحية لألمهات التي ال حور حول الرعايةاللبناني لصحة األسرة بتوجيه عدة أسئلة تتم لقد قام المسحو

  .ت النتائج الوظيفية للمسح ما يليوقد أظهر .والدة خالل السنوات الخمس السابقة للمسح حصل لديهن

  

  :الرعاية الصحية أثناء الحمل ١- ٩

  

ى أخرى ذه النسب من منطقة إلوتتفاوت ه ،من الرعاية أثناء الحمل اًنوع من النساء قد تلقين% ٦.

األطباء في أغلب األحيان  إلىوتلجأ الحوامل . في جبل لبنان% ٩٨,٩في الشمال و% ٨٨,٦ تتراوح بينف

  .في الجنوب% ٩٨,١ إلىفي البقاع % ٨٥,١مع تفاوت مناطقي يتراوح بين الـ 

  

. كلما زاد تلقيها للرعاية عموماً و لدى الطبيب ةعمر الزوج صغروحسب فئات العمر نجد أنه كلما 

رعاية بدرجة أكبر من المواليد التالية، فنسبة الرعاية  ى المرأةتلقحيث ت د األولولمولبالنسبة ل الحال كذلك

الحالة التعليمية فيحدث العكس، فكلما أما مع %. ٨٠والمولود السادس فأكثر % ٩٩للمولود األول تبلغ 

  .للجامعيات% ١٠٠لألميات و% ٨٠لرعاية القيها تنسبة ارتفعت كلما  ةتعليم الزوج ارتفع مستوى

  

  ١- ٩جدول 
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المتزوجات حسب تلقي الرعاية أثناء الحمل بآخر مولود خالل السنوات الخمس  توزع النساء

  السابقة وبعض الخصائص

  المجموع أخرى/ قابلة/ تلقين رعاية من ممرضة تلقين رعاية من طبيب أي رعاية لم يتلقين الرعاية  الخصائص

 فئات العمر

١٠٠  ٧,٣  ٩٣,٧  ٩٨,٨  ١,٢  ١٩-١٥  

١٠٠  ٢,٣  ٩٤,٣  ٩٦,٥  ٣,٥  ٣٤-٢٠  

١٠٠  ٠,٦  ٩١,١  ٩١,٧  ٨,٣  ٤٩-٣٥  

 ترتيب المولود

  ١٠٠  ١,٤  ٩٨,٣  ٩٩,٢  ٠,٨  المولود األول

١٠٠  ٢,٣  ٩٥,٢  ٩٧,٣  ٢,٧ ٣-٢  

١٠٠  ٣,٤  ٩٢,٥  ٩٥,٥  ٤,٥ ٥-٤  

١٠٠  ١,٢  ٧٨,٦  ٧٩,٩  ٢٠,١ +٦  

 المنطقة

  ١٠٠  ١,٦  ٩٧,٦  ٩٨,٩  ١,١  جبل لبنان

  ١٠٠  ٨,٢  ٨٥,١  ٩٢,٧  ٧,٣ بقاعال

  ١٠٠  ٠,٩  ٨٧,٨  ٨٨,٦  ١١,٤  الشمال

  ١٠٠  ٠,٠  ٩٨,١  ٩٨,١  ١,٩  الجنوب

  ١٠٠  ٥,٤  ٩٢,٧  ٩٧,٢  ٢,٨  النبطية

  ١٠٠  ٠,٠  ٩٥,٩  ٩٥,٩  ٤,١  بيروت

 المستوى التعليمي

  ١٠٠  ٠,٥  ٧٩,٥  ٨٠,٠  ٢٠,٠ أمية

  ١٠٠  ٣,٦  ٨٧,٩  ٩١,٥  ٨,٥  تقرأ وتكتب

  ١٠٠  ٢,٩  ٩٣,٠  ٩٥,٨  ٤,٢  )أساسي(ابتدائي

  ١٠٠  ٢,٧  ٩٥,٧  ٩٨,١  ١,٩  متوسط

  ١٠٠  ١,٥  ٩٨,٠  ٩٨,٩  ١,١ ثانوي

  ١٠٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ٠,٠  جامعي

  ١٠٠  ٢,٢ ٩٣,٦ ٩٥,٦ ٤,٤  اإلجمالي

  

% ٦٥,٦مكان الرعاية، تبين أن حوالي  إلىبسؤال النساء اللواتي تابعن الحمل عن كيفية الوصول و

سيارة  منهن% ٢٣,٥األقدام ويستخدم سيراً على  يذهبن %١٠,١تخدمن سيارة خاصة وأن حوالي يس

  .األجرة أو الباص
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 مكان الرعاية من الوصول حتى إجراء الكشف حوالي الثالثين في نتظارفترة اال  بلغ متوسط وقد

  .دقيقة ٢٨يبلغ ) بصرف النظر عن وسيلة النقل(كما أن متوسط فترة الوصول . دقيقة

  

 األشهرمن النساء اللواتي تلقين رعاية قمن بذلك خالل % ٩٢,٥من أن أكثر  ٢-٩ويبين الجدول 

  .قمن بالزيارة األولى في الشهر الثامن) %٩.

  

يليه التأكد % ٤١,٢أن السبب الرئيسي ألول زيارة هو التأكد من سالمة الحمل بنسبة ويفيد الجدول 

من أجل أما نسبة اللواتي يقصدن الرعاية % ١٦,٢ويليه تأمين سالمة الحمل  % ٢٧,٩من الحمل بنسبة 

  %.٦,٣ بلغتشكوى صحية أثناء الحمل ف

  

  ٢- ٩جدول 

لنساء اللواتي تابعن الحمل األخير خالل السنوات الخمس السابقة حسب توقيت أول زيارة اع توز

  والغرض منها

  مدة الحمل
توقيت أول 

  * زيارة

  زيارةالغرض من ال

سالمة  المجموع

 الطفل

حجز

 الوالدة

التأكد من

 الحمل

فحص

 روتيني

التأكد من 

  سالمة الحمل

شكوى 

  صحية
  أخرى

  ١٠٠  ٨,٠  ٦,٣  ١٦,٢  ٦,٤  ٢٧,٩  ٠,١  ٤١,٢ ٩٢,٥ أشهر ٦أقل من 

  ١٠٠  ٨,٢  ٣٢,٧  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٦,٥  ٥٢,٦ ١,٣  أشهر ٧-٦

  ١٠٠  ٠,٠  ٣١,٨  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٤١,١  ٢٧,١ ٠,٩  +أشهر ٨

  ١٠٠  ١,٧  ٧,١  ١٥,٦ ٦,٠ ٢٧,٤ ٠,٥ ٤١,٥ ١٠٠  اإلجمالي

  .غير مبين/ باقي الحاالت ال تعرف* 

  

أن عدد الزيارات يقل  ٣- ٩ ويبين الجدول. زيارة ٧,٧لحمل بلغ متوسط عدد مرات المتابعة أثناء ا

 .عند المولود السادس فأكثرزيارة  ٦,٠ إلىمع عدد األوالد حتى يصل 

  

  

  

  ٣- ٩جدول 

رات المتابعة خالل السنوات الخمس السابقة حسب عدد م اللواتي تابعن الحمل بآخر مولودلنساء ع اتوز

  وحسب ترتيب األوالد



 106

  عدد الزيارات
 ترتيب المولود

  المجموع
  + ٦ ٥-٤ ٣-٢ المولود األول

  ٤,٤  ٢٠,١  ٤,٥  ٢,٧  ٠,٨ بدون رعاية

  ١٤,٦  ٢٤,٠  ١٧,٨  ١٤,٨  ٦,٧ زيارات ٤-١

  ٢٩,٥  ٢٥,٣  ٢٧,٠  ٣٠,٩  ٣٠,٢ زيارات ٨-٥

  ٤١,٠  ١٦,٤  ٣٣,١  ٤٣,١  ٥٥,١ +زيارات ٩

  ١٠,٥  ١٤,٢  ١٧,٥  ٨,٥  ٧,٣ ال تتذكر

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اإلجمالي

  ٧,٧  ٦,٠ ٧,٤ ٧,٦ ٨,٧ متوسط عدد الزيارات

  

ركز الرعاية نوع الخدمة التي تحصل عليها المرأة الحامل عند زيارة م ٤ - ٩يعرض الجدول 

ن لنا أن أكثرية النساء وبنسب عالية ودون فيبّي. لعام أو الخاصاعية المركز سب تبالصحية وذلك بح

أما اللواتي حصلن على الخدمة في المنـزل، . فروقات أكيدة بحسب نوع المركز قد تلقين الخدمات كافةً

  .فحوصات دم أو بول تجرلم حيث % ٥٦ن لنا أنها بنسبة فيتبّي

  

سبة النساء اللواتي حصلن على تثقيف صحي عن الغذاء، وعوامل ن النتائج تدني نوعموماً، تبّي

خطورة الحمل، والرضاعة وتنظيم األسرة كما أن نسبة الحوامل اللواتي تلقين رعاية بعد الحمل فهي 

  %.٥٠متدنية بنسب تقل عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤- ٩جدول 

ن رعاية صحية أثناء نسبة النساء اللواتي أنجبن آخر مولود خالل السنوات الخمس السابقة وتلقي

  حسب نوع الخدمة ومكان آخر متابعةالحمل 
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  نوع الخدمة

 مكان آخر متابعة

مستشفى  اإلجمالي

 حكومي

مركز للصحة

 العامة

مستشفى

 خاص

مركز صحي لمنظمة 

  غير حكومية

عيادة 

  خاصة
  المنزل

  ٩٣,٨  ٧٥,٧  ٩٤,٣  ٩٣,٩  ٩٤,٤  ٨٩,٩  ٨٨,٧  قياس الوزن

  ٧١,٢  ٧٥,٧  ٧١,٠  ٦٤,١  ٧٤,٤  ٦٣,٣  ٨٠,٣  قياس الطول

  ٩٤,١  ٧٥,٧  ٩٤,٢  ٩٥,١  ٩٥,٧  ٩٢,٥  ٨٤,٦  قياس ضغط الدم

  ٩١,٦  ١٠٠,٠  ٩١,٦  ٨٣,٧  ٩٥,٢  ٧٧,٦  ٩٧,٢  فحص الدم

  ٨٨,٩  ٥٦,٣  ٨٩,٥  ٨٢,١  ٩٠,٧  ٧٢,٢  ١٠٠,٠  فحص البول

  ٨٠,٧  ٥٦,٣  ٧٩,٧  ٧٧,٢  ٨٧,٧  ٦٨,٠  ٨٠,٣  قياس البطن

  ٩٢,٩  ١٠٠,٠  ٩٣,٠  ٨٩,٠  ٩٤,٦  ٩١,١  ٨٩,١  إصغاء الجنين

  ٧٨,٠  ١٠٠,٠  ٧٧,٣  ٧٠,١  ٨٦,٦  ٥١,٥  ٧٩,٢  موجات فوق صوتية

  ٦٩,٠  ٠,٠  ٦٨,٢  ٦٢,٨  ٧٧,٦  ٤٦,٠  ٧٣,٠  فحص داخلي

  ٩١,٥  ٦٨,٨  ٩١,٠  ٨٣,١  ٩٤,٨  ٩٤,١  ٩١,٥  وضع الجنين

  ٥٨,٤  ٥٦,٣  ٥٦,٥  ٥٣,٣  ٦٩,٤  ٤٩,٨  ٥٠,٥  الحمية

  ٥١,٨  ٥٦,٣  ٤٩,٧  ٥٦,٥  ٥٨,٧  ٤٧,٨  ٤٦,٥  عالمات أثناء الحمل

  ٦٦,١  ٨٠,٦  ٦٤,٦  ٥٩,٩  ٧٥,٦  ٤٧,١  ٦٩,٩  الرضاعة

  ٤٣,٦  ٥٦,٣  ٤١,٥  ٤٢,٨  ٥٢,٠  ٣٨,٥  ٤٧,٤  تنظيم األسرة

  ٥٣,٥  ١٠٠,٠  ٥١,٥  ٤٤,٥  ٦٥,٢  ٣٧,٤  ٤٦,٩  بعد الوالدة الرعاية

  

من الحاالت كانت بسبب عدم % ٣٣,٦أن حوالي  ١-٩حول سبب عدم متابعة الحمل يوضح الشكل و

من النساء لم يتابعن ألن لديهن الخبرة % ١٩,٣وأن  %٣٢,٣كلفة أي مضاعفات تليها ارتفاع ال وجود

والسبب األكثر شيوعاً لدى الحوامل في منطقة البقاع والنبطية لعدم زيارة مراكز الرعاية هو . الكافية

  .التذرع بالخبرة

  

  

  

  

  

  

  

  ١-٩شكل 

  ب السببة حسلنساء اللواتي لم يتابعن الحمل بآخر مولود خالل السنوات الخمس السابقتوزع ا
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لديها خبرة سابقة
%١٩٫٣ 

أسباب أخرى
%١٤٫٨ 

الخدمة مكلفة
%٣٢٫٣ 

عدم وجود 
مضاعفات
%٣٣٫٦

  
  

أن نسبة النساء اللواتي تناولن الحديد والفيتامينات خالل الحمل تنخفض مع تزايد  ٥- ٩يبين الجدول 

هذه النسبة تزداد مع المستوى  ،وبالعكس. د السادسوولممع ال% ٦٨ إلى% ٩٣عدد األوالد فتتدنى من 

والملفت في الجدول أن نسبة . للجامعيات% ٩٥ إلىللنساء األميات % ٦٥مي للنساء فتزداد من يعلتال

ضئيلة من الحوامل تلقين إحدى جرعات أو جرعات كاملة لمضادات الكزاز وهذه النسبة ترتفع في 

وعن المحافظات فتزيد نسبة تناول الحديد في جبل لبنان عن باقي  .بيروت ومع الحوامل الجامعيات

  .فيتامينات فيبلغ أعلى نسبة له في الجنوبالمحافظات، أما تناول ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥- ٩جدول 
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خالل الخمس سنوات السابقة وتناولن الحديد والفيتامين وإحدى  اًنسب النساء اللواتي أنجبن مولود

  حسب بعض الخصائص جرعات الكزاز

  تناول الفيتامين

 فئات العمر

.٣  

٨١,٩  

٨٣,٧  

 ترتيب المولود

٩٠,٤  

٨٣,٣  

٧٩,٧  

٦٧,٤  

 المنطقة

٨٧,٦  

٧٣,٦  

٧٢,٢  

٨٨,٨  

٨٨,٢  
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٨٣,٧  

 المستوى التعليمي

٦٣,١  

٧٣,٤  

٨٢,٦  

٨٧,٣  

٨٧,٨  

٨٩,٤  

٨٢,٥  

  

  

من الحوامل يستشرن الطبيب عند وجود عوارض سلبية أو  %٥٩,٥أن حوالي  ٦- ٩يبين الجدول و

  .ال يقدمن على طلب المشورة من أحد% ١٧,٥مضاعفات أثناء الحمل وحوالي 

  

  ٦- ٩جدول 

 سب مقدم الخدمة وحسب بعض الخصائصلنساء اللواتي ذكرن وجود تعقيدات طبية أثناء الحمل حنسب ا

  الخصائص
  مقدم الخدمة

  ال أحدأخرى   أقارب  ليصيد ممرضة/قابلة طبيب

 فئات العمر

٢٢,٤  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٥,٦  ٤٢,٢ ١٩-١٥  

١٧,٥  ٠,٨  ٦,٠  ٠,٤  ٢,٧  ٦١,٤ ٣٤-٢٠  

١٦,٣  ٠,٠  ٢,٨  ٦,٠  ٠,٠  ٥٦,٢ ٤٩-٣٥  

 ترتيب المولود

  ١٥,٧  ٠,٠  ٩,٦  ٠,٠  ٣,٤  ٥٥,٩ المولود األول
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١٤,٩  ١,١  ٤,٨  ١,٧  ٢,٧  ٦٦,٢ ٣-٢  

١٨,٨  ٠,٠  ١,٨  ١,٧  ٣,٢  ٥٠,٥ ٥-٤  

٣٣,٥  ٠,٠  ٢,٣  ٤,٢  ٠,٠  ٤٩,٥ +٦  

 المنطقة

  ١٨,٦  ١,٤  ٣,٦  ٠,٠  ١,٤  ٥٦,١ جبل لبنان

  ٣٠,١  ٠,٠  ٩,١  ٢,٤  ١٠,٣  ٤٣,٦ البقاع

  ٥,٢  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١,٥  ٨١,٢ الشمال

  ١٦,٩  ٠,٠  ٠,٠  ٣,٧  ٣,٧  ٥٨,٥ الجنوب

  ١٨,٩  ٠,٠  ٦,١  ٠,٠  ٠,٠  ٤٣,٠ النبطية

  ١٤,٣  ٠,٠  ١٤,٣  ٧,١  ٠,٠  ٧١,٤ بيروت

 عليميالمستوى الت

  ٢٩,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٥٦,٣ أمية

  ٢٣,٨  ٠,٠  ٢,٤  ١,٤  ٣,٥  ٥٩,٣ تقرأ وتكتب

  ١١,١  ٠,٠  ٧,٤  ٠,٠  ٢,٠  ٧٢,٦ )أساسي(ابتدائي

  ١٢,٣  ٢,٤  ٨,٣  ٠,٠  ٤,٤  ٥٧,٣ متوسط

  ١٧,٣  ٠,٠  ٦,٢  ٢,٢  ٢,٩  ٤٦,٢ ثانوي

  ٢٠,٢  ٠,٠  ٠,٠  ٧,٨  ٠,٠  ٦٤,١ جامعي

  ١٧,٥  ٠,٦  ٥,١ ١,٥ ٢,٧ ٥٩,٥ اإلجمالي

  

  

نجد أن نسبة اللواتي ومن الغريب أنه بالنسبة للمناطق  .إلى األقارب% ٥,١ ومن ناحية أخرى تلجأ

% ٩,١في بيروت و% ١٤,٣أعلى من باقي المناطق حيث تبلغ هي جأن لألقارب في بيروت والبقاع يل

  .الشمال في% ٨١,٢في البقاع إلى % ٤٣,٦بين المناطق من  استشارة الطبيب وتتفاوت نسب. في البقاع

  

  :الرعاية أثناء الوالدة ٢- ٩

  

ن من الوالدات حصلت في مستشفى حكومي أو خاص وأ% ٩٢أن أكثر من  ٧- ٩يبين الجدول 

ى رعاية لعالقة المترابطة بين عدم الحصول علاويظهر الجدول . زلمن الوالدات تحصل في المن% ٢,٤

  .وعلى الوالدة في المنـزل

  

مواليد أقل من ثالثة فبالنسبة للتؤدي إلى ازدياد في الوالدات المنزلية كما أن ازدياد رتبة المولود  

  %.١٢بلغت  فقد في حين أن المواليد من السادس فأكثر% ١في المنزل بنسبة ال تتعدى  الوالدة تمت
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من والدات النساء األميات تتم في المنازل في حين أن اللواتي % ١٢,٦ن من الجدول أن ويتبّي 

والدة بالمنزل بل وغالبية الوالدات تمت في عيادات خاصة الدات جامعية لم تتم حالة حصلن على شها

٩٦.%  

  

ّن ه% ٢٣,٤والنبطية % ٢٢,٩والجنوب % ١٩,١كذلك وبالنسبة للمناطق، فإن الحوامل في الشمال 

  %.٦,٣وجبل لبنان % ٨أكثر إقباالً على المستشفيات الحكومية من الحوامل في بيروت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  ٧- ٩جدول 

آلخر مولود خالل السنوات الخمس السابقة على المسح حسب مكان الوالدة وبعض  توزع المواليد

  الخصائص

 مكان الوالدة

  خاص

 فئات العمر
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 ترتيب المولود

  

  

  

  

 عدد مرات الفحص

١  
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 المنطقة

  

  

  

  

  

  

 لتعليميالمستوى ا
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% ٣٠,٣وأن  المنزل كمكان للوالدةمن النساء اللواتي يفضلن % ٢٩,٢أن هناك  ٢-٩ويظهر الشكل 

وأن  من والدات المنزل حصلت لوجود طلق أو والدة مبكرة% ٤,٩ال يستطعن احتمال كلفة الخدمة و

  .غير متوفرة حصلت بالمنزل ألن الخدمة% ٥,٨

  

وال توجد تباينات واضحة حسب الخصائص المختلفة فيما يتعلق بتفضيل والدة المنزل إال في ترتيب 

  .المواليد وفي التوزيع المناطقي

  

  ٢-٩شكل 

زل حسب س سنوات السابقة على المسح بالمنلنساء اللواتي أنجبن مولودهن خالل الخمتوزع ا

  السبب

غير مبين
%٣٫٩ 

ارتفاع الكلفة
%٣٠٫٣ 

المنزل أفضل
%٢٩٫٢

والدة مبكرة
%٤٫٩ 

خدمة غير متوفرة
%٥٫٨ 

أخرى
%٢٥٫٥ 
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من الحوامل اللواتي أنجبن طفالً خارج مراكز الرعاية أو % ٩٨أن أكثر من  ٨- ٩ويبين الجدول 

مهارة وال تشكل خصائص عمر  يدور التوليد أو المستشفيات قد حصلت الوالدة بوجود عامل صحي ذ

  .المرأة أو ترتيب المولود أو المنطقة أو العمل أية فروق تذكر في النسب

  

  

  

  ٨- ٩جدول 

المسح حسب مؤدي  السابقة علىالسنوات الخمس  لنساء اللواتي أنجبن طفلهن األخير خاللع اتوز

  بعض الخصائصالخدمة و

  الخصائص
 مؤدي الخدمة

  المجموع
  غيره عامل ذو مهارة

 فئات العمر

١٠٠  ١,٩  ٩٨,١ ١٩-١٥  

١٠٠  ١,٥  ٩٨,٥ ٣٤-٢٠  

١٠٠  ٣,١  ٩٦,٩ ٤٩-٣٥  

 ترتيب المولود

  ١٠٠  ٠,٩  ٩٩,١ لالمولود األو

١٠٠  ٠,٤  ٩٩,٦ ٣-٢  

١٠٠  ٢,٨  ٩٧,٢ ٥-٤  

١٠٠  ٩,١  ٩٠,٩ +٦  

 المنطقة

  ١٠٠  ٠,٦  ٩٩,٤ جبل لبنان

  ١٠٠  ٤,١  ٩٥,٩ البقاع

  ١٠٠  ٤,٤  ٩٥,٦ الشمال

  ١٠٠  ١,٢  ٩٨,٨ الجنوب

  ١٠٠  ٠,٨  ٩٩,٢ النبطية

  ١٠٠  ٠,٠  ١٠٠,٠ بيروت

 المستوى التعليمي

  ١٠٠  ٨,٢  ٩١,٨ أمية

  ١٠٠  ٣,٩  ٩٦,١ تقرأ وتكتب

  ١٠٠  ٢,٤  ٩٧,٦ )أساسي(ابتدائي
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  ١٠٠  ٠,٤  ٩٩,٦ متوسط

  ١٠٠  ٠,٠  ١٠٠,٠ ثانوي

  ١٠٠  ٠,٠  ١٠٠,٠ جامعي

  ١٠٠  ١,٨ ٩٨,٢ اإلجمالي

  

  

السنوات الخمس قبل  هن األخير خاللمن النساء اللواتي أنجبن طفل% ٩,٢أن  ٣-٩يظهر الشكل 

ي لنزيف مهبل% ٢,٥تعرضن لحرارة مرتفعة و% ١ك ساعة كذل ١٢المسح قد عانين من طلق أكثر من 

  .تشنج% ٢,٤و حاد

  

  ٣-٩شكل 

  نسب النساء الالتي أنجبن طفلهن األخير خالل الخمس سنوات السابقة على المسح

  ونوع المعاناة عند الوالدة 

مخاض ألآثر 
من ١٢ ساعة

%٩٫٢

حرارة مرتفعة
%١

تشنج
%٢٫٤ 

نزيف مهبلي
 حاد

%٢٫٥ 

عارض على األقل
%١١٫٨ 

  
  

قد تمت % ٢٣ريقة طبيعية وبطمن الوالدات قد تمت % ٧٦أن ما يزيد على  ٩- ٩يظهر من جدول 

ن أن نسبة الوالدات الطبيعية تقل قليالً للنساء كبار السن قيصرية، وحسب الخصائص المختلفة يتبّيطريقة ب

وبين % ٨١أن الوالدة الطبيعية تزيد عن هذه النسبة في منطقة البقاع  المولود األول إال وفي+ ٣٥

  %.٨٢األميات 
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  الفصـل العاشــر

  انتشـار األمـراض المزمنـة واإلنجابيـة بيـن السيـدات

  

تضمن المسح اللبناني لصحة األسرة مجموعة من األسئلة لتقدير مدى انتشار األمراض المزمنة 

وتقييم ألحوالهن الصحية وتلقي ) ٤٩-١٥(واإلنجابية بين السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج 

  .بيةالرعاية الط

  

  :الحالة الصحية ١-١٠

  

عن تقييمهن الذاتي لحالتهن ) ٤٩-١٥(شمل المسح سؤاالً للسيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج 

  .الصحية وما إذا كانت قد تغيرت مقارنةً بالعام السابق

  

ن أنها يير% ٣٣ن أن صحتهن جيدة، كما أن نحو يمن السيدات ير% ٦٠وقد بين المسح أن نحو 

وعندما وجه السؤال عن مقارنة %. ٧وبلغت نسبة السيدات الالتي يعتقدن أن صحتهن سيئة حوالي  عادية

منهن أنها لم تتغير في حين أن حوالي % ٧٣صحة السيدة بصحتها في العام السابق، فقد أبدت نحو 

  .أجبن أن صحتهن قد ساءت% ٢٠

  

  :انتشار األمراض المزمنة ٢-١٠

  

حسب إصابتهن بعدد ) ٤٩-١٥(ات المتزوجات أو السابق لهن الزواج نسبة السيد ١-١٠يبين جدول 

من األمراض المزمنة وما إذا كان المرض قد شخص من قبل طبيب، وهل تتناول دواء بصفة منتظمة أم 

  .ال

  

ويوضح الجدول أن أكثر األمراض المزمنة انتشاراً بين السيدات الالتي تمت مقابلتهن في لبنان هي 

ويالحظ أن نسبة كبيرة %. ٥ل وارتفاع ضغط الدم والمعدة واألنيميا إذ تزيد النسب عن أمراض المفاص

  .من الحاالت قد تم تشخيصها عن طريق الطبيب
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كما يشير الجدول إلى وجود اختالفات واضحة في نسبة االنتظام في تناول الدواء حسب نوع 

بالنسبة % ٧٣لمفاصل إلى حوالي ألمراض الكلى وا% ٤٠المرض، حيث تتراوح النسبة بين حوالي 

  . للربو

  

  ١-١٠جدول 

نسبة انتشار األمراض المزمنة بين السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج حسب إفادة السيدة، 

نتظام من بين السيدات المصابات ها طبيب ونسبة من يتناولن دواء باونسبة الحاالت التي شخص

  بالمرض

  

من نساء العينة ذكرن أنهن يعانين من  في األلف ٣ومن ناحية أخرى أوضحت البيانات أن حوالي 

وأن سرطان الثدي هو أكثر األنواع انتشاراً حيث بلغت نسبته حوالي ) األورام(نوع من أنواع السرطانات 

  %.٩الجلد  وسرطان% ١٢من إجمالي المصابات يليه سرطان الرحم % ٣٧

  

نسب النساء الالتي يعانين من سقوط الرحم حسب عدد المواليد أحياء  ١-١٠ويعرض الشكل 

  .والمستوى التعليمي ومنطقة اإلقامة

  

مواليد أحياء  ٦اإلصابة بسقوط الرحم ترتفع بين النساء االتي أنجبن ويالحظ من الشكل أن نسب 

حتى السيدة  هنأنجبتلما قل عدد المواليد أحياء الذين وتتدنى هذه النسبة ك% ٩,٥على األقل حيث بلغت 

  .تصل إلى أدناها بين النساء الالتي لم ينجبن أي مولود حي حتى تاريخ المسح

  نسبة من يتناولن دواء بانتظام  بة التشخيص من قبل الطبيبنسنسبة انتشار المرض  األمراض

  ٦٣,٥  ٢,٢  ٢,٢  السكري

  ٦٦,٧  ٤,٩  ٥,٣  ارتفاع ضغط الدم

  ٧٣,١  ١,٦  ١,٧  الربو

  ٦٩,٨  ١,٧  ١,٧  أمراض القلب

  ٤٠,٠  ٥,٩  ٦,٦  أمراض المفاصل

  ٤٠,٤  ٣,٣  ٣,٤  أمراض الكلى

  ٦١,١  ٥,١  ٥,٢  المعدة

  ٤٣,٢  ٤,٨  ٥,٠  أنيميا

  ٥٠,٢  ٤,٦  ٤,٨  دة الدرقيةتضخم الغ
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  ١- ١٠شكل 

  نسب النساء المصابات بسقوط الرحم حسب بعض الخصائص

0 2 4 6 8 10 12

ال يوجد

 2-1

 5-3

6

أمية

تقرأ وتكتب

ابتدائي

ثانوي 

جامعي

جبل لبنان

البقاع

الشمال

الجنوب

النبطية

بيروت

جملة
  

  

ماً أكثر عرضةً لإلصابة بسقوط الرحم من غيرهن كذلك يبين الشكل أن النساء األميات واألقل تعلي

من النساء وهذا يرجع إلى أن هؤالء النسوة ينجبن أكثر وتقل احتماالت خضوعهن إلشراف طبي أو تلقي 

  .رعاية طبية أثناء الحمل والوالدة عن مثيالتها بالنسبة للنساء األكثر تعليماً

  

في منطقة بيروت وحوالي % ٢,٩راوح بين وتتفاوت نسبة اإلصابة حسب منطقة اإلقامة حيث تت

  .في منطقة البقاع% ١٢

  

وحول طلب المشورة الصحية والعالج بين السيدات الالتي عانين من سقوط الرحم أوضحت البيانات 

منهن طلبن مشورة شخصٍ  ما % ٧٧منهن لم تطلب مشورة أي شخص بينما حوالي % ٢٣أن حوالي 

  ).ممرضة% ٤طبيب، % ٧٢(
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أن نسب استشارة الطبيب تزيد بين النساء المتعلمات عن مثيالتها بين األميات  ٢-١٠ل ويوضح الشك

  .والنساء األقل تعليماً

  

  ٢- ١٠شكل 

  نسب النساء الالتي يعانين من سقوط الرحم واستشرن طبيب للعالج حسب المستوى التعليمي

0

20

40

60

80

100

تقرأ وتكتب أمية ابتدائي ثانوي جامعي جملة
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  :عدم التحكم بالبول ٣-١٠

  

إلى أن نسبة النساء الالتي أفدن بأنهن يعانين من مشكلة عدم استمساك البول  ٢-١٠يشير جدول 

ويالحظ أن هذه المشكلة تزداد مع تقدم %. ٦خاصةً عند الكحة أو السعال أو رفع أشياء ثقيلة ما نسبته 

ممن لم ينجبن بعد يعانين من مشكلة عدم التحكم في % ١,٦في حين أن العمر ومع زيادة عدد المواليد، ف

وتقل . أو أكثر من المواليد ٦من الالتي أنجبن % ١١,٩البول فإنها تزيد مع زيادة عدد المواليد لتبلغ 

عن % ٨، %٩ومن ناحية أخرى تزيد في النبطية والبقاع . عن باقي المناطق% ٢شكوى نساء الشمال 

كما تقل النسبة أيضاً بين النساء األكثر تعليماً بحيث بلغت نسبة الشكوى بين األميات  .باقي المناطق

  %.٣,١بينما بلغت هذه النسبة بين حامالت الشهادة الجامعية % ١٠,٣

  

% ٥١,٥أنه بالنسبة للنساء الالتي يعانين من عدم استمساك البول هناك نحو كما يظهر من الجدول 

وعن نساء %. ٦٩حسب المواليد فمن ليس لديهن أطفال هن األكثر استشارة  كذلك. قمن باستشارة طبيب

ومن المستغرب أن أقل نسبة في جبل لبنان %. ٧٢المناطق المختلفة تزيد النسبة في الشمال لتصل إلى 

  %.٧٧وحسب المستوى التعليمي لألم تأتي الجامعيات أعلى نسبة %. ٣٣

  

وأن ثلثي النساء في % ٤٦,٤أحداً تبلغ  ستشرنيالالتي لم  ويظهر أيضاً من الجدول أن نسبة النساء

وحسب المستوى %. ٢٩منطقة بيروت لم يستشرن أحداً وهي األعلى بين المناطق وأقلها في الشمال 

والجامعيات % ٥٨األميات  بينالتعليمي لألم فكلما زاد المستوى التعليمي كلما قل اللجوء لالستشارة 

٢٣.%  

  

أحداً للعالج أرجعن السبب إلى ارتفاع  ستشرنيمن الالتي لم % ٤٩حوالي وتظهر النتائج أن 

  .أفدن بأن الموضوع محرجاً% ١١التكاليف وأن حوالي 
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  ٢-١٠جدول 

أو استشارة نسبة النساء الالتي يعانين من عدم التحكم في البول وتوزعهن حسب تلقي نصيحة 

  للعالج وبعض الخصائص

  النسبة  الخصائص
  حسب مصدر االستشارة وزعالت

 المجموع
  لم تستشر  أخرى  طبيب

  ترتيب المولود

  ١٠٠  ٣١,٠  ٠,٠  ٦٩,٠  ١,٦  ال يوجد

١٠٠  ٥٦,٨  ٠,٠  ٤٣,٢  ٥,٥  ٢-١  

١٠٠  ٤٣,٤  ٢,١  ٥٤,٥  ٥,٥  ٥-٣  

١٠٠  ٤٠,٤  ٧,٢  ٥٤,٧  ١١,٩  + ٦  

  المنطقة

  ١٠٠  ٤٤,٠  ٢,٨  ٥٣,١  ٦,٤  جبل لبنان

  ١٠٠  ٣٧,٣  ٣,١  ٥٩,٦  ٨,١  البقاع

  ١٠٠  ٢٨,٥  ٠,٠  ٧١,٥  ٢,٠  الالشم

  ١٠٠  ٥١,٥  ٠,٠  ٤٨,٥  ٦,٨  الجنوب

  ١٠٠  ٥٥,٤  ٣,٤  ٤١,٢  ٩,١  النبطية

  ١٠٠  ٦٦,٧  ٠,٠  ٣٣,٣  ٦,٦  بيروت

  المستوى التعليمي

  ١٠٠  ٥٧,٧  ٢,٢  ٤٠,١  ١٠,٣  أمية

  ١٠٠  ٤٣,٨  ٥,٠  ٥١,٢  ٧,٥  تقرأ وتكتب

  ١٠٠  ٤٥,٣  ٢,٧  ٥٤,٧  ٦,٨  )أساسي( ابتدائي

  ١٠٠  ٤٦,٨  ٣,٠  ٥٠,٢  ٤,٥  متوسط

  ١٠٠  ٤٧,٤  ٠,٠  ٥٢,٦  ٤,٩  ثانوي

  ١٠٠  ٢٣,٠  ٠,٠  ٧٧,٠  ٣,١  جامعي

  ١٠٠  ٤٦,٤  ٢,٦  ٥١,٥  ٦,٠  اإلجمالي
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  :إلتهاب المسالك البولية ٤-١٠

  

إن الجهاز البولي للمرأة بسبب تركيبه التشريحي أكثر عرضة لإلصابة بإلتهابات المجاري البولية، 

من ألم حاد أو حرقان عند التبول خالل الشهور الثالث السابقة  كن يعانينوقد وجه سؤال للنساء عما إذا 

  .على المسح

  

شهور  ٣نسبة النساء الالتي أفدن بوجود ألم وحرقان عند التبول خالل آخر  ٣-١٠ويوضح الجدول 

% ٩,٣فقد بلغت نسبة النساء الالتي ذكرن أعراض اإلصابة بهذا المرض . حسب الخصائص المختلفة

 ٦عند اللواتي لديهن % ١٣,٣عند اللواتي لم ينجبن و% ٤,٨(النسبة تزداد مع ارتفاع عدد المواليد وهذه 

  ).أوالد وأكثر

  

تقريباً وأقل نسبة % ١٢وبيروت % ١٤، النبطية %١٥تزيد النسبة في منطقة البقاع وحسب المناطق 

وتتناقص % ١٣,٩د عند األميات أما حسب المستوى التعليمي لألم فإن النسبة تزي%. ٦في منطقة الشمال 

  .للمستوى الجامعي% ٤,٢مع زيادة المستوى التعليمي 

  

  :أعراض التهابات عنق الرحم

  

كما وجه سؤال للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج عما إذا كن قد عانين من إفرازات مهبلية 

من النساء % ٧,٢ح، وقد أفادت حادة أو غير مألوفة وطبيعتها خالل الشهور الثالث السابقة على المس

  .وجود إفرارزات مهبلية حادة أو غير مألوفة

  

% ٥٤,٩أن هذه اإلفرازات مصحوبة بهرش أو حساسية حول الجهاز التناسلي و% ٦١,٢كما أفادت 

أفدن أنها مصحوبة بألم حاد في أسفل البطن غير % ٦٠,٢أفدن أن هذه اإلفرازات ذات رائحة كريهة و

  .لشهريةمتعلق بالدورة ا
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  ٣-١٠جدول 

اللواتي أفدن بوجود إفرازات مهبلية حادة أو ) ٤٩- ١٥(نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج 

  غير مألوفة خالل الثالثة أشهر السابقة على المسح وما يصاحبها من مشكالت حسب بعض الخصائص
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٧  

٥٠,

٠  

٥٠,

٦  

٥٤,

٥  

  المستوى التعليمي

٥٦,

٦  

٦٠,

٤  

٧٤,

٤  

٥٧,

٣  

٤٢,

١  

٧١,

٦  

٦١

٢  

  

لنسبة بين المواليد األكثر كما تزيد ا اتذوويوضح الجدول أن اإلفرازات المهبلية تزيد عند النساء 

نساء البقاع والنبطية عن باقي المناطق وحسب المستوى التعليمي لألم تزيد بين غير المتعلمات لتصل إلى 

١٠.%  

  

المواليد األكثر وأنه حسب المناطق  واتأما اإلفرازات المصحوبة بهرش فهي تصل إلى ثلثي النساء ذ

أيضاً وحسب المستوى التعليمي لألم . بفإن الشمال هو أعلى نسبةً بين النساء وأقل نسبة في الجنو
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توجد بين أن أعلى النسب لإلصابة بهذه اإلفرازات المصحوبة بهرش  –خالفاً للمتوقع  -فتالحظ 

  %).٧٢(الجامعيات 

  

وعن اإلفرازات المصحوبة برائحة كريهة فهي األكثر انتشاراً بين النساء الالتي لديهن عدد أطفال 

  %). ٧٤(كذلك النساء األميات . أكبر

  

، )الثلثين تقريباً(أما اإلفرازات المصحوبة بألم أسفل البطن فهي منتشرة بين أصحاب المواليد األقل 

بيروت أقل نسبة، أما بينما تشكل نساء  أعلى نسبة يشكلن وعن نساء المناطق المختلفة فإن نساء الشمال 

  %).٧٧( لهذه االصابة  ةأعلى نسبيشكلن األميات فنجد أن  المستوى التعليمي لألم بحسب 

  

/ استشرن ممرضة% ٢من المصابات قد استشرن طبيب وأن حوالي % ٦٥الحظ أن حوالي يوقد 

من هذه الحاالت كانت بسبب ارتفاع % ٤٣لم يستشرن أي شخص وأن حوالي % ٢٨قابلة وحوالي 

  .التكلفة

  

  :المشاكل المتعلقة بالدورة الشهرية ٥-١٠

  

وقد تضمن المسح . الدورة الشهرية لدى النساء أثناءت أو االضطرابات تطرأ أحياناً بعض التعقيدا

المتزوجات أو السابق ) ٤٩-١٥(اللبناني لصحة األسرة جمع معلومات عن الدورة الشهرية لدى النساء 

عن حدوث أي اضطرابات خالل الثالث والدورة الشهرية وغير حوامل  لديهن لهن الزواج الالتي الزالت

  .على المسح شهور السابقة

  

% ١١,٥أفدن أنها مصحوبة بألم حاد أو معقد و% ٤,٧أفدن أن النزيف كان كثيفاً بشكل غير معتاد، % ٩.

  .اشتكين من عدم انتظام الدورة

  

أطفال فأكثر  ٥أيام وغير حوامل بين من لديهن  ٧من وبالنسبة لمن عانين من استمرار الدورة ألكثر 

  %.٧,١، كذلك األميات بنسبة %٧,٦وأن نساء بيروت يعانين من ذلك الوضع بنسبة % ٤,٤

  

  ٤-١٠جدول 

اللواتي أفدن بوجود تعقيدات أو اضطرابات في ) ٤٩- ١٥(نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج 

  الدورة الشهرية حسب بعض الخصائص
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  عدم انتظام بالدورة  ألم حاد ثقل غير عادي أيام٧أكثر من ائصالخص

 فئات العمر

١٧,٩  ١١,٤  ٣,١  ٠,٠ ١٩-١٥  

١٢,٥  ٧,٢  ٥,٠  ٤,٥ ٢٤-٢٠  

٨,٨  ٤,٨  ٤,٢  ٥,٢ ٢٩-٢٥  

٩,٤  ٣,٤  ٤,١  ٢,٦ ٣٤-٣٠  

١٠,٤  ٥,٤  ٦,٢  ٤,٠ ٣٩-٣٥  

٧,٩  ٣,٤  ٥,٤  ٣,٢ ٤٤-٤٠  

٢١,٩  ٦,١  ١٠,١  ٥,١ ٤٩-٤٥  

 ترتيب المولود

  ٩,٦  ٧,٥  ٣,٣  ١,٦ يوجد ال

٩,١  ٣,٦  ٥,٠  ٢,٩ ٢-١  

١٢,٤  ٥,٠  ٦,٥  ٤,٤ ٥-٣  

١٤,٩  ٥,١  ٧,٤  ٥,١ +٦  

 المنطقة

  ١٢,٦  ٤,٨  ٧,١  ٣,٨ جبل لبنان

  ١٠,٠  ٧,٧  ٦,٧  ٦,٠ البقاع

  ٧,٦  ٣,٣  ٢,٧  ١,٣ الشمال

  ٨,٧  ٤,٦  ٤,٠  ٢,٨ الجنوب

  ١٤,٢  ٢,٦  ٥,٢  ٣,٠ النبطية

  ١٦,٨  ٥,٠  ٨,٤  ٧,٦ بيروت

 التعليميالمستوى

  ١٥,٣  ٨,٥  ٩,٥  ٧,١ أمية

  ١٤,٣  ٥,١  ٦,٠  ٣,٨ تقرأ وتكتب

  ١٢,٨  ٥,٢  ٥,٤  ٣,٨ )أساسي( ابتدائي

  ١١,١  ٥,٢  ٤,٨  ٤,١ متوسط

  ٦,٦  ٣,٥  ٤,٨  ٢,٨ ثانوي

  ١١,٥  ٢,١  ٩,١  ٣,٤ جامعي

  ١١,٥  ٤,٧ ٥,٩ ٣,٨ المجموع

  

  

) ٤٩-٤٥( السن كبيراتجدول أن من شعرن بثقل غير عادي أثناء النزيف، فيظهر من الل النسبةب أما

، ونساء بيروت %٧,٤وبنسبة +  ٦ونفس الحال لمن لديهن عدد كبير من األطفال % ١٠,١عانين بنسبة 
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% ٩,١والجامعيات % ٩,٥تعليمي، فاألميات وعن المستوى ال%. ٨,٤عانين أكثر من غيرهن بنسبة 

  .وهي أعلى النسب شعوراً بهذا الثقل الغير عادي للنزيف

  

% ١١,٤بنسبة ) ١٩-١٥(ك لمن صاحب الدورة ألم حاد أو معقد، كان بين النساء صغيرات السن كذل

، كذلك النساء األميات عانين بدرجة أكبر %٧,٧ونساء البقاع أيضاً % ٧,٥أيضاً لمن ليس لديهن أطفال 

  %.٨,٥من غيرهن 

  

بنسبة ) ٤٩-٤٥(السن  راتكبيوأخيراً من عانين من عدم انتظام الدورة، فإن أعلى نسبة وجدت بين 

، أيضاً نساء %١٤,٩بنسبة +  ٦و% ١٢,٤بنسبة ) ٥-٣(عدد أكبر من األبناء  لديهنكذلك لمن % ٢١,٩

  %.١٥,٣واألميات % ١٦,٨ بيروت أكثر معاناة من نساء باقي المناطق

  

جد من المصابات بأيٍ من هذه األعراض استشرن طبيباً بينما ن% ٥١,٢وأظهرت النتائج أن حوالي 

أرجعن سبب % ٢٢ستشرن أي شخص وأن من بين هؤالء نجد أن حوالي يمنهن لم % ٤٤أن حوالي 

بسبب اعتقادهن بأن المشكلة بسيطة وال % ٣٧عدم اللجوء لالستشارة إلى ارتفاع التكلفة وأن حوالي 

      .تحتاج لذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ١٣٥

  

 رـادي عشـل الحـالفص

  اًـلة جنسينقــوراض المـاألم

  

كثر بقاً باألمراض الزهرية، من األمراض األمراض المنقولة جنسياً، والتي كانت تعرف ساتعتبر األ

. على الصعيد العالمي صابة جديدة سنوياًمليون إ ٣٠٠ك حوالي ن هنايقدر أ انتشاراً في كافة البلدان حيث

السفلس والفطريات  كثرها شيوعاًمراض المنقولة جنسياً أنوع من األ ٢٥عن  قلهناك ما ال ي حالياً

  .االيدز/و السيداأخطرها مرض نقص المناعة البشرية المكتسب وأوآخرها  ؟ والسيالن والتؤلول

  

هي نشر المعرفة حول طرق انتقالها ووسائل  مراض المنقولة جنسياًهم سبل مكافحة األأولعل 

  .لى الشركاء الجنسيينإو قبل انتقالها أعلى العالج المالئم قبل حصول المضاعفات  الوقاية، والحصول

  

سيدا وال مراض المنقولة جنسياًضمن هذا اإلطار، شملت الدراسة مجموعة من األسئلة حول األ

 نجابية والعائلة بشكٍلتأثير على الصحة اإل من سنة لما لذلك ٤٩–١٥استهدفت بشكل خاص النساء 

  .خاص

  

  . هم النتائج التي استخلصت من الدراسةعرضاً أل يما يليفو

  

  :مراض المنقولة جنسياًالمعرفة باأل ١-١١

  

مراض المنقولة جنسياً عامة، سنة باأل ٤٩–١٥حول مدى معرفة النساء بين عمر سئلة أوجهت عدة 

فة تي سبق لهن الزواج على معرمن النساء اللوا %٩١ ن نسبة عاليةأ ١-١١ويتضح من جدول 

نقص (هي حول مرض السيدا  %٩١ على نسبة معرفةأن يضاً أد تبين أوق. مراض المنقولة جنسياًباأل

ولعل . %٣١ ثم مرض السيالن %٣٧ ثم مرض السفلس %٧٦ يليه مرض الفطريات) المناعة المكتسبة

  .لى وجود برنامج مخصص للتوعية حول السيداإذلك مرده 

  

–١٥(شابة على لدى الفئات العمرية الض المنقولة جنسياً هي األمران نسبة المعرفة باألأوقد تبين 

حيث  طفالأكثر من ستة أنجبن ألدى النساء اللواتي  دنىفي حين هي األ ،%٩٦حيث تقرب من سنة ) ١٩

لدى % ٥٨لدى الجامعيات و% ٩٩,٣وترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي حيث تبلغ . %٧٦تقرب من 

  . مياتاأل



 ١٣٦

  

في النبطية % ٩٨تراوحت بين سبة المعرفة تتفاوت في المناطق الجغرافية، حيث ن نأوقد تبين 

ولعل ذلك يرتبط . دنى مستوى معرفةأ في الشمال وهي% ٧٩في البقاع و% ٧٨في بيروت وبين % ٩٩و

في هاتين المنطقتين، وعدم توفر سبل التوعية  بعوامل عدة منها المستوى التعليمي العام المتدني نسبياً

  .كاف بشكٍل

  

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع األمراض المنقولة جنسياً تزداد المعرفة بكل مرض مع تزايد عمر 

  .النساء، ونفس الحال فتزيد المعرفة كلما تزايد المستوى التعليمي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٧

  

  ١-١١جدول 

جنسياً طبقاً لبعض الالتي يعرفن األمراض المنقولة ) ٤٩-١٥(نسب النساء السابق لهن الزواج 

  الخصائص

  الخصائص
  األمراض المنقولة جنسياً

  تعرف أي مرض جنسي  أخرى  Warts/ Condylom المعرفة باإليدز الفطريات السيالن السفلس

 فئات العمر

٩٥,٧  ٣,٩  ٧,٥  ٩٥,٧  ٦٧,٤  ١١,١  ٢,٩  ١٩-١٥  

٩٢,٠  ٣,٧  ٦,٥  ٩١,٢  ٧٥,٢  ١٩,٦  ٢١,١  ٢٤-٢٠  

٩٣,٧  ٤,٦  ١٣,١  ٩٣,٣  ٧٥,٣  ٢٦,٢  ٣٠,٥  ٢٩-٢٥  

٩٠,٣  ٣,٠  ١٥,٩  ٨٩,٩  ٧٠,٩  ٢٩,٣  ٣٣,٠  ٣٤-٣٠  

٨٩,٥  ٥,٠  ١٧,٣  ٨٩,٢  ٧٦,٤  ٣٠,١  ٣٧,٦  ٣٩-٣٥  

٩١,١  ٤,٣  ١٧,١  ٩٠,٤  ٧٧,١  ٣٣,٦  ٣٩,٩  ٤٤-٤٠  

٩١,٦  ٦,٠  ٢٠,١  ٩١,٥  ٧٩,٢  ٤٠,٦  ٤٧,٩  ٤٩-٤٥  

 ترتيب المولود

  ٩٢,١  ٣,٩  ١٩,٧  ٩٠,٥  ٧٤,١  ٣٨,٠  ٤٢,٦  ال يوجد

٩٥,١  ٥,٣  ١٨,٣  ٩٤,٩  ٨٢,٠  ٣٤,٢  ٤٣,٦  ٢-١  

٩١,٩  ٥,٠  ١٦,٠  ٩١,٦  ٧٦,٠  ٣٢,٣  ٣٦,٧  ٥-٣  

٧٦,٢  ٠,٩  ٩,٥  ٧٥,٧  ٥٩,٧  ١٥,٨  ١٦,٧  +٦  

 المناطق

  ٩٥,٠  ٥,٣  ١٨,٧  ٩٤,٨  ٨٦,٠  ٤١,٠  ٤٣,٠  جبل لبنان

  ٧٧,٥  ٠,٧  ١١,٩  ٧٧,٣  ٥٥,٥  ٢٥,٢  ٣٠,٨  البقاع

  ٧٩,٣  ٥,٣  ١١,١  ٧٩,٢  ٦٢,٧  ١٢,٧  ٢٨,٥  الشمال

  ٩٨,٤  ٣,٨  ١٢,٢  ٩٧,٣  ٧٢,٦  ٣٠,٥  ٢٧,٩  الجنوب

  ٩٧,٧  ٦,٩  ١٣,٧  ٩٧,٣  ٧٥,٦  ٣٠,٢  ٣٣,٨  النبطية

  ٩٩,٣  ٤,٤  ٢٨,٥  ٩٨,٥  ٨٧,٦  ٣٥,٨  ٥٠,٤  بيروت

 المستوى التعليمي

  ٥٨,٢  ٣,٢  ٧,٠  ٥٧,٩  ٤٣,٤  ١٢,١  ١٠,١  أمية

  ٨٦,٧  ٢,٩  ٩,٧  ٨٥,٤  ٦٤,٩  ٢٠,٢  ١٨,٥  تقرأ وتكتب

  ٩٣,٣  ٤,٥  ٧,٩  ٩٣,١  ٧٢,٦  ١٨,١  ٢٠,٣  )أساسي(ابتدائي

  ٩٥,٤  ٣,١  ١٦,٤  ٩٥,٤  ٨١,٤  ٣٥,٠  ٤١,٨  متوسط

  ٩٧,٥  ٥,٥  ٢٢,٩  ٩٧,٢  ٨٧,٩  ٤٤,٤  ٥٦,٧  ثانوي

  ٩٩,٤  ١٠,٣  ٣٨,٠  ٩٩,٤  ٩٣,٠  ٥٨,٥  ٧٧,١  جامعي

  ٩١,١  ٤,٥  ١٦,٣ ٩٠,٧ ٧٥,٨ ٣١,٤ ٣٧,٠  اإلجمالي



 ١٣٨

  

  :مصادر المعرفة حول السيدا ٢-١١

  

التي تعرف عنها النساء اللواتي  سياًمراض المنقولة جنالسيدا هو في طليعة األ مرض أنلقد تبين 

تتنوع ن مصادر المعرفة أ ٢-١١ يوضح الجدولو. سنة ٢٩-١٥سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 

ثم %) ٣٦,٨(يليها وبفارق كبير الجرائد والمجالت %) ٩٥,٤(ويأتي في مقدمتها البرامج التلفزيونية 

ثم يأتي مجموع مصادر  %١٥كٍل بنسبة حوالي  الملصقات والحمالت اإلعالنية واألقارب واألصدقاء

  %.٥و% ٢أخرى ويتراوح ما بين 

  

فئات بعوامل عدة مثل  وقد تنوعت مصادر المعلومات حول السيدا لدى هذه الفئة من النساء مقارنةً

  .)٢-١١جدول (، المستوى التعليمي طفال، المنطقةالعمر، عدد األ

  

د والمجالت والمرشدين كبر عمراً على الراديو والجرائت األفبالنسبة لفئات عمر السيدة تعتمد الفئا

ن على مراهقيال /تعتمد فئة الشبابو .الصحيين والحمالت اإلعالمية والملصقات كمصادر للمعلومات

  .كمصدر للمعلومات حول السيدا األساتذة/ األصدقاء واألقارب والمدرسة

  

تتضاءل  )ما عدا التلفزيون واألقارب واألصدقاء( ن نسبة اعتماد كافة مصادر المعلوماتأكذلك تبين 

جرائد، مجالت، حمالت (المقروءة  الوسائل على عتماداالن نسبة ، في حين أطفالمع ارتفاع عدد األ

الصحيين ترتفع مع ارتفاع  أساتذة والمرشدين /والمدارس) الراديو(والمسموعة ) ية، ملصقاتإعالم

  .المستوى التعليمي

  

أن البقاع هي أقل ) ٢-١١(ة حول السيدا بالنسبة للمناطق فقد تبين من جدول أما مصادر المعرف

مصدري الراديو ومكان العمل، وأن الشمال هي أعلى المناطق اعتماداً على المناطق اعتماداً على 

في حين أن جبل لبنان هو أقل المناطق اعتماداً على ثالثة . األصدقاء واألقارب والحمالت اإلعالمية

وهي التلفزيون والمدارس واللقاءات وعلى العكس فهي أعلى في ثالثة مصادر وهي الراديو مصادر 

  .البوستر/ المجالت والملصقات/ والصحف

  

/ المجالت والملصقات/ من ناحية أخرى، فإن النبطية هي أقل المناطق في ثالثة مصادر هي الصحف

مناطق بالنسبة للمرشدين الصحيين وأعلى في حين أن بيروت هي أقل ال. األقارب/ البوستر واألصدقاء

  .األساتذة ومكان العمل/ المناطق في ثالثة مصادر وهي التلفزيون والمدارس



 ١٣٩

  ٢-١١جدول 

حسب مصادر المعرفة حول السيدا  ٤٩-١٥ع النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية توز

  وبعض الخصائص

 مصادر المعرفة

  حمالت إعالمية

 فئات العمر

٩,٣  

٧,٥  

١٦,١  

١٤,٠  

١٣,٤  

١٦,٣  

١٥,١  

 ترتيب المولود

١٠,٩  

١٧,٥  

١٣,٩  

٨,٨  

 ناطقالم

١٢,٧  



 ١٤٠

١٦,٨  

١٨,٩  

١٠,٠  

١٥,٩  

١٥,٦  

 المستوى التعليمي

٥,٣  

.٠  

٩,٣  

١٥,٢  

٢١,٧  

٢٣,٥  

١٤,٤  

  :المعرفة حول طرق انتقال السيدا ٣-١١

  

ن أ عرفني السابق لهن الزواجسنة  ٤٩–١٥ كثرية النساء بين عمرأن أ ٣-١١يوضح جدول 

حيث للفئة العمرية،  ي فروقات جوهرية بالنسبةولم تبرز أ. هي طريقة لنقل السيدا العالقات الجنسية

والالفت لالنتباه أن كبار السن أكثر إدراكاً من صغار السن، وبنفس  ،% ٩٨و% ٩٢تتراوح النسب بين 

   %.٩٩والنبطية % ٩٢النسب أيضاً تعرف النساء بمختلف المناطق بنفس النسب في البقاع 

  

وعدم استعمال الواقي، فقد  ملوثةبر الالحقن باإل, خرى مثل الدم الملوثما بالنسبة لطرق االنتقال االأ

فالبقاع هي أقل المناطق معرفةً باستخدام . قل معرفةهم األ) سنة ١٩-١٥(المراهقين  /ن الشبابتبين أ



 ١٤١

) في الواقي الذكري(الواقي ونقل الدم والحقن الملوثة في حين أن أعلى المناطق معرفةً بهم هي الشمال 

على نسبة من المعلومات الخاطئة وقد سجل في منطقة الشمال أ). ةفي نقل الدم والحقن الملوث(وجبل لبنان 

.٤(%.  

  

  ٣-١١جدول 

تي يعرفن طرق انتقال السيد حسب فئات العمر الال) ٤٩-١٥(نسبة النساء السابق لهن الزواج 

  والمنطقة

  أخرى

 فئات العمر

٣,٣  

٢,٧  

٣,١  

٢,٢  

.٢  

٢,٨  

٢,٨  

 المنطقة

١,٩  

١,١  

١,٢  

٢,٧  



 ١٤٢

١,٤  

٧,٤  

  :المعرفة حول سبل الوقاية من السيدا ٤-١١

  

. حول سبل الوقاية مشابهة للمعرفة حول طرق االنتقال فيما يخص المعرفة ٤-١١يظهر من الجدول 

 مقارنةً%) ١١,٣(ي وسيلة للوقاية أمعرفة  على نسبة من عدمأ )١٩-١٥( فقد سجل لدى فئة النساء

بر ، تجنب نقل الدم، تجنب الحقن باإلدنى نسبة من اعتبار الجنس اآلمن، استعمال الواقي الذكريأو%) ٧.

 ن نسبة المعرفة حول سبل الوقاية تتحسن مع التقدم في العمرأكذلك تبين . للوقاية من العدوى ائلكوس

  .التعليميمع المستوى و

  

ممارسة الجنس (أما عن المناطق فقد سجلت منطقة البقاع أقل نسبة معرفة بسبل الوقاية من السيدا 

  ).اآلمن، تجنب نقل الدم، تجنب الحقن باإلبر

  

ومن ناحية أخرى، فقد . أقل نسبة في الوقاية باستعمال الواقي الذكري فتعتبرأما منطقة الجنوب  

  .ى نسبة للوقاية في كٍل من تجنب نقل الدم وتجنب الحقن باإلبرسجلت منطقة جبل لبنان أعل

  

. كذلك النبطية كانت األعلى بالنسبة لممارسة الجنس اآلمن، ومنطقة الشمال بالنسبة الستعمال الواقي 

  .منطقة بيروت هو تدني نسبة المعرفة بممارسة الجنس اآلمن فيوالالفت لالنتباه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٣

  

  

  

  
  

  ٤-١١جدول 

الالتي يعرفن سبل الوقاية من السيدا حسب بعض ) ٤٩-١٥(النساء السابق لهن الزواج  نسبة

  الخصائص

  سبل الوقاية

  تجنب الحقن باإلبر

  فئات العمر

٢٣,٧  

٣٣,٦  

٤٢,٥  

٤٢,١  

٤٥,٣  

٤٦,٢  

٤٨,٦  

  المناطق

٥٢,١  



 ١٤٤

.٤  

٤٥,١  

٤١,٦  

٣٧,٤  

٣٩,٣  

  المستوى التعليمي

٣٣,٢  

٣٠,٣  

٣٣,٧  

٤٥,٦  

٥٥,٥  

٦٥,٥  

٤٤,٢  

  

  

  :مراض المنقولة جنسياانتشار اإلصابة باأل ٥-١١

  

 ة الفئ ً لدى  نسبيا نخفض ي  جنسياً مراض المنقولة أن معدل انتشار األ ٥-١١يوضح جدول 

زاً راً بان هناك تفاوتغير أ. نن تزوجسنة من النساء المتزوجات أو اللواتي سبق أ ٤٩ – ١٥  العمرية 



 ١٤٥

 مراض المنقولة جنسياًيٍ من األسنة حيث سجلت أعلى نسبة من اإلصابة بأ ١٩–١٥بالنسبة للفئة العمرية 

  .صابات لدى مجمل الفئاتمن كافة اإل%) ١١(خالل العام السابق 

  

  ).القابلة التقليدية(استشرن الداية % ٨.

  

و ألى استشارة طبية إي لم يلجأن من النساء اللوات% ٣٨,١ن أيضاً إلى أ ٥-١١كما يشير الجدول 

  .خرىألى عوائق إمن هؤالء النساء السبب % ٩.

  

  ٥-١١جدول 

ياً خالل العام الماضي المصابات بمرض منقول جنس) ٤٩-١٥(نسبة النساء السابق لهن الزواج 

ونسبة من لم يتلقين استشارة وسبب عدم ...) صيدلي / طبيب(حسب فئات العمر ونوع االستشارة 

  تلقي االستشارة

 فئات العمر
اإلصابة بأي من األمراض 

  المنقولة جنسياً

  سبب عدم تلقي االستشارة نوع االستشارة

  أسباب أخرى  لفة مرتفعةالك  داية  أخصائي أعشاب قابلة/ممرضة صيدلي طبيب

٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١١,٠ ١٩-١٥  -  -  

٠,٠  ٩,٦  ٢٠,٤  ٠,٠  ٦٩,٩  ٢,٩ ٢٤-٢٠  -  -  

٠,٠  ١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٦,٠  ٠,٠  ٨٢,٧  ٤,٤ ٢٩-٢٥  

١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٨,١  ٨٥,٦  ٢,٧ ٣٤-٣٠  

٢٣,٦  ٧٦,٤  ٠,٠  ٣,٨  ٦,٠  ١٣,٢  ٧٨,٠  ٣,٨ ٣٩-٣٥  

١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٢,٦  ٢,٦  ٨٧,٢  ٣,٢ ٤٤-٤٠  

٧٠,٩  ٢٩,١  ٣,٩  ٠,٠  ٢,٣  ٣,٨  ٧٤,٠  ٤,١ ٤٩-٤٥  

  ٦١,٩  ٣٨,١  ٠,٨  ١,٤ ٤,٣ ٥,٥ ٨٠,٨  ٣,٦ اإلجمالي

  

زواجهن أن أ، منقول جنسياً خالل العام السابق صبن بمرضٍأ أنهن صرحن فقط من النساء اللواتي% ٢.

  .و عالجأذا كان الزوج قد حصل على استشارة طبية إما  نعرفيمن هؤالء النساء ال % ٧.

  

ل جنسياً خالل منقو بمرضٍ واصيبأجهن قد ازوأن أ) وقت الدراسة( من النساء المتزوجات حالياً% ٢.

  .العام السابق على المسح

  

  ٦-١١جدول 



 ١٤٦

المصابات بمرضٍ منقول جنسياً وأفدن بأن أزواجهن ) ٤٩-١٥(نسبة النساء السابق لهن الزواج 

 عرفنيلجأن الستشارة طبية أو عالج، ونسبة اللواتي لم يعلمن أزواجهن باإلصابة، ونسبة اللواتي ال 

، ونسبة اللواتي أصيب أزواجهن بمرض منقول جنسياً خالل العام أن أزواجهن قد حصلوا على استشارة

  السابق على المسح

  فئات العمر

نسبة المصابات بأيٍ من

األمراض المنقولة جنسياً اللواتي 

صرحن أن أزواجهن لجأوا أيضاً 

  الستشارة طبية أو عالج

نسبة المصابات

اللواتي لم يعلمن 

أزواجهن بإصابتهن 

  بالمرض

ال ات اللواتي نسبة المصاب

يعرفن ما إذا كان الزوج قد 

حصل على أي استشارة 

  طبية أو عالج

نسبة التزوجات اللواتي أفدن 

بأن أزواجهن قد أصيبوا 

بمرضٍ منقول جنسياً خالل 

  العام السابق على المسح

٣,٤  ٠,٠  ٠,٠  ٢٩,٠  ١٩-١٥  

٢,٤  ١٣,١  ٠,٠  ٢٧,٧  ٢٤-٢٠  

٠,٣  ٠,٠  ٠,٠  ٣٣,٥  ٢٩-٢٥  

١,٠  ١٢,٤  ٠,٠  ٢٦,١  ٣٤-٣٠  

١,٢  ٠,٠  ٦,٨  ٢٤,٣  ٣٩-٣٥  

١,٣  ٧,٤  ٠,٠  ٣٣,٦  ٤٤-٤٠  

١,٦  ٠,٠  ٠,٠  ٣٠,٤  ٤٩-٤٥  

  ١,٢  ٣,٧ ١,٧ ٢٩,٢ اإلجمالي
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  رـي عشـل الثانـالفص

  الـطفة لألـالة التغذويـالح

  

يعتبر التعرف على الحالة الغذائية لألطفال من المؤشرات المهمة ألنها تشكل مرآة تعكس الحالة 

وألن التغذية المتوازنة والكافية أساسية لتلبية حاجات الطفل الكبيرة  ، التغذوية للمجتمع عموماً من جهة

فوزن الطفل يتضاعف مرتين في  من جهة أخرى ، ور الذهني والنفسي الحركيفي النمو الجسدي والتط

د بمعدل النصف في السنة األولى واألهم طوله يزياألولى وثالث مرات في عمر السنة، و األشهر األربعة

  .من وزن دماغ البالغ% ٧٥يعادل  لى وزنتين ليصل إولالدماغ ينمو بسرعة في السنتين األن أ

  

قص في كمية الغذاء أو المغذيات الدقيقة كالحديد واليود له تاثير سلبي على صحة الطفل ن أي نكما أ 

  .تطوره الذهني الالحق لى مناعته ضد الجراثيم وكذلك علىوع عموماً

  

ة للتعرف على الحالة التغذوية لألطفال أصبحت من الثوابت في ستخدام القياسات الجسميإن ا

ئج التي تعكس ير رزمة من القياسات البسيطة سهلة التنفيذ والموثوقة النتاسوحات الميدانية وقد تم تطوالم

  .طفالالحالة التغذوية لأل

  

لقد تم خالل المسح القيام بقياس أوزان وأطوال كل األطفال الذين وجدوا في أسر العينة والذين تقل 

لى عمر الطفل بة إخدام هذه المعلومات بالنسستوتم ا. خمس سنوات عند تنفيذ المسحأعمارهم عن 

  .للحصول على ثالث مؤشرات قياسية عن النمو الجسماني للطفل وتعكس حالة الطفل التغذوية

  

ثر التراكمي بسبب إلى األ إن هذه المؤشرات تسمح بوصف حالة الطفل التغذوية الراهنة إضافةً

  :ستخدامها هيمؤشرات الثالثة التي أتفق عالمياً على االنقص في التغذية أو بسبب المرض وال

  .الطول بالنسبة للعمر .١

   .الوزن بالنسبة للطول. ٢

  .الوزن بالنسبة للعمر .٣

  

نخفاض قيمة هذا المؤشر المسمى بقصر القامة يقيس الحالة التغذوية الماضية وا فالطول بالنسبة للعمر

)stunting ( مراضنقص مزمن في التغذية أو تكرار اإلصابة باأليعبر عن والذي.   
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) wasting( فإنه مقياس الحالة التغذوية الحالية وانخفاضه يعرف بالنحافة الوزن بالنسبة للطولا أم

بمرض  ن يكون السبب عدم تناول الغذاء بكمية كافية أو اإلصابةويمكن أ .ويعكس نقصاً حديثاً في التغذية

  .ثالستفادة من الغذاء كاإلسهال الحاد على سبيل الميعيق من قدرة الطفل على اال

  

 حالي ز بين وضعٍة للعمر فهو مؤشر مركب يعكس نقصاً في التغذية دون تمييأما مؤشر الوزن بالنسب

الوزن ) انخفاض(يسمى نقص  اض مؤشر الوزن بالنسبة إلى العمرنخفإن او. أو مزمن

)Underweight( ،ولكنه أو حديث العهد، عام سواء كان مزمناً هو مؤشر مركب لسوء التغذية بشكٍلو 

  .من سابقيه أكثر حساسيةً

  

ستخدام القياسات الجسمية يجب أن لمية فإن تقييم الحالة التغذوية بابحسب توصيات منظمة الصحة العا

وقد تم احتساب هذه ) قياسات أطفال المجتمع المرجعي(يتم بمقارنة نتائج المسح مع قيم مرجعية تسمى 

منظمة  الموصى به من قبل WHO/N.C.H.S./CDCستخدام المجتمع المرجعي الدولي المؤشرات با

  .F.A.Oغذية العالمية الصحة العالمية ومنظمة األ

  

 تستخدم نقاط القطع التالية من أجل ،وبعد مقارنة القياسات المتحصل عليها من المسح مع المرجع

  .تصنيف الحالة التغذوية كما يلي في هذا الفصل

  

  :)نقص الطول مقابل العمر(قصر القامة  ١-١٢

  

ة المصابين بقصر القامة حسب بعض الخصائص؛ نسب األطفال دون الخامس) ١-١٢(يبين الجدول 

  .موتعليم األ) المنطقة( قامةالعمر، الجنس، مكان اإل

  

المؤشر ف. مصابون بقصر قامة شديد% ٥سة يشكون من قصر القامة منهم من األطفال دون الخام% ٥.

لينخفض ) فترة الفطام( شهراً ٢٣-١٦ما بين % ١١إلى ثم يرتفع  )١١-١٠(عند األطفال  نسبة دنىأ يبلغ

  .شهراً ٥٩-٤٨يعود لالرتفاع في عمر بعدها ثم 

   

الشمال بين بيروت و في حين ظهرت فوارق بين المناطق؛ لم تبرز النتائج أية فوارق بين الجنسينو

كما برز بشكل واضح أثر تعليم  ،%١٧و% ١١من جهة أخرى من جهة وباقي المحافظات  %٩و% ٢,٥

  .م بقدر ما يتراجع المؤشردر ما يرتفع المستوى التعليمي لألم، فبقاأل
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  ١-١٢جدول 

  ين بقصر القامة حسب بعض الخصائصنسب األطفال دون الخامسة المصاب 

  قصر القامة الشديد  قصر القامة عموماً  الخصائص

  فئات العمر باألشهر

  ١,٩ ١٠,٥  أشهر ٦-

٧,٤  ١٥,٦  ٩-٦  

٣,٩  ٧,٨  ١١-١٠  

٤,٠  ١٠,٩  ١٥-١٢  

٤,٤  ١١,٢  ٢٣-١٦  

٣,٣  ٩,١  ٣٥-٢٤  

  ٤,٠  ١٠,٧  ٣٥-٠المجموع الفرعي 

٤,٨  ١١,٦  ٤٧-٣٦  

٧,٦  ١٣,٣  ٥٩-٤٨  

  الجنس

  ٤,٧  ١١,١  ذكور

  ٥,٢  ١١,٩  إناث

  المستوى التعليمي

  ٧,٣  ٢٣,٣  أمية

  ١٠,٣  ٢٠,١  تقرأ وتكتب

  ٥,٣  ٩,٦  )أساسي( ابتدائي

  ٤,٠  ٩,٧  متوسط

  ٢,٢  ٦,٧  +ثانوي 

  المنطقة

  ٦,٦  ١١,٣  جبل لبنان

  ٧,٣  ١٦,٦  البقاع

  ٣,٥  ٩,٤  الشمال

  ٨,٥  ١٥,٢  الجنوب

  ٣,٨  ١٥,٨  النبطية

  ٠,٠  ٢,٥  بيروت

  ٥,٠  ١١,٥  اإلجمالي
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  :)النحافة(ص الوزن بالنسبة للطول نق ٢-١٢

  

. )المنطقة( طفل، جنسه ومكان إقامتهبحسب عمر ال تتغير أن نسب النحافة ٢–١٢يظهر الجدول  

 ).مرحلة إدخال األطعمة من خارج حليب األم(شهراً  ١١-١٠نحافة شديدة وهي األعلى في عمر % ٧.

دنى من المعدل رق بين المناطق حيث هو أوفوا ،راسة فوارق بين الجنسين لصالح اإلناثكما أظهرت الد

  .، البقاع والعاصمة بيروتوأعلى منه في محافظات الشمال والنبطية الجنوبالوطني في جبل لبنان و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢-١٢جدول 
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  صابين بالنحافة حسب بعض الخصائصنسب األطفال دون الخامسة الم

  )%<SD 2(نحافة 

  فئات العمر باألشهر

١,٨ 

٨,٣  

٩,٧  

١٠,١  

٣,٢  

٥,٧  

٥,٧  

٦,١  

٤,١  

  الجنس

٧,١  

٣,٨  

  المستوى التعليمي

٣,١  

.٨  

٧,٩  

٥,٧  

٤,٩  

  المنطقة
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١,٩  

٩,٤  

٧,١  

٥,٠  

٥,١  

١٢,٥  

٥,٤  

  

  :)نقص الوزن بالنسبة للعمر(انخفاض الوزن  ٣-١٢

  

قامة إلالعمر والجنس، ا ذوي الوزن المنخفض بحسب مؤشرات نسب األطفال )٣-١٢(يظهر الجدول 

من األطفال دون الخامسة يشكون من انخفاض في الوزن بالنسبة % ٣,٩ ه يتضح أنومن. وتعليم األم

  .من انخفاض شديد في الوزن نيشكو % ٠,٦ألعمارهم، منهم 

 %١١حيث يبلغ ) ١١-١٠(ل في عمر عام هو األعلى بين األطفا مؤشر انخفاض الوزن بشكٍلأما 

 .أما نقص الوزن الحاد فهو األدنى في بيروت وجبل لبنان%). ١٠(واألعلى في العاصمة بيروت %) ٨.

  ).تقريباً% ٦و% ٣(ن بمقدار النصف كذلك تقل النسبة بين المتعلمين عن غير المتعلمي
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   ٣-١٢جدول 

  نسب األطفال دون الخامسة المصابين بنقص الوزن حسب بعض الخصائص

  )%<SD 3(نقص وزن شديد 

  فئات العمر باألشهر

٠,٠  

١,١  

٠,٠  

٢,٢  

٠,٠  

٠,٩  

٠,٧  

٠,٣  

٠,٥  

  الجنس

١,٠  

٠,١  

  المستوى التعليمي

٠,٠  
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١,٨  

٠,٠  

٠,٤  

٠,٢  

  المنطقة

.٠  

١,١  

١,١  

١,٢  

٢,٢  

٠,٠  

٠,٦  

  

  :وضع لبنان حسب التصنيف المعتمد من منظمة الصحة العالمية ٤-١٢

  

أن لبنان يعتبر من الدول ذات المستوى الغذائي المقبول ويصنف في خانة البلدان  ٤–١٢لجدول يبين ا

ر لمؤش الوزن ومتوسط بالنسبة نخفاضخفض بالنسبة لمؤشري قصر القامة واات مستوى سوء تغذية منذ

  .%٥النحافة الذي يزيد قليال عن 

  

سنوات حيث يجب  ٥-٤و شهراً ١٥- ٦في المؤشرات في مرحلتي  سلبياً نحرافاًوتظهر الجداول ا

ستمرار تشجيع اال ة لتحسين تغذيتهم عبرهتمام أكثر بمرحلة إدخال األطعمة المكملاالتركيز العناية و

وإدخال األغذية المناسبة في مواعيدها وإعطاء قطرات  ن الثدي حتى عمر السنتين ما أمكنبالرضاعة م

  .الوطنية المعتمدةكما نصت على ذلك السياسة  الحديد بعد إتمام الشهر السادس و لمدة ستة أشهر

  

بتداء من عمر أربع سنوات أي ؤشرات تعود  لتتراجع اأن بعض الم من جهة ثانية أظهرت النتائجو 

تخاذ اإلجرءات وبناء عليه التوصية با ةسامن الدر مرحلة الدخول إلى الروضات مما يستدعي مزيداً

  .المناسبة

  

  ٤-١٢جدول 
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  تصنيف منظمة الصحة العالمية لخطورة سوء التغذية

 وموقع لبنان في هذا التصنيف

  بنانتقدير المؤشر في ل

.٥  

٥,٤  

٣,٩  
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  رـث عشـل الثالـصلفا

  الـع واألطفـات الرضـوفي

  

بين الرضع واألطفال أحد أهم أهداف السياسات الصحية التي  يعتبر خفض مستوى الوفيات خاصةً

ات مؤشرات أساسية لقياس تحقيقها البرامج الصحية في مختلف البلدان، إذ تعكس هذه الوفي إلىتسعى 

وكفاءة يم مدى نجاح المجتمع ويمكن من خاللها تقي ة فيوضاع الصحية والمعيشية السائدمستوى األ

   .السياسات والبرامج الصحية

  

نجابية وبصحة برامج الصحية المتعلقة بالصحة اإلوقد عملت الحكومة اللبنانية من خالل العديد من ال

ئات غير المشمولة بأي شكٍل من لفاولية وزيادة فرص وصول وتعزيز خدمات الرعاية الصحية األ الطفل

والطفل في مرحلة ما  وأخيراً االهتمام بصحة األم ،إلى الخدمات االستشفائية ،شكال الضمان الصحيأ

والطفل كما عكسته مؤشرات وفيات  يجابياً على صحة األمكلها عناصر انعكست إوهذه ، حول الوالدة

  .ألطفال التي أظهرتها نتائج المسحالرضع وا

  

ستويات وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة واتجاهاتها على مدى صل التقديرات لملفايتناول هذا و

كما تم دراسة أثر عدد من العوامل . التباينات بين الجنسينوارق بين المناطق ولفاضيين كذلك العقدين الما

  ).  اصل الزمني بين الوالداتلفوا قبل وبعد الوالدة، التعليم األمرعاية ( األمالمتعلقة بوضع 

  

نجابي للمرأة والذي األسرة باستخدام بيانات التاريخ اإلحتساب هذه التقديرات من مسح صحة لقد تم او

، شهر وسنة الميالد، حالة البقاء على قيد اً من المولود األول، جنسهيتم فيه حصر جميع المواليد بدء

  .المعدالت المختلفة وتستخدم أساليب التقدير المباشر لحساب. الحياة، وعمره الحالي أو العمر عند الوفاة

  

ابها من التي يتم حس رات معدالت الوفيات من المسوح األسرية عموماًأن دقة تقديإلى شارة وتجدر اإل

بعوامل قد تؤثر على مدى اكتمال تسجيل  ، تتأثر عادةًنجابي للمرأة مباشرةًخالل استرجاع التاريخ اإل

شكلة تؤثر على دقة وهذه م. والعمر عند الوالدة فاةالوعن مدى دقة اإلدالء بتاريخ  وفيات األطفال فضالً

  .تقدير النتائج

  

ترات الزمنية لفاشرة على تطور معدالت الوفيات عبر فعدم دقة تسجيل تاريخ الميالد تؤثر مبا

  .العمر عند الوفاة على نمط الوفاة، كما يؤثر عدم دقة تسجيل المتتالية
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كستها بيانات المسح وسوف تعد دراسة مستقلة حول صل تقديرات المعدالت كما علفاويعرض هذا  

  .تقييم جودة البيانات وأثرها على هذه التقديرات

  

  :األطفالاتجاهات مستويات وفيات الرضع و ١-١٣

  

   أن معدل وفيات الرضع المقدر خالل السنوات الخمس السابقة على المسح ١-١٣يظهر من الجدول 

  ١٠,٨) ول من العمراحتمال الوفاة خالل الشهر األ(أما معدل حديثي الوالدة . مولود حي لكل ألف ١.

وما بين  ،ألفلكل  ٧,٨شهراً فهي  ١١ت الرضع ما بين عمر شهر ومعدل وفياو ،مولود حي لكل ألف

على ع لبنان في مكانة متقدمة وهي معدالت منخفضة وتض. ألفلكل  ٠,٦عمر سنة وأربع سنوات 

  .الصعيدين العربي والشرق األوسطي

  

% ١٠واألطفال دون الخمس سنوات % ٩أن وفيات الرضع تراجعت حوالي  ١-١٣يشير الجدول 

  .الفترةخالل نفس % ٤في حين وفيات الرضع في الشهر األول تراجعت  تقريباً خالل عشر سنوات،

  

  ١-١٣جدول 

  )لكل ألف مولود حي(فترات خمسية سابقة  ٣طفال خالل معدالت وفيات الرضع واأل

عدد السنوات 

  قبل المسح

وفيات 

 الشهر األول

 ١١-١وفيات 

  شهراً

وفيات 

  الرضع

 ٤-١وفيات 

  سنوات

وفيات األطفال دون 

  الخمس سنوات

١٩,١  ٠,٦  ١٨,٦  ٧,٨  ١٠,٨  ٤-٠  

١٧,٦  ٣,٦  ١٤,٠  ٦,٢  ٧,٨  ٩-٥  

٢١,٢  ١,٣  ٢٠,٠  ٨,٠  ١٢,٠  ١٤-١٠  

  

  :األطفالتباينات معدالت وفيات الرضع و ٢-١٣

   

مكانية التعرف على مية دراسة تباينات مستويات وفيات الرضع واألطفال في أنها تتيح إهتتمثل أ

كما أنها تبين بعض  ،تحسين المستوى الصحي إلىللبرامج الهادفة  كثر احتياجاًئات السكانية األلفا

تقديرات  ٢-١٣ ويوضح الجدول .لصحية لألطفال في المجتمعحالة اهم العوامل المحددة للمؤشرات عن أ

امسة خالل فترة السنوات العشر السابقة على المسح األطفال دون الخالوالدة والرضع ومعدالت حديثي 

  .حسب بعض الخصائص

  



 155

قد جاءت عكس ما هو متوقع ارتفاعاً في معدل  ينلفوارق بين الجنسأن ا ٢-١٣يظهر من جدول 

وفيات الرضع من  بالمقارنة مع) لكل ألف مولودة حية ٩,٢(اإلناث والمقدر ) دون السنة(وفيات الرضع 

نخفاض ألن كل الدراسات السابقة أظهرت ا وهذه مسألة تحتاج إلى تدقيق الحق. )ألف مولود حي لكل ٢.

  .األطفال بين اإلناث بالمقارنة مع الذكورو رضعمعدالت وفيات ال

   

تفاوتات بارزة بين المحافظات ففي حين تقدر  ٢-١٣يظهر الجدول فلفوارق بين المحافظات أما ا

 لكل ألف ٣١ حي في محافظة جبل لبنان فهي ترتفع إلى لكل ألف مولود ٦,٤بحوالي الرضع  وفيات

  .مولود حية لكل ألف ٣٩,٢ى مستوى في العاصمة في محافظة البقاع لتصل إلى أعل مولود حي

  

أجريت في بين نتائج هذه الدراسة وسابقاتها من الدراسات التي هذه مفارقة غير متوقعة وتعتبر 

في محافظة  كبير لمعدل وفيات الرضع واألطفالالتحسن ال الخمسة عشر سنة الماضية والتي أظهرت

التي بحسب نتائج عدالت وفيات الرضع واألطفال في العاصمة ولمغير المتوقع ، والتراجع الكبير والشمال

وهذه المسألة تحتاج إلى تدقيق جدي الحق نظراً لمفاعيلها . المسح تأتي في أدنى المراتب بين المحافظات

  .على صعيد رسم السياسات

  

  ٢-١٣جدول 

بقة وخمس تقدير معدالت وفيات الرضع واألطفال حسب المنطقة والجنس للسنوات العشر السا

  سنوات بالنسبة للرعاية

  وفيات األطفال

  )دون الخمس سنوات(

 )المحافظة(المنطقة

٩,١  

٣٥,٨  

.١  

٢٢,٥  
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١٥,٦  

٤٥,٦  

 الجنس

١٤,٨  

٢٢,٠  

١٨,٣  

في  ١٤,٨في األلف وللذكور  ٢٢لوفيات األطفال دون الخمس سنوات إذ تبلغ لإلناث  والحالة ذاتها

في األلف والبقاع  ٤٥,٦في األلف وأعالها في بيروت  ٩,١حسب المناطق أقلها في جبل لبنان باأللف، و

  .في األلف وما يلفت االنتباه زيادة المعدل في العاصمة بيروت ٣٥,٨

  

ر الجدول رقم ، ففي حين يظهاألميجابي لتعليم رت الدراسة بوضوح األثر اإلأظه ومن ناحية أخرى،

 ينمهات أنهاألطفال المولودين ألبين  ١٣,٩ إلىوالدة حية فإن هذا المعدل يتراجع  ألفلكل  ٤٠,٧و ٠.

  .  ات أقلالمرحلة الثانوية أي ثالث مر

  

  ٣-١٣جدول 

  لخصائصوفيات الرضع واألطفال بحسب بعض ا

  وفيات األطفال دون الخمس سنوات  وفيات الرضع دون السنة  الخصائص

  األممستوى تعليم 

  ٤٠,٧  ٣٤,٠  أمية

  ٢٥,٧  ٢٠,٧  تقرأ وتكتب

  ٧,٣  ٧,٣  )أساسي( ابتدائي

  ١٧,٦  ١٥,٦  متوسط

  ١٣,٩  ١٣,٩  +ثانوي 

  رعاية األم الحامل قبل وبعد الوالدة

  ٦١,١  ٦١,١  ال رعاية

  ٧,١  ٧,١  دةرعاية قبل الوال

  ١٤,٤  ١٤,٤ رعاية قبل وبعد الوالدة
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  الفاصل بين األحمال

  ٣,٩  ٣,٩  المولود األول

  ٢٤,٤  ٢٢,٠  سنوات ٣-٢

  ٢١,٥  ١٨,٠  سنوات وأكبر ٤

  

قبل وبعد الوالدة في  األميجابي لرعاية لمياً األثر اإلمن الثابت عأثناء الحمل فإنه  رعاية األموعن 

  . معاً األمهاتخفض وفيات الرضع و

  

في خفض  م الحامللعبه الرعاية الطبية المنتظمة لألالدور الكبير الذي ت إلى ٣-١٣يشير الجدول و

أو هات إذ أن وفيات الرضع المولودين ألمهات لم يحظين برعاية قبل وبعد الوالدة وفيات الرضع واألم

مرات  ٤يبلغ  رعاية م يتلقواالذين لإلى أن معدل الوفيات في األطفال دون خمس سنوات تشير البيانات 

  .في األلف على التوالي ١٤,٤في األلف و ٦١,١رعاية قبل وبعد الوالدة  تلقوا الذين ر ممنثأكتقريباً 

  

حيث يتبين أن فاصالً زمنياً  ، بين حمٍل وآخرأهمية وجود فترات فاصلة  ٣-١٣وتؤكد بيانات جدول 

 كذلك. في األلف ٢٢الرضع  وفياتمعدل يبلغ  حيث،  األفضلين وثالث سنوات هو يتراوح بين سنت

  .في األلف ٢٤,٤سنوات  ٣و ٢سنوات لفاصل يتراوح بين  ٥لوفيات األطفال دون  الحال
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  رـع عشـل الرابـالفص

  لـة الطفـعية وتغذيـة الطبيـالرضاع

  

يتناول هذا الفصل البيانات الخاصة بمدى انتشار الرضاعة الطبيعية ومتوسط مدتها والنظام المتبع 

فيها، والتغذية اإلضافية وأنواعها، والفطام وأسبابه وأساليبه وتقتصر الدراسة على آخر األطفال الذين 

  .وات الثالث التي سبقت المسحولدوا خالل السن

  

  :انتشار بدء الرضاعة الطبيعية ١–١٤ 

      

من أطفال لبنان يرضعون رضاعة طبيعية لفترة من الوقت وال تتأثر % ٨٩أن  ١–١٤يبين الجدول 

عندما % ٩٤مقابل  ٤٩–٤٥عندما يكون عمر األم % ٥٠,٥ال بعمر األم فهي تنخفض إلى هذه النسبة إ

عند % ٩١تفع نسبة الرضاعة الطبيعية إلى وكذلك بمستوى تعليمها إذ تر ،سنة ٢٥ن قل مأيكون عمرها 

 هعندما تكون أمية، وعن االختالفات بين المناطق نجد أن% ٨٤ا فوق مقابل األم من مستوى متوسط وم

وتقل فقط في منطقة %) ٨٩(في جميع المناطق تزيد نسبة من تلقوا رضاعة طبيعية عن النسبة العامة 

  %. ٨٢قاع لتبلغ الب

  

% ١٧الل الساعة األولى بعد الوالدة وخ ونمن األطفال يرضع% ٤١,٣يوضح الجدول أن و

في الرضاعة بترتيب الطفل في األسرة إذ  المبكريتأثر البدء . قل من ثالثأن خالل ساعة إلى ويرضع

لوالدة والذين هم الجدول ارتفاع نسبة األطفال الذين يرضعون خالل الساعة األولى بعد ا من يالحظ

هناك تباين  وكذلك ،%٣١مقابل % ٥٠: فال األول في ترتيبهمعن األط) الثالث أو أكثر(بترتيب متقدم 

باقي مقارنة بأطفال % ٧,٧على مستوى المحافظة فأطفال بيروت الذين يبدأون رضاعتهم باكراً هم فقط 

  .في الجنوب% ٥٦في الشمال و% ٣٨المحافظات حيث تتراوح بين 

  

، ترتفع هذه النسبة إلى %٥٠,٥ى أغذية مكملة قبل الرضاعة ما نسبة األطفال الذين حصلوا علأ

للذكور % ٥٣,٤وهناك تباين محدود بحسب نوع الطفل  ،سنة ١٩قل من أعندما يكون عمر األم  %٦٤,٧

ضاعة كلما ارتفع لإلناث، كذلك تنخفض نسبة األطفال الذين يحصلون على أغذية مكملة قبل الر %٢.

أما على صعيد المحافظات ففي  ،للطفل الرابع% ٤٣للطفل األول مقابل % ٥٤: ترتيبهم في األسرة

 %٣٠,٤غذية مكملة قبل الرضاعة هي نسبة األطفال الذين يحصلون على أ تبلغ الجنوب والنبطية

وجبل لبنان % ٥٦,١الشمال  حيث بلغت في ما هي عليه في باقي المحافظات،وهي أدنى م% ٣٩,٦و

٥٥,٣.%  
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  ١–١٤جدول 

والتوقيت  ،ل الثالث سنوات التي سبقت المسحنسبة الذين سبق لهم الرضاعة من المواليد األحياء خال

  ملة قبل الرضاعة حسب بعض الخصائصونسبة الذين حصلوا على أغذية مك ،لبدء الرضاعة بعد الوالدة

 

٣

-

٦ 

سا

ع

  ة

٦ 

 +

سا

ع

  ة

الم

جم

  وع

  فئات عمر األم

١

٤,

٧  

٥

٠,

٠  

١٠

٠  

٢

٠,

٣  

٢

٩,

٤  

١٠

٠  

١

٢,

٤  

٢

٧,

٤  

١٠

٠  

١

٢,

٨  

٢

٥,

٢  

١٠

٠  

١

٦,

٩  

٢

٠,

٨  

١٠

٠  

١

٩,

٩  

١

٤,

٥  

١٠

٠  

٠,

٠  

٥

٣,

٩  

١٠

٠  

  الجنس

١

٣,

٣  

٢

٩,

٤  

١٠

٠  

١

٧,

٢

١,

١٠

٠  
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٩  ١  

  ترتيب المولود

١

٤,

٥  

٣

٤,

٦  

١٠

٠  

١

٨,

٦  

٢

٩,

٥  

١٠

٠  

١

٢,

٠  

٢

٢,

٣  

١٠

٠  

١

٥,

٥  

١

٧,

٣  

١٠

٠  

١

٣,

٥  

١

٥,

٥  

١٠

٠  

  المنطقة

١

٣,

٢  

٢

٣,

٣  

١٠

٠  

١

٠,

٦  

٣

٣,

٤  

١٠

٠  

١

٥,

٧  

٢

٨,

٢  

١٠

٠  

١

٢,

٤  

٢

٤,

٨  

١٠

٠  

٢

٤,

٤  

١

٨,

١  

١٠

٠  

٢

٦,

٩  

٣

٠,

٩  

١٠

٠  

  المستوى التعليمي لألم

٢

٢,

٢

٥,

١٠

٠  
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١  ٣  

١

١,

١  

٢

٥,

٦  

١٠

٠  

١

٦,

٧  

٢

٥,

١  

١٠

٠  

١

٨,

٧  

٢

٢,

٣  

١٠

٠  

١

٢,

٥  

٢

٩,

٠  

١٠

٠  

١

٥,

١  

٢

٥,

٩  

١٠

٠  

  :حالة الرضاعة الحالية والتغذية المكملة ٢–١٤

  

ن غالبية أطفال لبنان دون عمر الثالث سنوات ال يستمرون في الرضاعة أ ٢–١٤ل يبين الجدو

من عمر السنتين إلى الثالث % ٩٦,١من عمر السنة إلى السنتين و% ٨٤,١ األولى؛الطبيعية بعد السنة 

  . سنوات توقفوا عن الرضاعة الطبيعية

  

شهر أ أربعةل دون عمر لألطفا% ٢٤,٧أما معدل الرضاعة الحصرية فهو منخفض وال يتعدى 

  . وقبل انتهاء السنة األولى أشهر ١٠بعد % ٢,٦شهر وهو ينحدر إلى مستوى أ ٥و ٤بين عمر % ٧,٦و

  

أشهر  ٥و ٤في % ٩,٦شهر وأة ن األربعلألطفال دو% ١٧,٥سبة إلعطاء الماء فقط فهي كذلك بالن

أما . نفس االتجاه بالنسبة إلعطاء سوائل أو عصير الجدولمن ويالحظ  قبل انقضاء العام،فقط % ٦.

ثم ترتفع % ٢٣شهر الذين يتناولونها هي بحدود أ ٤طفال فنسبة األطفال دون األغذية المكملة وحليب األ

لى االنخفاض بعد أن إشهر لتعود أ ٩و ٦بين % ٤٧شهر وأ ٥و ٤بين % ٤٦,٨مع تقدم عمر الطفل 

  .يتجاوز الطفل عمر السنة

  



 163

 وهي تقل% ٦٠ارتفاع نسبة استخدام الزجاجة حوالي  ٢–١٤ية أخرى، يوضح الجدول ومن ناح

وتزيد بدءاً من أربعة شهور حتى أقل من سنتين حيث % ٤٤ فتبلغ شهرأ ٤عمر  ملحوظ قبل بشكٍل

  %.٧٠و% ٦٠تتراوح بين 

  

ن أج المسح بينت نتائكما % ٧١كما يشير الجدول أيضاً إلى أن من ال يرضعون حالياً تبلغ نسبتهم 

كاف  األم بشكٍلعند حليب توفركبر إلى عدم أاألسباب التي حالت دون إرضاع األطفال مطلقاً تعود بنسبة 

أما مرض الطفل  ،%١٥,٦ومرض األم  ،من األطفال% ٢٠,٥ إلى رفض الطفلو ،من األطفال% ٤٢,١

  .من األطفال الذي لم يرضعوا مطلقاً% ٧فذكر كسبب عند 

  

  

  

  
 
  

  

  ٢–١٤جدول 

سنوات من العمر حسب حالة الرضاعة الحالية وإضافة أغذية  ٣ ـألطفال األحياء دون الا نسب

  واستعمال الزجاجة وعمر الطفل بالشهور ،مكملة

العمر 

  بالشهور

ال يرضعن 

  حالياً

رضاعة طبيعية 

  حصرية

من يستخدمون %   رضاعة طبيعية مع

  فالمكملة وحليب أط ةأغذي  ماء وسوائل  ماء فقط  الزجاجة

٤٣,٨  ٢٣,٣  ٨,٤  ١٧,٥  ٢٤,٧  ١٧,٤  ٣-٠  

٦٠,٨  ٤٦,٨  ٢,٢  ٩,٦  ٧,٦  ٣١,٥  ٥-٤  

٦٤,٠  ٤٦,٩  ٢,٧  ٣,٣  ٢,٠  ٤٤,٢  ٩-٦  

٦٤,٧  ٣٧,٠  ٠,٧  ٣,٦  ٢,٦  ٥٦,٢  ١١-١٠  

٧٠,٣  ١٣,٢  ٠,٠  ١,١  ٠,٠  ٨٤,١  ٢٣-١٢  

٤٧,٥  ٣,٠  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٠  ٩٦,١  ٣٥-٢٤  

  ٥٩,٣  ١٩,٢  ١,٣  ٣,٥  ٣,١  ٧١,٤  اإلجمالي

  

  :ة الرضاعة الطبيعيةمتوسط مد ٣–١٤
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في حين أن معدل وسيط  ،أشهر ٩أن معدل وسيط الرضاعة الكلية هو  ٣–١٤يوضح الجدول 

شهر، ولم تتمكن الدراسة من تبيان فوارق  ٠,٥ومعدل الرضاعة السائدة  ،شهر ٠,٦الرضاعة الخالصة 

فض إلى حد كبير بالنسبة منخ ٠,٤بالنسبة لهذه المعدالت سوى أن وسيط فترة الرضاعة الكلية في بيروت 

  %.١٠,٨والنبطية % ١٢,٨لباقي المناطق ففي الجنوب 

  

التعليم المتوسط أقل من شهادة كذلك بالنسبة لمستوى تعليم األم انخفضت النسبة بالنسبة لحملة 

  .كتبنيقرأن وياألميات والالتي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  ٣–١٤جدول 

صرية والسائدة بين األطفال دون الثالث وسيط فترة الرضاعة الطبيعية والرضاعة الطبيعية الح

  سنوات حسب بعض الخصائص

  وسيط فترة الرضاعة بالشهور

  رضاعة طبيعية حصرية

  فئات عمر األم

٣,٥  

٠,٧  

٠,٤  

٠,٥  

.٥  

١,٦  

١,٦  

  الجنس

٠,٦  
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٠,٦  

  ترتيب المولود

١,٣  

٠,٥  

٠,٤  

٠,٤  

١,٨  

  المنطقة

٠,٧  

٠,٦  

٠,٥  

٠,٤  

٠,٥  

٠,٤  

  المستوى التعليمي لألم

٠,٤  

٠,٧  

١,٨  

٠,٤  

٠,٥  

٠,٦  

  :عدد مرات الرضاعة الطبيعية ٤–١٤

  

مرات أو  ٦شهر الذين رضعوا أ ٦أن نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ٤–١٤جدول يوضح ال

لنسبة إذا كان ترتفع هذه او%. ٢٨,٤ساعة السابقة على المسح هي  ٢٤أكثر رضاعة طبيعية خالل الـ 

  .وما فوقسنة  ن يوتتدنى إلى الصفر مع بلوغ األم عمر األربع% ٨٠,١سنة إلى  ١٩و ١٥عمر األم بين 

  

كما يوجد %. ٢٥,٥لإلناث منها % ٣٢,٥طفل فهي أعلى للذكور كذلك تتأثر هذه النسبة بنوع ال 

أما %. ٠واألدنى في بيروت % ٣٧,٢بنان جبل ل ن المناطق فهي األعلى فيفوارق في هذه النسبة بي

أما % ٢١ ست مرات أو أكثر أطفالها يجعلها ترضع) قمتوسط وما فو(م ألالمستوى التعليمي المرتفع ل

  %.٤٨,٦كبر أ ست مرات أو أكثر بشكٍل أطفالها األم األمية فهي ترضع
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ساعة السابقة على  ٢٤خالل الـ  ونهاراً كذلك يبين الجدول عدد مرات الرضاعة الطبيعية ليالً

مرة خالل  ٢,٩مرة خالل النهار و ٥,١ن المتوسط هو فإ ،شهور من العمر ٦ دونألطفال المسح بين ا

  .الليل

  

باألطفال اإلناث  مقارنةًمرة  ٣,٢و ٥,٦ن األطفال الذكور يرضعون أكثر في النهار والليل أيبين كما 

  .في بيروت والجنوب والنبطية وليالً كما ينخفض متوسط عدد مرات الرضاعة نهاراًمرة،  ٢,٧و ٤,٧

  

عدد ف، قل ليالًأالجدول أن األم ذات مستوى تعليم ثانوي وما فوق تميل إلى الرضاعة كما يبين 

  .مرات ٤مقابل األم األمية  ١,٦ المرات ليالً

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  ٤-١٤جدول 

ساعة السابقة ومتوسط  ٢٤ ـخالل المرات أو أكثر رضاعة طبيعية  ٦نسبة األطفال الذين رضعوا 

  عدد مرات الرضاعة ليالً ونهاراً حسب بعض الخصائص

  الًلي  نهاراً ساعة ٢٤مرات أو أكثر خالل  ٦  الخصائص

  فئات عمر األم

٢,٧  ٥,١  ٨٠,١  ١٩-١٥  

٣,٨  ٦,١  ٢٧,١  ٢٤-٢٠  

٢,٢  ٤,٧  ٢٧,٧  ٢٩-٢٥  

٢,٧  ٤,٨  ٢٦,٨  ٣٤-٣٠  

٣,٢  ٥,١  ١٩,٨  ٣٩-٣٥  

٠,٠  ٤٤-٤٠  -  -  
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٠,٠  ٤٩-٤٥  -  -  

  الجنس

  ٣,٢  ٥,٦  ٣٢,٦  ذكور

  ٢,٧  ٤,٧  ٢٥,٥  إناث

  ترتيب المولود

٢,٨  ٥,٩  ٤٠,٦  ١  

٣,١  ٤,٢  ٢٢,٤  ٢  

٢,٢  ٤,٣  ٢٣,٦  ٣  

٣,٩  ٦,٣  ٣٥,٣  ٤  

٣,٣  ٥,٨  ١٦,٢  + ٥  

  المنطقة

  ٣,١  ٥,٦  ٣٧,٢  جبل لبنان

  ٣,٨  ٥,٣  ٣٦,٦  البقاع

  ٢,٤  ٥,٠  ١٧,٧  الشمال

  ١,٩  ٤,٤  ٣٥,٨  الجنوب

  ٢,٣  ٤,٤  ١٢,٩  النبطية

  ١,٠  ٤,٠  ٠,٠  بيروت

  المستوى التعليمي لألم

  ٤,٠  ٥,٣  ٤٨,٦  أمية

  ٤,٥  ٤,٧  ٢٨,٣  تقرأ وتكتب

  ٢,٩  ٦,١  ٤١,٣ )أساسي( ابتدائي

  ٣,٢  ٥,٠  ٢٠,٨  متوسط

  ١,٦  ٤,٧  ٢١,٤  +ثانوي 

  ٢,٩  ٥,١  ٢٨,٤  اإلجمالي

 
   :األغذية المكملة والرضاعة الصناعية ٥–١٤

  

أنواع األطعمة والسوائل التي أعطيت لألطفال دون الثالث سنوات خالل الـ  ٥–١٤يعرض جدول 

من هؤالء األطفال % ٧٤,٣يبين الجدول أن و. ساعة السابقة على المسح حسب حالة الرضاعة للطفل ٢٤

تناولوا % ٣٢,٢الذين مازالوا يرضعون وقت المسح تناولوا مياه الشرب إضافةً إلى حليب األم وحوالي 

% ١٩,٣تناولوا طعام أعد خصيصاً للطفل و% ٢٨,٦عصير فواكه و% ٢٧,٢حليب بودرة لألطفال و

  .تناولوا طعام أعد لألسرة% ٣٢,٨طعام محفوظ و
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منهم يتناولون % ٧٥,٢ما بالنسبة لألطفال الذين ال يرضعون وقت المسح، فيظهر من الجدول أن أ

حليب صناعي معلب % ٣٠عصير فواكه و% ٥١,٧تناولوا حليب بودرة لألطفال و% ٤٦,٤الماء و

  .تناولوا طعام معد لألسرة% ٧٠و

  

بين أن األطفال الذين يرضعون كما يوضح الجدول أيضاً عالقة نوع الغذاء المكمل مع عمر الطفل في

ويالحظ من الجدول %. ٧٥,٦وقت المسح يتناولون الماء مع حليب األم بنسبة أكبر بعد الشهر الثالث 

، أما عصير الفواكه فتزداد نسبة تناوله مع تقدم %٣٩,٤أيضاً نفس االتجاه بالنسبة لحليب بودرة األطفال 

  .أشهر ٤في عمر دون % ٥ما فوق بعدما كانت في عمر السنتين و% ٥٣,٥عمر الطفل لتصل إلى 

  

أشهر  ٤أما عدد األطفال الذين ال يرضعون وقت المسح فتناولهم الماء يبدأ بنسبة عالية منذ ما قبل 

قبل نهاية الستة أشهر ثم تبدأ النسبة باالنخفاض % ٧٩وكذلك يالحظ أن تناول حليب بودرة % ٨٢,٣

  .في عمر السنتين وما فوق% ٣٦لتصل إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥–١٤جدول 

نسبة األطفال من بين آخر المواليد دون الثالث سنوات الذين حصلوا على أنواع معينة من األغذية 

  ساعة السابقة على المسح حسب أنواع األغذية ٢٤خالل الـ 

 أنواع األغذية

  حليب معلب

ف

و

ا

ك

م

ا

ء 

ب
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ه

 /

ع

ص

ي

  ر

س

ك

  ر

  األطفال الذين يرضعون وقت المسح

٠,٠  
٥

٠  

٦

٣  

٣,٦  

٣

٢

٠  

٠

٠  

.١  

٢

٣

٤  

٩

٨  

٢٢,٤  

٣

٨
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٥
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٩,٢  
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٥

٩  

٥

٧  

٧,٥  

٥

٣

٥  

٤

١  

٢٥ ٦,٠
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٧

٢  

٩ 

  األطفال الذين ال يرضعون وقت المسح

٠,٠  

١

١

٠  

٣

٨

١  

٠,٠  

٣

٢

١  

٠

٠  

١٤,٨  

٤

٤

٨  

٣

٦  

١٦,٨  

٣

٨

٨  

٧

٢  

٢٣,٣  

٥

٣

٦  

٣

٣  

٣٠,٣  

٥

٥

٩  

٣

٠  

٢٤,٢  

٥

١

٧  

٤
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  ):أسبابه ونمطه( الفطام ٦–١٤

  

أن السبب األكثر شيوعاً لفطام الطفل هو شعور األم بأن الطفل قد بلغ  ٦–١٤يالحظ من الجدول 

اية بنسبة كذلك أن الطفل قد رضع كف ،%٢٥,٦جود حليب كفاية عند األم ثم عدم و ،%٢٧,٤ عمر الفطام

  %.٩مرض األم أو رفض الطفل فلم يشكال سوى  سبب أما% ١٤,٤

  

 بالنسبةيفطمون أطفالهن مبكرين نسبياً، و) سنة فأكثر ٣٠(فإن كبار السن  ؛وعن خصائص األمهات

، وعن الحالة %)٤٤,٦(يفطمن أطفالهن مبكراً  بين اللواتيأعلى نسبة  تشكللمناطق نجد أن النبطية ل

  %).٣٤( نيفطمن أطفالهمستوى بين اللواتي األميات أعلى  ت نسبةبلغالتعليمية 

  

الهن أطف نفطمللواتي  أعلى نسبةًوعمن أفدن بأن حليب األم غير كاف وبالتالي فطمن أطفالهن، نجد 

  .)على التوالي% ٣٠,٦و% ٣١,٥(في منطقتي البقاع وجبل لبنان 

  

%) ٢٩,٤( نبلغت نسبته ، الثانوية فأعلىادة شهاألمهات حملة فإن  وحسب المستوى التعليمي، كذلك 

  .وهي األعلى بين مستويات التعليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 172

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٦–١٤جدول 

 وتم فطامهم بحسب سبب الفطام وعمر األم والجنسسنوات الذين رضعوا  ٣ألطفال دون انسب 

  موالمستوى التعليمي لأل المنطقةوترتيبه في األسرة و

  الطفل مريض

  فئات عمر األم

١٥,٣  

٠,٨  

٢,٨  

.٤  

١,٦  

٤,١  

٠,٠  

  الجنس

٢,٩  
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١,٣  

  ترتيب المولود

٠,٤  

٢,٩  

٤,٠  

٢,٧  

٠,٠  

  المنطقة

١,٩  

٤,٦  

٢,٤  

٠,٧  

٠,٠  

٢,٩  

  المستوى التعليمي لألم

٨,٢  

١,٨  

١,٤  

١,٨  

٢,١  
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٢,١  

 
أن نحو  ٧-١٤فطام األطفال بصفة مفاجئة أو تدريجياً حسب بعض الخصائص يوضح الجدول وعن 

% ٥٣,٤ سبة عند األمهات دون العشرينمفاجئ وتزيد هذه الن من األطفال قد تم فطامهم بشكٍل% ٣٦

   .٤٩-٤٥في فئة العمر عند األمهات % ١٣,٤وتنخفض مع تقدم األم في السن لتصل إلى 

  

الجنوب كٍل من  فيومن األطفال % ٥١,٥م الفجائي أكثر في محافظة البقاع كذلك يحدث الفطا

ببيروت والشمال حيث تنخفض نسبة األطفال الذين تم فطامهم بشكل فجائي إلى  مقارنةً%  ٤١,٨والنبطية 

  %.٢٨,٨و% ٢٩,٤

  

تبلغ النسبة فم أن الفطام الفجائي ينخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي لأل ويشير الجدول أيضاً إلى 

  %.٣١,٩في حين تبلغ بين حملة الشهادات المتوسطة والثانوية فأكثر % ٣٠,٣بين األميات 

  

تزيد مع تقدم عمر األم وبخاصةً عند % ٦٤وعن الفطام بصورة تدريجية؛ فقد بلغت النسبة حوالي 

في البقاع  اهأدناكما أنها تتفاوت بين المناطق حيث %. ٨٧و% ٦٩فأكثر، حيث تتراوح بين  ٣٥العمر 

وأعالها في بيروت والشمال وعن المستوى التعليمي لألم؛ تزيد النسبة بين حملة الشهادات %) ٤٨(

  .وأيضاً بين األمياتالمتوسطة فأكثر 
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  ٧–١٤جدول 

  بعض الخصائصفطموا فجأة أو تدريجياً بحسب  ناألطفال دون الثالث سنوات الذي توزع

  المجموع  اًتدريجي  فجأة  الخصائص

  فئات عمر األم

١٠٠  ٤٦,٦  ٥٣,٤  ١٩-١٥  

١٠٠  ٥٨,٨  ٤١,٢  ٢٤-٢٠  

١٠٠  ٥٩,٧  ٤٠,٣  ٢٩-٢٥  

١٠٠  ٦٢,٤  ٣٧,٣  ٣٤-٣٠  

١٠٠  ٦٩,٣  ٣٠,٧  ٣٩-٣٥  

١٠٠  ٧٨,٧  ٢١,٣  ٤٤-٤٠  

١٠٠  ٨٦,٦  ١٣,٤  ٤٩-٤٥  

  الجنس

  ١٠٠  ٦١,٧  ٣٨,٢  ذكور

  ١٠٠  ٦٥,٨  ٣٤,٢  إناث

  ترتيب المولود

١٠٠  ٥٩,٩  ٤٠,١  ١  

١٠٠  ٦٤,٢  ٣٥,٥  ٢  

١٠٠  ٧٢,٤  ٢٧,٦  ٣  

١٠٠  ٥٠,٧  ٤٩,٣  ٤  

١٠٠  ٦٤,٥  ٣٥,٥  + ٥  

  المنطقة

  ١٠٠  ٦٤,٧  ٣٥,٣  جبل لبنان

  ١٠٠  ٤٧,٩  ٥١,٥  البقاع

  ١٠٠  ٧١,٢  ٢٨,٨  الشمال

  ١٠٠  ٥٨,٢  ٤١,٨  الجنوب

  ١٠٠  ٥٨,٢  ٤١,٨  النبطية

  ١٠٠  ٧٠,٦  ٢٩,٤  بيروت

  المستوى التعليمي لألم

  ١٠٠  ٦٩,٧  ٣٠,٠  أمية

  ١٠٠  ٥٦,٩  ٤٣,١  رأ وتكتبتق

  ١٠٠  ٥٣,٢  ٤٦,٨ )أساسي( ابتدائي

  ١٠٠  ٦٨,١  ٣١,٩  متوسط

  ١٠٠  ٦٧,٩  ٣١,٩  +ثانوي 
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  ١٠٠  ٦٣,٥  ٣٦,٤  اإلجمالي
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  رـس عشـل الخامـالفص

  ولةـراض الطفـد أمـن ضـالتحصي

  

يشتمل هذا الفصل على معلومات وبيانات تتعلق بالتحصين ضد أمراض الطفولة السارية بين جميع 

 تلقيشهراً حيث من المفروض أن يكون األطفال قد استكملوا ) ٢٣–١٢(األطفال في الفئة العمرية 

  .الجرعات األساسية خالل هذا العمر

  

  :شهراً) ٢٣–١٢(لدى األطفال في الفئة العمرية  توافر بطاقة التلقيح ١-١٥

  

من مجمل األطفال لديهم بطاقة تحصين تم إطالع الباحثات عليها، % ٦٢أن  ١-١٥يظهر الجدول 

وال يالحظ وجود أية تباينات في نسب توافرها بين األطفال الذكور واإلناث، بينما يالحظ وجود بعض 

% ٧٤واإلناث % ٨٥بين الذكور هذه النسب بلغت  وأن% ٨٠,٥سب المحافظة؛ النبطية التبيانات بح

كذلك في محافظة %. ٦٠واإلناث % ٤٠بين الذكور  ،% ٥٠بينما تنخفض في بيروت لتصل إلى  ،تقريباً

وللذكور % ٧٠الحال في الشمال  كذلك. لإلناث% ٧٩للذكور و% ٧٤بلغت حيث ) % ٧٧ ( الجنوب

  %.٦١واإلناث % ٧٥

  

  ١–١٥جدول رقم 

ع عليها الذين لديهم بطاقات تحصين وتم اإلطال) شهراً ٢٣–١٢(نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  حسب النوع والمنطقة

  النوع

  إناث

٥٥,٧  

٥٩,٠  

٦١,٣  

٧٩,٤  

٧٣,٧  
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٦٠,٠  

.١  

  

  
 

  :شهراً) ٢٣–١٢(حددة لألطفال في الفئة العمرية نسب التغطية بلقاحات م ٢ – ١٥

  

شهراً الذين حصلوا على ) ٢٣–١٢(ئوية لألطفال في الفئة العمرية النسب الم ٢–١٥يبين الجدول 

  .الل بطاقات التحصين التي تم اإلطالع عليها، أو من خالل إجابة األملقاحات محددة سواء من خ

  

ثم جبل لبنان %) ٥٥(يليها الجنوب %) ٧٠(ويالحظ من الجدول أن نسب التلقيح في محافظة بيروت 

  .في كافة أنواع اللقاحات%) ٢٦(في البقاع  أدناهاهي األعلى مقارنةً مع باقي المناطق و%) ٥٢,١(

  

أما حسب المناطق %. ٨٥واإلناث % ٨٢حسب الجنس بضيق الفارق بين الذكور بللجرعة الثالثة و %٤.

% ٨٠يروت وب% ٩٠,٢والنبطية % ٩١,٠في الجنوب  ٣فترتفع نسبة التحصين بالثالثي والشلل جرعة 

ضد الحصبة بلغت  "تلقوا لقاحاوأن األطفال الذين . في البقاع% ٥٧,٨في الشمال و% ٦٠وتنخفض إلى 

في % ٨٠أما حسب المناطق فتصل إلى %). ٥٣(ة بين الذكور واإلناث بقارتوهي م% ٥٣,٤نسبتهم 

  .في جبل لبنان% ٦١في البقاع و% ٢٧بيروت وتتراوح في باقي المناطق بين 

  

   ٢–١٥جدول 

شهراً سواء للذين لديهم بطاقات تحصين أو من خالل ) ٢٣–١٢(نسبة تغطية األطفال في عمر 

  والجنس والمنطقةإجابة األمهات بحسب نوع اللقاح 

  نوع اللقاح
  المنطقة النوع

  اإلجمالي
  بيروت  النبطية  الجنوب  الشمال البقاع جبل لبنان إناث ذكور

  ٨٣,٣  ٩٠,٠  ٩٥,١  ٩٤,٣  ٧١,٦  ٦٩,٨  ٨٧,٧  ٨٤,٧  ٨٢,١  ١شلل ثالثي 

  ٧٩,٨  ٩٠,٠  ٩٥,١  ٩٤,٣  ٦٤,٤  ٦٢,١  ٨٥,٥  ٨١,٣  ٧٨,٥  ٢شلل ثالثي 

  ٧٤,٤  ٨٠,٠  ٩٠,٢  ٩١,٢  ٦٠,٠  ٥٧,٨  ٧٩,٦  ٧٧,٠  ٧٢,٤  ٣شلل ثالثي 

  ٥٣,٤  ٨٠,٠  ٤٦,٨  ٥٨,٤  ٤٥,٤  ٢٦,٧  ٦٠,٨  ٥٣,٠  ٥٣,٨  الحصبة

  ٥٠,٤  ٣٠,٠  ٨٠,٥  ٧٧,٠  ٥٠,٠  ٤٢,١  ٤٨,٣  ٤٨,٢  ٥٢,١ ثالثي جرعة ضد الصفراء
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  ٤٣,٢  ٤٠,٠  ٧٥,٦  ٦٧,٧  ٣٧,٦  ٣٠,٠  ٤١,٩  ٤٠,٥  ٤٥,٣ ثالثي جرعة ضد التهابات السحايا

  ٤٥,٩  ٧٠,٠  ٤٢,٠  ٥٥,٢  ٣٦,٧ ٢٥,٨ ٥٢,١ ٤٧,٥ ٤٦,٠ استكمال اللقاحات% 

  
 
  

  :ائصـاستكمال اللقاحات بحسب بعض الخص ٣ – ١٥

  

ون ترتيب الطفل في األسرة أن نسبة استكمال اللقاحات تكون أعلى عندما يك ٣–١٥يبين الجدول 

  .أكثرفخامس العندما يكون ترتيبه % ٢٧,٣وتنخفض إلى% ٥٩,٣ثاني الأو % ٥٧ول األ

  

كما يالحظ من الجدول أن نسبة استكمال اللقاحات ترتفع مع المستوى التعليمي لألم فهي ال تتعدى 

كذلك ترتفع نسبة  ،ا فوقعند األم ذات مستوى تعليم ثانوي وم% ٥٨,٦عند األم األمية مقابل % ١٢,٢

% ٥٠,٦أو في عيادة أو مستشفى خاص % ٦٤االستكمال إذا كان مكان التوليد في مركز صحي رسمي 

  .إذ ما تمت الوالدة في المنزل% ١٩,٩وينخفض إلى 

  

حينما يكون ترتيب الطفل  تزايدتوتجدر اإلشارة إلى أن الجدول يشير إلى أن االختالف حسب الجنس 

، وأن االختالف حسب الجنس يختلف %٥٠في حين لإلناث % ١٢حيث تبلغ للذكور  ،ثرهو الخامس فأك

 لدىوعكس ذلك  ،%٠في حين أن اإلناث % ١٩فاألمية ألطفال ذكور : حسب المستوى التعليمي لألم

وكذلك اختالف الجنس حسب %. ٦٤واإلناث % ٥٥فأعلى مواليد هم الذكور   ، الثانويةملة الشهادات ح

  .يدمكان التول
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  ٣ – ١٥جدول 

من بطاقة التلقيح أو ( شهراً الذين استكملوا اللقاحات) ٢٣–١٢(نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  حسب ترتيب الطفل في األسرة، المستوى التعليمي لألم ومكان التوليد) إجابة األم

  اإلجمالي

 ترتيب الطفل

٥٧,٠  

٥٩,٣  

٣٦,٩  

٣٣,١  

٢٧,٣  

 المستوى التعليمي لألم

١٢,٢  

٤٤,٩  

٣٥,٩  

٤٨,٨  
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.٦  

 مكان التوليد

١٩,٩  

٢٦,١  

.٠  

١٩,٥  

٥٠,٦  

 
  

  

  

  

  

  :)شهراً ٥٩–١٢(استكمال اللقاحات لألطفال  ٤ – ١٥

  

شهراً الذين تلقوا لقاحات ) ٥٩–١٢(الفئة العمرية  ئوية لألطفال فيالنسب الم ٤–١٥يبين الجدول 

محددة ونسب الذين استكملوا جميع اللقاحات قبل بلوغ السنة األولى من العمر بحسب بطاقات التحصين 

  .التي تم اإلطالع عليها

  

شهراً الذين استكملوا ) ٥٩–١٢(يوضح الجدول أن النسبة العامة لجميع األطفال في الفئة العمرية 

كما يبين الجدول أن نسبة األطفال الذين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح الشلل %. ٣١,٦اللقاحات بلغت  كافة

- ١٥الحظ أيضاً من جدول يو. في الجرعة األولى% ٨٨,٣بعدما كانت % ٧٤,١والثالثي انخفضت إلى 
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تتزايد لتصل  وهكذا% ٣٠,٧وأقل من ثالث سنوات % ٢٥,٣سنتين ال دونأن استكمال التلقيح لمن هم  ٤

  %.٤٢,٢سنوات  ٥قبل  الى أقصاها 

  

  ٤–١٥جدول 

شهراً الذين تلقوا اللقاحات قبل بلوغهم العام األول من ) ٥٩–١٢(نسبة األطفال في الفئة العمرية  

  ئات األعمار لألطفال الذين تم اإلطالع على بطاقات تحصينهمالعمر حسب ف

  من استكملوا التلقيح%   الحصبة  ٣ثالثي / لشل  ٢ثالثي / شلل  ١ثالثي / شلل  العمر بالشهور

٢٥,٣  ٢٧,٦  ٧٩,٨  ٨٧,٣  ٩١,٦  ٢٣-١٢  

٣٠,٧  ٣٣,٦  ٧١,٣  ٨٥,٦  ٩٠,٦  ٣٥-٢٤  

٣٣,٨  ٣٨,١  ٧٣,٠  ٧٩,٥  ٨٤,٧  ٤٧-٣٦  

٤٢,٢  ٤٧,٠  ٦٩,٦  ٧٩,٧  ٨٢,٨  ٥٩-٤٨  

  ٣١,٦  ٣٤,٩  ٧٤,١  ٨٣,٨  ٨٨,٣  اإلجمالي

  

  :ن أـتناول جرعة فيتامي ٥–١٥

  

فقط من األطفال تلقوا جرعة من الفيتامين أ لحمايتهم من العمى %  ١٠ن أ ٥–١٥ين الجدول يب

كلما زاد ترتيب الطفل في األسرة فهناك فوارق بحسب ترتيب الطفل في األسرة  أنويبين المسح  ،الليلي

  .وهذا أمر مستغرب كلما تراجعت نسبة تلقيه لجرعة فيتامين أ

  

ات مستوى تعليمي ثانوي أو أكثر يتلقى أطفالهن أما حسب المستوى التعليمي لألم فإن األمهات ذو

ذا وأنه حسب مكان التوليد إ .لألمهات األميات %)٩,٥(مقابل %) ١٨,٦(جرعة فيتامين أ بنسبة أكبر 

 مستشفى خاص/ عيادة خاصةأو % ٦,٤حكومي تبلغ نسبة تلقي الجرعة  حصلت الوالدة في مستشفى

١٠,٩%.   

  

   ٥–١٥جدول 

من الفيتامين أ في فترة آخر ستة أشهر مس سنوات الذين تلقوا جرعة طفال دون الخنسبة األ

  بعض الخصائصبحسب 

  لم يتلقى الجرعة تلقى الجرعة الخصائص

 ترتيب الطفل
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  ٧٧,٩  ١١,٩ األول

  ٧٦,٣  ١٣,٤ الثاني

  ٧٩,٣  ١٠,١ الثالث

  ٨١,٥  ٥,٦ الرابع

  ٦٩,٥  ٥,٣ الخامس أو أكثر

 المستوى التعليمي لألم

  ٦٣,٤  ٩,٥ أمية

  ٧٧,٩  ٣,٦ تقرأ وتكتب

  ٨٢,٥  ٣,٧ )أساسي(ابتدائي

  ٨٣,١  ٨,٣ متوسط

  ٧١,١  ١٨,٦ +ثانوي

 مكان التوليد

  ٧٦,٥  ٤,٠ المنزل

  ٧٨,٢  ٦,٤ مستشفى حكومي

  ٦٥,٥  ٠,٠ مركز صحي رسمي

  ٧٦,٩  ١٠,٩ مستشفى خاص/طبيب خاص

 مساعدة طبية

  ٧٦,٩  ١٠,٢ وجود جهاز طبي مساعد

  ٦٩,٤  ٠,٠ عدم وجود

  ٧٦,٨ ١٠,٠ اإلجمالي
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  رـادس عشـل السـالفص

  الـراض األطفـة وأمـصح

  

عند األطفال دون مراض التنفسية الجرثومية يهتم هذا الفصل بدراسة أمراض اإلسهاالت الحادة واأل

رافية، الجغرافية مع تركيزٍ غ، كما يدرس بعض الخصائص الديمومدى انتشارها الخمس سنوات لبيان

إصابة باعتباره من العوامل التي تؤثر على صحة و نجابياإلوضعها و لألم التعليمي مستوىالخاص على 

  .الطفل بهذه األمراض

  

ر في النمو وسوء مراض تأتي من كثرة شيوعها وتكرارها مما يعرض الطفل للتأخإن أهمية هذه األ

 لى طرق معالجة الطفل وأسباب عدم استشارة الطبيبإ كما يتعرض الفصل أيضاً. التغذية وأحياناً الوفاة

  .مراضصابة بهذه األند اإلع

  

  :ة الحادة وطرق معالجتهايلتهابات الجهاز التنفسي الجرثومإ ١- ١٦

  

خالل األسبوعين السابقين على المسح نسبة األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا  ١-١٦الجدول  يبين

سعال مع ضيق و% ١٢، وسعال مع حرارة %٨,٢وسعال مع ضيق في التنفس  ،%٢٠,٢وسعال % ١.

والجنس  كالمنطقةوهذه النسب تفاوتت بحسب عدد من المتغيرات  ، %٥,٧مرتفعة  في التنفس وحرارة

  .ملعمر وكذلك مستوى تعليم األاو

  

 ليصل شهراً ١١-٦عند الفئة بحسب عمر الطفل حيث يرتفع  تغيري فإن احتمال اإلصابة بالحرارة

ليصل إلى النصف ليبدأ بعدها بالتراجع تدريجياً % ٣١ شهراً ٢٣-١٢عند الفئة العمرية ثم  %٣٣,٤لـ

شهراً  ٢٣-١٢ويزيد أيضاً في الفئة %) ٢٤(شهراً  ١١-٦فيزيد عند الفئة مؤشر السعال  أما. تقريباً

الحال بالنسبة لإلصابة بالسعال وضيق  كذلك .%١٧ثم يبدأ في االنخفاض تدريجياً ليصل إلى %) ٢٧(

 ٢٣-١٢وتزيد في الفئة  ١١-٦عال والحرارة حيث تبدأ في الزيادة عند الفئة التنفس وأيضاً اإلصابة بالس

  .٥٩-٤٨لتعود لالرتفاع عند فئة العمر  اإلنخفاضثم تأخذ في 

  

بين الذكور عن  نقصاً% ٢تكاد تتقارب مع المتوسط العام وبفارق أما بالنسبة للجنس، فاإلصابة 

الحرارة معاً حيث تزيد بين الذكور وتكاد تنعدم بين اإلناث ما عدا اإلصابة بالسعال وضيق التنفس و

  .اإلناث

  



 180

كما يظهر الجدول فوارق بين المناطق حيث مستوى اإلصابة بالسعال هو األعلى في بيروت 

تقريباً في البقاع وجبل لبنان % ٢٦أما اإلصابة بالحرارة فتبلغ  .%٦,٣واألدنى في النبطية % ٣٠,٤

%) ١٢(في جبل لبنان  فالنسبة ترتفعكذلك السعال وضيق التنفس %. ١٢,٣وأقلها في النبطية أيضاً 

أعلى تشكل أما السعال والحرارة معاً ف. منهما في كٍل% ٣في الشمال والنبطية  وتنخفض%) ٩(والبقاع 

  %.٤وأقلها في النبطية % ١٥وجبل لبنان % ١٧نسبة إصابة في البقاع 

  

  ١-١٦جدول 

صيبوا بالسعال والحرارة وضيق التنفس خالل األسبوعين نسب األطفال دون الخامسة الذين أ

  السابقين على المسح وبعض الخصائص

س

عا

ل 

و

ض

يق 

تن

ف

  س

سع

ال 

وح

رار

  ة

  العمر باألشهر

٤,

٠  

٧,

٠  

٨,

٩  

١٥

٠  

١

٠,

٢  

١٨

٦  

٨,

٨  

٩,

٩  

٥,

٦  

٨,

٧  

٩,

٠  

١٢

٠  
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  المنطقة

١

٢,

١  

١٥

٢  

٨,

٥  

١٧

٣  

٣,

٣  

٧,

٩  

٦,

٦  

٨,

٠  

٣,

٣  

٣,

٨  

٦,

٥  

١٠

٩  

  المستوى التعليمي

٣,

٧  

١٨

٣  

٩,

٦  

١٣

٠  

٨,

٣  

١١

٤  

٨,

١  

١٠

٧  

٧,

٨  

١١

٦  

  الجنس

٧,١١
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١  ٤  

٨,

٧  

١٣

٥  

٨,

٢  

١

٢,

٠  

  

لجهاز التنفسي سواء الحرارة أو السعال تزيد بين صابة بأعراض أمراض اكما يبين المسح أن اإل

  .%)٢٠ثانوي وأعلى ( بالمقارنة مع األمهات األكثر تعلماً% ٢٦أطفال األمهات األميات 

  

 ٢٣-١٢نفس والحرارة معاً فهي تزيد بين األطفال في عمر أما بالنسبة لإلصابة بالسعال مع ضيق الت

كذلك حسب المناطق، فتزيد في . شهراً ٥٩-٤٨شهراً لتنخفض بعد ذلك ثم لتعود للزيادة عند فئة العمر 

  .جبل لبنان والبقاع وبيروت وتنخفض بباقي المناطق

  

  :مصادر المشورة ١- ١-١٦

  

أعراض األمراض التنفسية تمت  من ين بأيٍمن األطفال المصاب% ٥٦,٩ظهرت البيانات أن أ

.٥.(%  

  

واألدنى في الجنوب %) ٦٨,٢(النبطية على في ، فهي األفوارق بين المناطقأيضاً ظهر تو

منها %) ٦٤,٥( أعلى بين األطفال ألمهات أميات كما كان ملفتاً أن طلب المشورة الطبية هو%). ٤٤,٤(

  .%)١٤,٩(الذهاب مباشرةً إلى الصيدلي  خصوصاً %)٦٠( المتعلمة عن بعض الفئات

  

 طباء الخاصةطبية تمت في معظمها في عيادات األأن االستشارات ال يشير الجدول إلىكما ي

وأنه حسب المناطق  .فقط تمت االستشارة في مؤسسة حكومية أو أهلية% ١٠حوالي في و %)٤١,٣(

تزيد االستشارة للمؤسسات الحكومية في منطقتي النبطية والجنوب عن باقي المناطق، وللمؤسسات 

هي تقل في أما بالنسبة الستشارة الطبيب الخاص ف. الخاصة تزيد في منطقة جبل لبنان عن باقي المناطق

وحسب تعليم األم تزيد النسبة %). ٤٤(وتزيد في جبل لبنان %) ٢٩(قي المناطق والنبطية عن با الجنوب

  %).٥٢(تعليماً متوسطاً فأكثر  اتبين المتعلم
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عراض م أن األمهات لعدم االستشارة فهي في معظمها بسبب تقدير األأما األسباب التي دفعت األ 

لعدم  أن عدم توفر الخدمات أو بعدها  يشكل سبباً مهماً لم يالحظعتمادها على تجربتها السابقة واخفيفة أو 

كون عدم القدرة يرجح أن ي%) ١٨,٣(خرى سباب األاأل أن في حين .االستشارة إال في محافظة البقاع

قطاع الخاص التجاري على لى استحواذ الوالمعالجة هو السبب الثالث نظراً إ على دفع تكاليف االستشارة

  .االستشارات الطبية من% ٨٥حوالي 

  

  ٢-١٦جدول 

توزع األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين السابقين على المسح بحسب 

  االستشارة وبعض الخصائص

  نوع االستشارة

  مصادر أخرى

  العمر باألشهر

٠,٠  

٠,٠  

٠,٠  

٥,١  

١,٠  

.٠  

  الجنس

٠,٩  

١,١  

  المنطقة
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٠,٠  

١,٨  

١,٣  

١,٧  

١٠,٤  

٠,٠  

  المستوى التعليمي

٠,٠  

٠,٩  

١,٢  

١,٣  

٠,٠  

١,٠  

  

  

  

  :أنواع المعالجة ٢- ١-١٦

  

%. ٥٠,٢هيئة شراب ضد السعال بنسبة  علىمن الذين تلقوا استشارة طبية تم وصف أدوية لهم % ٧.

  .من الحاالت فقط% ٤,٣في حين وصفت الحقن في % ٤٦,٢ ـكما تم وصف مضادات حيوية ل
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أنه بالنسبة للمضادات الحيوية قد وصفت لألطفال من ذوي األعمار  ٣-١٦ويظهر من الجدول 

واإلناث % ٥٠ر بنسبة نس للذكو، وحسب الج%٥٢إلى % ٤١أكثر من غيرها من الفئات من  المرتفعة

٤١ .%  

  

وأقلها في النبطية %) ٥٤,٢(نه حسب المناطق تزيد النسبة في جبل لبنان عن غيرها وكذلك فإ

  %.٦٢، وحسب الحالة التعليمية لألم تبلغ بين حملة الشهادات المتوسطة %١٧

  

رها، وحسب أكثر من غي المرتفعةأما بالنسبة للشراب ضد السعال فقد وصفت أيضاً لذوي األعمار 

، وحسب تعليم األمهات توصف %٤٢وأقلها نسبةً في النبطية % ٦٢,٥المناطق وصفت في بيروت 

   .مستواها التعليمي ارتفعاألدوية لألمهات كلما 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣-١٦جدول 

نسب األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالسعال خالل األسبوعين السابقين على المسح بحسب 

  وبعض الخصائص نوع العالج

 نوع العالج

ح

 قن

م

ضا

ش

را
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دات

حي

وية 

شر

/ اب

حب

  وب

ب

ض

د 

ال

س

عا

  ل

 العمر باألشهر

٠,

٠  

٢٨

٥  

٤

٣,

٤  

٤,

٥  

٤٩

٠  

٣

٦,

٩  

٦,

٤  

٤٥

٦  

٥

٢,

٩  

٢,

٨  

٥٢

٢  

٥

٧,

٦  

٦,

٠  

٥٠

٠  

٤

٣,

٩  

١,

٣  

٤١

٥  

٦

٧,

٦  

 الجنس

٣,

٧  

٥٠

٣  

٤

٩,

٦  

٥,

٠  

٤١

٣  

٥

١,

٠  

 المنطقة

٣,

٤  

٥٤

٢  

٥

٠,

٨  
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١

٠,

٢  

٣٦

٥  

٥

٠,

٠  

٠,

٠  

٤٣

٩  

٤

٧,

٠  

٧,

٣  

٤٠

٨  

٤

٤,

٠  

١

١,

٩  

١٧

٠  

٤

٢,

٣  

٠,

٠  

٤٣

٨  

٦

٢,

٥  

 المستوى التعليمي

٣,

٩  

٤٧

٠  

٥

٤,

٦  

٥,

١  

٤١

٢  

٤

٣,

٦  

١,

١  

٤٧

٩  

٤

٦,

٤  

٥,

٣  

٦١

٨  

٥

١,

٨  

٥,

٦  

٣٤

٠  

٥

٥,

٦  

٤

٣  

٤٦

٢  

٥

٠,

٢  
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  :سهاالت الحادةاإل ٢–١٦

   

جفاف الذي من الجسم مما يؤدي إلى السهاالت الحادة هو الفقدان السريع للسوائل أحد أهم مخاطر اإل

  .ال يزال أحد أهم أسباب الوفاة عند األطفال دون الخامسة في أكثر البلدان النامية

  

سبوعين حدته خالل األنتشار اإلسهال ولصحة األسرة أسئلة عن مدى ا بنانيوقد شمل المسح الل

من األطفال األحياء دون الخامسة  ساعة السابقة على المسح بين آخر مولود ٢٤السابقين وكذلك خالل ال

  .من العمر

  

  :اإلصابة باإلسهال ١- ٢-١٦

  

أن و ين على المسح بحسب أقوال أمهاتهم،سبوعين السابقمن األطفال أصيبوا باإلسهال خالل األ% ٢.

سهال الشديد المصحوب في حين أن اإل% ٧لحرارة بلغت نحو سهال مع ارتفاع في درجة االمصابين بإ

  .%٠,٢البراز مع ارتفاع في الحرارة معاً ال يتجاوز بدم ب

  

ال فهي األعلى في البقاع كما يبرز الجدول أيضاً فروقات بين المناطق في مستوى اإلصابة باإلسه

تبايناً بين الجنسين فالذكور أكثر عرضةً لإلصابة  أيضاً يظهرو%. ٧,٦واألدنى في النبطية % ١٤,٣

نفس الجدول أن نسبة اإلصابة باإلسهال مع الحرارة  يبينولكن %) ٩,٦(من اإلناث %) ١٣,٤(باإلسهال 

  .ال شديد مع دم بالخروج عند اإلناث فقطعلى التوالي في حين تظهر حاالت إصابة بإسه% ٥، %٩هي 

  

كما يظهر الجدول نفسه أن مستوى اإلصابة باإلسهال يصل إلى أعلى مستوى في الفئة العمرية  

بشكٍل أيضاً وأظهرت الدراسة و .ليبدأ بعدها بالتراجع مع تقدم الطفل بالعمر% ١٨,٠شهراً  ٢٣-١٢

أن مستوى اإلصابة باإلسهال بين األطفال ألمهات أميات بلغ  حيث واضح األثر اإليجابي لتعليم األم

  .بين األطفال ألمهات بلغن المستوى الثانوي أو أكثر% ٧,٥مقارنةً مع % ٢١,٤

  

-١٢إلى أنه بالنسبة لإلصابة بإسهال وحرارة لها نفس نمط اإلصابة باإلسهال حيث ترتفع في فئة العمر 

فتزيد ، أما حسب المنطقة %)٤,٩(عن اإلناث %) ٩,١(وكذلك حسب الجنس تزيد بين الذكور  ،%)١.
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، وحسب تعليم األم فتزيد لألمهات %)٤,٣(وتقل في النبطية %) ٨,٣(في البقاع عن باقي المناطق 

  %). ٥,٢(وتقل بين حملة الثانوي فأعلى %) ١٤,٥(األميات 

  

  ٤-١٦جدول 

سبوعين السابقين على المسح بحسب ة الذين أصيبوا باإلسهال خالل األمسنسب األطفال دون الخا

  خصائصبعض ال

  إسهال وحرارة ودم بالخروج

  العمر باألشهر

٠,٠  

٠,٠  

٠,٤  

.٠  

٠,٧  

٠,٠  

  المنطقة

٠,٦  

٠,٠  

٠,٠  

٠,٠  

٠,٠  

٠,٠  

  المستوى التعليمي

٠,٠  

٠,٠  

٠,٥  

٠,٠  
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٠,٤  

  الجنس

-  

-  

٠,٢  

 
  

  

  :تغذية الطفل أثناء اإلصابة باإلسهال ٢- ٢-١٦

  

ن أ ٥-١٦الجدول  باإلسهال يظهر منم أثناء إصابة الطفل ي تتبعها األالعادات الغذائية التوعن تغير 

نفس الكمية تقريباً يعطونهم  %٢٥,٥لى زيادة السوائل وإ أمهاتهم سهال تميلاإلب المصابين من% ٢٧,٩

  .سهالسبياً من السوائل المعطاة أثناء اإلتقلل ن% ٢٠,٤و

  

اإلرضاع في  مستمرات يرضعن أنهنمهات الالتي ذكرت معظم األ وعن الرضاعة من الثدي

ألطفال تخطت   قط منهن أوقفن الرضاعة عند أمهاتف% ٨من الحاالت و %٢٠كالمعتاد أو زيادتها في 

  .أعمارهم السنة

  

تقللن كثيراً من كمية الطعام أثناء % ١٥صابة فإن غذية الجامدة أثناء اإلأما فيما يتعلق بكمية األ

عام فقط توقفن عن تقديم الط% ٣,٢الكمية و زدنى نفس الكمية أو أبقين عل% ٤١,١سهال في حين اإل

  .ولالعام األ ألطفالهن الذين تجاوزا
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  ٥-١٦الجدول 

قين على المسح بحسب سبوعين السابسهال خالل األأصيبوا باإل األطفال دون الخامسة الذين نسب

  وبعض الخصائص نوع تغذية الطفل أثناء اإلصابة

  اإلجمالي

  كمية السوائل

١٦,٢  

٢٠,٤  

٢٥,٥  

.٩  

١,٥  

٥,٦  
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٢,٨  

  الرضاعة من الثدي

٧٤,٨  

١٦,٩  

٢,٤  

٣,٦  

٢,٢  

  كمية الغذاء

١٥,٣  

٣١,٣  

٣٣,٨  

٧,٤  

٢,٧  

٨,٧  

٠,٥  

١٠٠  
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  :سهاالتالمشورة وعالج اإل ٣- ٢-١٦

  

سبوعين السابقين للمسح لم تطلب استشارة سهال خالل األالذين عانوا من اإل أمهات األطفالمن % ٢.

وكان أهم مصدر من مصادر ستشارة طبية اطلبن % ٤٧,٨ن فإ ، ومن ناحية أخرى،طبية لعالج أطفالهن

أي حوالي ثالثة أرباع األطفال تمت استشارة طبيب خاص % ٣٤,٢وذلك بنسبة هو الطبيب المشورة 

  .بالنسبة لهم

  

تبايناً بين  أنه بالنسبة لمن طلبن استشارة طبية حسب الخصائص المختلفة أن هناك الجدول كما يظهر

  .%)٤٠,٥(ناث منها عند اإل%) ٥.

  

 من الحاالت في حين% ٨٠ بنسبةأمهات بيروت قمن باستشارة طبية بين المناطق فكما أظهر تبايناً 

 الدراسة أنه كلماوأيضاً أبرزت  .فقط من الحاالت% ٤٤ بنسبةأمهات البقاع لم يستشرن طبيباً إال أن 

 لواتيمهات الوهذا برز واضحاً عند األ. طبية أكثرلى استشارة إم كلما لجأت رتفع المستوى التعليمي لألا

  .%٢١ن من لم تكمل تعليمها االبتدائي في حين أ%) ٦٧( أنهين المرحلة الثانوية وأكثر

  

الستشارة من بين الجهات التي تمت استشارتها وهو الطبيب الخاص حسب ل الرئيسي مصدرالوعن 

من المصادر وأعلى فئة عمر نالت هذه ها أعلى من غير فهذه النسبة هيفئات عمر الطفل بالشهور 

  ).٦-١٦جدول ) (%٤١(سنة  ٢-١و%) ٤٧(سنوات  ٤-٣االستشارة فئتي العمر 

  

فقط من % ٢٥من الذكور استشارة لدى الطبيب في حين % ٤٠أما حسب نوع الجنس فقد نال حوالي 

في %) ٢١(وأقلها %) ٨٠(المناطق هي بيروت نسبة بين الحال حسب المناطق كانت أعلى  كذلك. اإلناث

  %.٣٦و% ٢٩الشمال وباقي المناطق تراوحت نسبة استشارتها لطبيب خاص بين 

  

% ١٣االبتدائي استشارة لدى طبيب الخاص بنسبة  نتعليمه نكمليكما كان األطفال ألمهات لم 

  %).٥٣,٣(وأعالها ألصحاب الثانوي فأعلى 

  

  

  

  

  ٦-١٦جدول 
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ألطفال دون الخامسة الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين على المسح بحسب وزع ات

  ائصحسب بعض الخصمصدر االستشارة والعالج 

  نوع االستشارة

  مؤسسة صحية حكومية

  العمر باألشهر

١٥,٠  

٥,١  

٩,٤  

١,٨  

٦,٢  

٠,٠  

  الجنس

٦,٩  

٦,٨  

  المنطقة

.١  

٠,٠  
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٢٥,٢  

٥,٤  

٢٠,٢  

٠,٠  

  التعليميالمستوى 

١٤,٥  

٤,٥  

٩,٥  

٠,٠  

٨,٧  

٦,٩  

  

  

  :طرق المعالجة ٤- ٢-١٦

   

ى سبوعين السابقين علسهال خالل األمن األطفال الذين أصيبوا باإل% ٤٣,٥أن  ٧-١٦ر الجدول ظهي

تلقوا مضادات % ٢٢,١وأن ) ORS(جفاف تناولوا محلول معالجة ال% ١٥,٦المسح لم يتلقوا أي عالج و

  .راص وشراب آخرتلقوا أق% ١٥وأن حوالي  .حيوية
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من األطفال أقل % ٦٠ويشير الجدول أيضاً إلى أن من لم يتلقوا عالجاً حسب فئات عمر الطفل أن 

منهم أي عالج، % ٥٧سنة لم يتلق  ٥-٤ وتتناقص تدريجياً لتعود للزيادة ثانيةً لمن لديهم شهور ٦من 

  .من الذكور  لم يتلقوا أي عالج% ٣٦من اإلناث و% ٥٥وحسب الجنس 

  

في بيروت لم يتلقوا أي المقيمين ممن أصيبوا باإلسهال % ٨٠كذلك بالنسبة لمنطقة اإلقامة فإن 

لمن لم يتلقوا عالجاً  ةنسب أعلى يشكلونوحسب الحالة التعليمية لألم، فإن أطفال غير المتعلمات . عالج

  %. ٦٣كملن التعليم االبتدائي يومن لم % ٤١األميات ف

  

ن هم األكثر يمحلول الجفاف، فاألطفال أقل من سنة وسنتبمن اإلسهال عالجاً أما بالنسبة لمن تلقوا 

وحسب المنطقة فإن . وعن الجنس، ال فرق بين الذكور واإلناث) %٢٠، %٢٣(عالجاً بمحلول الجفاف 

أما  %).٨(هما أعلى المناطق عالجاً بالمحلول وأقلها جبل لبنان %) ٣٠,٣(والنبطية %) ٣٢(الجنوب 

  .وى التعليمي فالمتعلمات أكثر عالجاً من غير المتعلماتحسب المست

  

أكثر من بعمر كما يشير الجدول إلى أن العالج بالمضادات الحيوية ينتشر بنسبة أكبر بين األطفال 

 %).٣٩(ثانوي فأعلى بمستوى تعليم  وبين األطفال ألمهات %) ١٦(اإلناث و%) ٢٦(وبين الذكور . سنة

%) ٢٥(يليها الجنوب %) ٢٩(طفال جبل لبنان هم أعلى نسبة عالج بالمضادات كما أنه حسب المنطقة فأ

  .حالة عولجت بمضادات حيويةأية  ال توجد فيها، والمثير لالنتباه أن بيروت %)٢٠(ثم النبطية 

  

أشهر وتتناقص بعد ذلك  ٦لمن هم أقل من % ٢١ نسبته تبلغفأخرى  شراباتلعالج باألقراص وأما ا

%. ١٠ولإلناث % ١٨وحسب الجنس تبلغ للذكور . سنوات ٥-٤لمن هم % ٤٣لتبلغ  حتى أربع سنوات

وأقلها في جبل %) ٢٦و% ٢٨(في الشمال والجنوب  هي المناطق فأعلى نسبة عالج باألقراصحسب أما 

  .ولم تعالج حالة بهذا العالج في بيروت% ٧لبنان 

  

  ٧- ١٦جدول 

هال خالل األسبوعين السابقين على المسح بحسب نوع توزع األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا باإلس

  العالج وبعض الخصائص

  العالجنوع 

م

ضا

دات 
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حي

وية 

شر

/ اب

حب

  وب

  العمر باألشهر

٧,

٤  

١٠

٥  

١٨

٥  

٣٢

٨  

٤٦

٠  

١٥

٧  

  الجنس

٢٦

٠  

١٥

٨  

  المنطقة

٢٨

٦  

١٩

٣  
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١٨

٠  

٢٥

٤  

٢٠

٢  

٠,

٠  

  المستوى التعليمي

٢٦

٠  

٢٢

٩  

١٥

٣  

٩,

٩  

٣٨

٦  

٢٢

١  

 



 ١٩٣

  رـع عشـل السابـالفص
  نــار السـكب

  
  :...)مساعدة األسرة كحضانة األوالد، التبضع( قدمة لألسرةالم كبار السن والخدمات ١-١٧ 
   

، ومن يهتم منهم بحضانة %٤٣من يؤدون نشاط عموماً تبلغ نسبتهم  أن ١-١٧يظهر من جدول 
أما من يقومون %. ٥٨اً تبلغ نسبتهم في األعمال المنزلية عموم ونمن يساعدو% ١٤األطفال ورعايتهم 

  . تقريباً% ٤٩بالتسوق للعائلة فتبلغ نسبتهم 
  

يقوم أكثر من نصف كبار السن  ٦٩حتى  ٦٥خصائص هؤالء المسنين يظهر أن بين سن وعن 
  . %٥١تسوق لألسرة بنسبة  وخدمات %٦٠بأنشطة عامة ومساعدات في األعمال المنزلية بنسبة 

  
% ٤٩(ألسرة عموماً فإنها عند السيدات أكثر من الرجال لأداء أنشطة أما بحسب الجنس فإن 

، في %٢٤و% ٨٥واألعمال المنزلية % ٧مقابل % ١٩، ومن المنطقي االهتمام باألطفال بنسبة %)٣٨و
كما يظهر الجدول أيضاً أنه ال تأثير للمستوى  .لإلناث% ٣٦للذكور و% ٦٦ يمثلحين أن التسوق للعائلة 

  . أو عدد األوالد الحالة الزواجية التعليمي أو
  

 ،أما بالنسبة للمناطق فإن كبار السن بالنبطية هم األقل في أداء أنشطة الخدمات لألسرة بصفة عامة
كبار السن في الشمال هم األكثر أداءاً أن في حين  ،%)٣، %٢٩(وبصفة خاصة في االهتمام باألطفال 

ل فإن كبار السن في البقاع هم األقل في المساعدة في وفي المقاب%). ٤٩(لهذه األنشطة بصفة عامة 
% ٦٩(هم األعلى فكبار السن في بيروت  أما%) ٣٧و% ٣٣(األعمال المنزلية وفي التسوق للعائلة 

  .)على التوالي% ٦٠و
  

من يقيمون مع ع%) ٢٨(وعن وضع السكن فيظهر أن من يقيمون منفردين هم أقل مساعدةً لألسرة 
  %). ٤٦(شخص 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٤

  ١-١٧جدول 

  الذين يساعدون األسرة في األعمال المختلفة حسب بعض الخصائص+)  ٦٥(نسب كبار السن 

  تسوق للعائلة

  فئات العمر

٥١,٤  

٤٩,٩  

.٩  

٤٥,٧  

٣٢,٧  

  الجنس

٦٥,٧  

٣٦,٠  

  المستوى التعليمي

٤٢,٥  

٤٢,٤  

٥٥,٧  

٥٣,١  

٥٣,٣  

٧٠,٧  

  الحالة الزواجية

٥٠,٤  

٥٤,١  

٣٥,٩  

٥٠,٠  

٧٨,٣  

  عدد األوالد

٤٤,٠  

٥٣,٠  

٥٤,٣  

٤٥,٤  

٤٦,٢  

  خصائص المسكن

٤٠,٦  

٥٢,٨  

٢٦,٢  



 ١٩٥

  المنطقة

٥٠,٢  

٣٦,٧  

٤٣,٨  

٤٥,٧  

٥٠,٨  

٦٠,٠  

٤٨,٩  

  
  :نـار السـمداخيل كب ٢-١٧
  

ساعدات من أبنائهم من كبار السن يحصلون على م% ٦٠أن أكثر من   ٢-١٧يظهر من الجدول 
  .%)٦٠حوالي ( كان المسن يعيش بمفرده أو مع اآلخرينإذا ما فرق مهم بين  وأنه ليس هناك

  
وعن ). لإلناث% ٦٩مقابل % ٥٤(أما بالنسبة للجنس فإن الذكور أقل تلقياً لمساعدات من األبناء 
% ٢٥لألميين، % ٧٠تصل إلى ( الحالة التعليمية فإن األقل تعليماً هم األكثر تلقياً لمساعدة األبناء

  %).٧٦و% ٩٥(كذلك المطلقين واألرامل هم األكثر تلقياً لمساعدات األبناء ). للجامعيين
  

كبار السن لديهم معاش تقاعدي، وهو يتفاوت بين الذكور  ١/٥كما يظهر أيضاً من الجدول أن حوالي 
بين المتعلمين  "اتقاعدي "ان معاشوحسب المستوى التعليمي تزيد نسبة من يتقاضو%. ١٤واإلناث % ٢٤

% ١٤مقابل % ٢١أكثر من غيرهم  ون نسبةالمتزوج فيشكلوحسب الحالة الزواجية . عن غير المتعلمين
  .لألرامل
  

وال يوجد تأثير بالنسبة لعدد األبناء سواء كان يعيش مستقالً أو مع أحد، ومن ناحية أخرى، تزيد نسبة 
يحصلون ممن أقل نسبة نجد أن أما بالنسبة للمناطق ف%. ٢١العمل  مومن سبق له% ٢٨من يعمل حالياً 
  %).٣٦(أما أعالها ففي الجنوب %) ١٣حوالي (في جبل لبنان والبقاع  ي هيعلى معاش تقاعد
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  ٢-١٧جدول 

  حسب نوع الدخل وبعض الخصائص+)  ٦٥(كبار السن  مداخيلنسب 

  مساعدات الدولة
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  فئات العمر
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  الحالة الزواجية
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  خصائص المسكن
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  :نـار السـلكب يـع الصحـالوض ٣-١٧
  

% ٢٨يعتبرون أن وضعهم الصحي مقبول، %) ٥١(أن نصف كبار السن  ٣-١٧يظهر الجدول 
  .جيدذكروا أنه % ٢٠حين أن  ذكروا بأنه ضعيف في

  
نسبة من صرحوا  وحسب خصائص كبار السن، فإنه من بين من ذكروا أن صحتهم مقبولة نجد أن

% ٣٩و ٨٤-٨٠لمن هم في الفئة العمرية % ٤٦تصل إلى حيث قبول منخفضة بأن وضعهم الصحي م
  %.٤٩مقابل % ٥٤أكبر من الذكور  نواإلناث نسبته+.  ٨٥لمن هم 



 ١٩٩

  
% ٤٥وعن المناطق فأقلها في البقاع . ى التعليم تزيد النسبة بين المتعلمين عن غيرهموعن مستو 

أما عن الحالة الزواجية أو عدد األوالد أو وضعية السكن فال توجد فروقاً %. ٥٧وأعالها في بيروت 
  .كبيرة
  

ابل مق% ٢٧الذكور أعلى من اإلناث نسبة فإن  ،الحال لمن ذكروا أن وضعهم الصحي جيدكذلك 
ال توجد  أما عن فئات العمر. %)١٤واألميين % ٣٦الجامعي (يرهم المتعلمين أعلى من غنسبة ، و%١٤

  .وعدد األبناء وخصائص المسكنلحالة الزواجية ل فروقات كبيرة بينها بالنسبة
  

ومن ناحية %). ١٢(بيروت هو األقل بين المناطق في وعلى العكس فالوضع الصحي لكبار السن 
أنها % ٤٤من ذي قبل، أفاد فضل أسوأ أم أعما اذا كانت  ؤال كبار السن عن حالتهم الصحية أخرى، وبس

  %).٣٩(الذكور   وهذه النسبة هي أقل عندأنها أسوأ % ٥٠بنسبة ن بينما اإلناث أفد. أسوأ
  
أما %. ٦٤ن وهم الصحي سيئ، كذلك المطلقكذلك أفاد المتعلمون بنسب أقل من غيرهم أن وضع 

  %).٥٤(النبطية والبقاع عالها في وأ%) ٣٧(جبل لبنان  نجد أن أدنى نسبة هي فيلمناطق لبالنسبة 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ٣-١٧جدول 

  حسب وضعهم الصحي وبعض الخصائص+)  ٦٥(توزع كبار السن 

  سيئ  المجموع  مختلف  ضعيف  مقبول  جيد  الخصائص

  فئات العمر

٣٩,٧  ١٠٠  ٠,٢  ٢١,٠  ٥٥,٣  ٢٣,٥  ٦٩- ٦٥  

٤٢,٢  ١٠٠  ٠,٣  ٢٥,٣  ٥٢,٢  ٢٢,٢  ٧٤- ٧٠  

٤٦,٨  ١٠٠  ٠,٠  ٣٢,١  ٥٠,٧  ١٧,٢  ٧٩- ٧٥  

٤٨,٧  ١٠٠  ٠,٠  ٣٩,٦  ٤٥,٥  ١٤,٩  ٨٤- ٨٠  

٦٢,٩  ١٠٠  ٠,٠  ٥٠,٤  ٣٨,٩  ١٠,٨  + ٨٥  

  الجنس



 ٢٠٠

  ٣٨,٨  ١٠٠  ٠,٣  ٢٤,١  ٤٩,٠  ٢٦,٥  ذكور

  ٤٩,٥  ١٠٠  ٠,٠  ٣٢,٤  ٥٣,٨  ١٣,٨  إناث

  المستوى التعليمي

  ٥٢,٦  ١٠٠  ٠,٣  ٣٦,٤  ٤٩,٢  ١٤,١  أمي

  ٤٥,١  ١٠٠  ٠,٣  ٢٦,٦  ٥١,٢  ٢١,٩  يكتبيقرأ و

  ٣٦,٦  ١٠٠  ٠,٠  ٢٤,٠  ٥٢,٠  ٢٤,٠  )أساسي( ابتدائي

  ٣٢,٩  ١٠٠  ٠,٠  ٢٢,١  ٥٢,٤  ٢٥,٥  متوسط

  ٣٩,٤  ١٠٠  ٠,٠  ١٢,٦  ٦١,٩  ٢٥,٥  ثانوي

  ٢٣,٦  ١٠٠  ٠,٠  ٦,٩  ٥٧,٥  ٣٥,٧  جامعي

  الحالة الزواجية

  ٤٠,٨  ١٠٠  ٠,٠  ١٧,٢  ٦٠,٢  ٢٢,٦  لم يتزوج أبداً

  ٤١,٧  ١٠٠  ٠,٣  ٢٦,٤  ٤٨,٨  ٢٤,٦  متزوج

  ٤٩,٢  ١٠٠  ٠,٠  ٣٣,٠  ٥٥,٤  ١١,٦  أرمل

  ٦٤,٢  ١٠٠  ٠,٠  ٤٩,٤  ٤٧,٦  ٣,٠  مطلق

  ٤٧,١  ١٠٠  ٠,٠  ٣٨,٤  ٦١,٦  ٠,٠  منفصل

  عدد األوالد

  ٤٢,٣  ١٠٠  ٠,٠  ٢٦,٢  ٥٥,٥  ١٨,٢  ال أوالد

٤٥,٨  ١٠٠  ٠,٦  ٣٣,٦  ٤٤,٩  ٢١,٠  ٢-١  

٤٠,٨  ١٠٠  ٠,٠  ٢٤,٩  ٥١,٣  ٢٣,٨  ٤-٣  

٤١,١  ١٠٠  ٠,٥  ٣٠,٦  ٤٩,٣  ١٩,٦  ٦-٥  

٤٩,١  ١٠٠  ٠,٠  ٢٨,١  ٥٤,٣  ١٧,٦  + ٧  

  خصائص المسكن

  ٤٧,٥  ١٠٠  ٠,٠  ٢٩,٨  ٥٣,٦  ١٦,٦  يقيم منفرداً

  ٤٢,٦  ١٠٠  ٠,١  ٢٦,٥  ٥١,٧  ٢١,٦  مع شخص في منزله الخاص

  ٥٢,٠  ١٠٠  ٠,٥  ٣٩,١  ٤٦,٦  ١٣,٧  مسئول عن منزل

  المنطقة

  ٣٦,٧  ١٠٠  ٠,٠  ٢٤,٦  ٥١,٤  ٢٤,٠  جبل لبنان

  ٥٣,٦  ١٠٠  ٠,٠  ٣٥,١  ٤٥,٢  ١٩,٦  البقاع

  ٤٣,٥  ١٠٠  ٠,٩  ٣٠,٥  ٤٩,١  ١٩,٥  الشمال

  ٤٥,٦  ١٠٠  ٠,٠  ٢٣,١  ٥٥,٣  ٢١,٦  الجنوب

  ٥٤,١  ١٠٠  ٠,٠  ٣٣,٣  ٤٩,٧  ١٧,١  النبطية

  ٥٢,١  ١٠٠  ٠,٠  ٣١,١  ٥٧,١  ١١,٨  بيروت

  ٤٤,٢  ١٠٠  ٠,٢  ٢٨,٣  ٥١,٤  ٢٠,٢  اإلجمالي

  
   
  

  :همـب رأيـن حسـار السـو منها كبـي يشكـراض التـاألم ٤-١٧
   

منهم يعانون % ٧٨األمراض األكثر شيوعاً عند كبار السن الذين أفادوا بأن  ٤-١٧يوضح الجدول 
، %٢١,٥، السكري %٢٣,١، القلب %٣٦,٧ارتفاع ضغط الدم  ومن مرض واحد على األقل منها وه

/ الدهنيات وارتفاع% ٩,٧، آالم الظهر %١٣,٣جلوكوما / ، أمراض العين%١٣,٣أمراض المفاصل 



 ٢٠١

بأنه قد تم %) ٩٣ما عدا أمراض المفاصل (تقريباً % ٩٩وقد أفاد غالبيتهم %. ٨,٧الكوليسترول 
  .التشخيص عن طريق طبيب

  
  ٤-١٧جدول 

  نسب أهم األمراض التي يشكو منها كبار السن، ونسبة من تم تشخيصهم عن طريق طبيب

  أهم األمراض
ارتفاع ضغط

  الدم

أمراض

  القلب
  السكري

ض العظامأمرا

  والمفاصل

أمراض العين 

  )زرقاء وسوداء(

آالم 

  الظهر

ارتفاع 

  الدهنيات

يشكون من مرض 

  واحد على األقل

  ٧٨,١  ٨,٧  ٩,٧  ٩,٧  ١٣,٣  ٢١,٥  ٢٣,١  ٣٦,٧ النسبة

  -  ٩٩,٨  ٩٧,٦  ٩٧,٩  ٩٣,٤  ٩٩,١  ٩٨,٨  ٩٩,١ تشخيص عن طريق الطبيب

  
  :ةـقاللية الذاتيـلى االستـي عـع الصحـر الوضـتأثي ٥-١٧
  

التي تتأثر بالوضع الصحي وتؤثر على االستقاللية الذاتية  )الحواس( الوظائف ٥-١٧يوضح الجدول 
% ١٥، السمع %١٧، النظر %١٦يعاني منها  )الحركةبطء (حسب كبار السن الذين أفادوا بأن التنقل 

  .، وكلها تنعكس على الحواس الرئيسية لكبار السن%٩والذاكرة 
  

  ٥-١٧جدول 
  ثر حواس كبار السن التي تؤثر على استقالليتهم الذاتيةنسبة تأ

  ضعف الذاكرة  ضعف السمع ضعف النظر الحركة أو التنقل  الحاسة

  ٩,٢  ١٤,٨  ١٦,٩  ١٥,٩  النسبة

  
  
  
  
  
  

  :ةـورهم اليوميـدة في أمـون للمساعـن يحتاجـن الذيـار السـكب ٦-١٧
  

أو الجزئية سن الذين يطلبون المساعدة الكلية األمور الحياتية اليومية لكبار ال ٦-١٧يوضح الجدول 
وتتراوح نسبها جميعاً . وهي تتلخص في االستحمام، اللباس، الحركة في محيط المنزل، اإلطعام والحمام

كمساعدة كلية وأهمها المساعدة في االستحمام % ٧و% ٣كمساعدة جزئية وما بين % ٧و% ٢ما بين 
  .كمساعدة كلية أو جزئية% ٥واللباس % ٧



 ٢٠٢

  
  ٦-١٧جدول 

  )كلية أو جزئية(نسب طلب المساعدة في األمور الحياتية اليومية لكبار السن 
  الحمام  اإلطعام  الحركة في محيط المنزل  اللباس االستحمام  نوع المساعدة

  ١,٩  ٣,٠  ٣,٨  ٤,٦  ٦,٥  مساعدة جزئية

  ٤,٣  ٢,٦  ٤,٢  ٥,٣  ٧,٣  مساعدة كلية

  
  :ناتـدات المسـو منها السيـي تشكـراض التـاألم ٧-١٧

   
أهم األمراض التي تشكو منها السيدات المسنات، وأهمها هشاشة العظام وهو  ٧-١٧يوضح الجدول 

% ٣,١وهبوط الرحم % ٥,٥، يليه انقطاع الحيض %٢١,٤يعتبر المرض األول الذي يعانين منه 
  .ومجموعة أخرى من األمراض

  
  ٧-١٧جدول 

  السننسب أهم األمراض التي تشكو منها كبيرات 
  التهاب المبيض  أورام الرحم  هبوط الرحم  انقطاع الحيض هشاشة العظام  نوع المرض

  ٠,٦  ٠,٧  ٣,١  ٥,٥  ٢١,٤  النسبة

  
  
  
  
  
  
  
  

  :نـرات السـراض عند كبيـة لألمـة الماديـالتغطي ٨-١٧
  

مصادر التغطية المادية ألمراض كبيرات السن ومنه يتضح أن هناك أربعة  ٨-١٧يوضح الجدول 
والتعاونيات % ٢٥والضمان االجتماعي % ٤٧ل الخاصة يخادمهي ال هذه النفقاترئيسية لتغطية مصادر 

  %.٧,٧والمؤسسات العسكرية % ٩
  ٨-١٧جدول 

  نسب التغطية المادية ألمراض كبيرات السن



 ٢٠٣

  تأمين طبي خاص  مؤسسات عسكرية التعاونيات  ضمان اجتماعي  دخل خاص  مصدر تغطية مصروفات األمراض

  ١,٩  ٧,٧  ٩,٠  ٢٥,٢  ٤٦,٨  النسبة

  
  :نـن والتدخيـار السـكب ٩-١٧
  

نسب المدخنين الحاليين والسابقين من كبار السن حسب أهم الخصائص، ومنه  ٩-١٧يوضح الجدول 
+  ٨٥من فئة % ٧,٧وأقلهم  ٦٩-٦٥هم من فئة العمر % ٢٨يتبين أن المدخنين حالياً وبنسبة عالية 

  %.١٦اإلناث  و %٢٦ نسبة الذكور حيث يشكلوحسب الجنس، 
  

% ١٤والجامعيين % ٢٥من يقرأ ويكتب  نجد أن أعلى نسبة هي بين وحسب المستوى التعليمي 
من  لم تبلغ نسبة في حين % ٣٧نين خوعن الحالة الزواجية تبلغ نسبة المطلقين المد. نسبة دنىوهي أ

  %.١٩نسبة  نىدوجبل لبنان أ% ٢٧وتشهد النبطية أعلى نسبة مدخنين %. ١٢يتزوج أبداً 
  

نفس اتجاه فئات العمر والجنس، أما  نجد كما يشير الجدول أيضاً إلى أنه بالنسبة للمدخنين السابقين
نسبة ن، وكذلك بالنسبة للحالة الزواجية فياألمي نسبة أعلى منهي  نيالجامعينسبة المستوى التعليمي ف

منطقة جبل هي أعلى في   مدخنين السابقينكما أن نسبة المن لم يتزوجوا، ن نسبة أعلى مهي  نيالمنفصل
  .البقاعمنطقة من  لبنان

  
  ٩-١٧جدول 

  حسب بعض الخصائص +)  ٦٥(لكبار السن نسب المدخنين الحاليين والسابقين 

  التدخين

  الخصائص

  المنطقة  الحالة الزواجية  الجنس  المستوى التعليمي  فئات العمر

  أقل نسبة  أعلى نسبة  أقل نسبة  أعلى نسبة
  إناث  كورذ

  أقل نسبة  أعلى نسبة  أقل نسبة  أعلى نسبة

  جبل لبنان  النبطية  لم يتزوج  مطلق  جامعي  يقرأ ويكتب  + ٨٥  ٦٩- ٦٥

  ١٩,٠  ٢٧,٠  ١٢,٣  ٣٧,٠  ١٦,٠  ٢٥,٩  ١٣,٩  ٢٥,١  ٧,٧  ٢٨,٠  نين حالياًمدخ

  ١٢,٢  )منفصل( ٤٢,٣  ١٤,٥  ٣٤,٧  )أمي( ٢٠,١  )جامعي( ٣٣,٣  ٢٠,٢  ٣٤,٨  مدخنين سابقاً
جبل ( ٢٧,٠

  )لبنان
  )البقاع( ١٧,٠

  
  :رةـن والحوادث الخطـار السـكب ١٠-١٧
  

، %١٧,٧إلى أن تعرض كبار السن لحوادث خطرة بلغت في مجملها نسبة  ١٠-١٧يشير الجدول 
وحسب الخصائص يشير الجدول إلى أنه حسب فئات عمر كبار السن كانت أكبر نسبة تعرض لحوادث 

  .فقط% ١٦هي أقل عرضة لحوادث وبنسبة  ٦٩-٦٥وفئة % ٢٣بنسبة  ٨٤-٨٠خطرة في الفئة 



 ٢٠٤

  
أن  ، وحسب المستوى التعليمي نجد%١٦عن اإلناث % ١٩وحسب الجنس تزيد الحوادث للذكور 

  %.١٠ المتوسط المستوىو% ٢٥نسبة ب وا لحوادث ثانوي تعرضتعليم  مستوىحصلوا الذين 
  

 نسبة أما% ٣٥لمنفصلين بين اصابة هي كما تشير بيانات الحالة الزواجية إلى أن أعلى نسبة إ
والشمال هي % ٢٥كما كانت منطقة بيروت هي األعلى في نسبة الحوادث . فقط% ١٧فتبلغ  ن يالمتزوج

  %.٩بنسبة  دنىاأل
  

  ١٠-١٧جدول 
  نسب كبار السن الذين تعرضوا لحوادث خطرة حسب بعض الخصائص

  الحوادث

  الخصائص

  المنطقة  الحالة الزواجية  نسالج  المستوى التعليمي  فئات العمر

  أقل نسبة  أعلى نسبة  أقل نسبة  أعلى نسبة
  إناث  ذكور

  أقل نسبة  أعلى نسبة  أقل نسبة  أعلى نسبة

  الشمال  بيروت  متزوج  منفصل  متوسط  ثانوي  ٦٩- ٦٥  ٨٤- ٨٠

  ٩,٠  ٢٥,٢  ١٧,٣  ٣٥,٤  ١٦,١  ١٩,٣  ١٠,٣  ٢٥,٢  ١٥,٦  ٢٢,٥  النسبة

  
  :اـمكان حدوثه رة حسبـلخطوادث اـن والحـار السـكب ١١-١٧
  
  

% ٣٨الحوادث الخطرة لكبار السن من حيث مكان وقوعها داخل المنزل  ١١-١٧يوضح الجدول 
  %.٦٢وخارج المنزل 

  
أعلى من % ٥٢وحسب خصائص كبار السن، تظهر من نسب الحوادث داخل المنزل أنها بين اإلناث 

ل المنزل بنسب تزيد مع تزايد الحالة ، وحسب المستوى التعليمي تقع الحوادث داخ%٢٥الذكور 
 وأعالها في بيروت% ٢٦أما بالنسبة للمناطق المختلفة فأقلها حدوثاً داخل المنزل في الجنوب . التعليمية

)٥٠(%.  
  

أعلى % ٧٥وبالنسبة لخصائص كبار السن من حيث الحوادث الخطرة خارج المنزل فهي بين الذكور 
النسب مع  تنخفضوحسب المستوى التعليمي . خروج الرجل للعملوهذا منطقي نتيجة ل% ٤٨من اإلناث 

وأعالها % ٥٠أما بالنسبة للمناطق المختلفة فأقلها حدوثاً خارج المنزل في بيروت . تزايد الحالة التعليمية
  %.٧٤في الجنوب 

  ١١-١٧جدول 
  )داخل أو خارج المنزل(نسبة الحوادث الخطرة لكبار السن حسب مكان حدوث الحادثة 



 ٢٠٥

  وبعض الخصائص 

 المجموع  خارج المنزل  داخل المنزل  الخصائص

  الجنس

  ١٠٠  ٧٤,٦  ٢٥,٤  ذكور

  ١٠٠  ٤٧,٦  ٥٢,٤  إناث

  المستوى التعليمي

  ١٠٠  ٥٦,٨  ٤٣,٢  أمي

  ١٠٠  ٧٨,٢  ٢١,٨  يقرأ ويكتب

  ١٠٠  ٧١,٣  ٢٨,٧  )أساسي(  ابتدائي

  ١٠٠  ٦١,٣  ٣٨,٧  متوسط

  ١٠٠  ٥٢,٥  ٤٧,٥  ثانوي

  ١٠٠  ٢١,٦  ٧٨,٤  جامعي

  الحالة الزواجية

  ١٠٠  ٦٨,٧  ٣١,٣  لم يتزوج أبداً

  ١٠٠  ٦٨,٨  ٣١,٢  متزوج

  ١٠٠  ٤٩,٤  ٥٠,٦  أرمل

  ١٠٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  مطلق

  ١٠٠  ١٠٠,٠  ٠,٠  منفصل

  المنطقة

  ١٠٠  ٦٤,٣  ٣٥,٧  جبل لبنان

  ١٠٠  ٦٢,٧  ٣٧,٣  البقاع

  ١٠٠  ٦٦,٨  ٣٣,٢  الشمال

  ١٠٠  ٧٣,٨  ٢٦,٢  الجنوب

  ١٠٠  ٦٢,٠  ٣٨,٠  النبطية

  ١٠٠  ٥٠,٠  ٥٠,٠  بيروت

  ١٠٠  ٦٢,٣  ٣٧,٧  اإلجمالي

 
 
 



 ٢٠٥

  ل الثامـن عشـر ـالفص

  ابـات الشبـاه وسلوكيـاتج

  

     :مقدمة ١–١٨

  

هذه الشـريحة ذات   تسمح بجعلومعرفة اتجاهاته وسلوكياته  المجتمع ومستقبله، أمليعتبر الشباب 

من واقـع   دقيقة ومعمقة فئة الشباب بطريقة التعرف علىإلى  نا في هذه الدراسةلذا عمد ،فعالية قصوى

 ٢٤و ١٥تتراوح أعمارهم ما بين  باب اللبناني مؤلفةً من الشابات والشبان العازبين الذينعينة تمثل الش

من الذكور موزعين على مختلف المناطق اللبنانية بما يتناسب % ٤٨,٤من اإلناث ومنهم % ٥١,٦، سنة

  .مع الحجم السكاني لكٍل منها

  

ل اإلعالم وبعض مواقفهم وجوانب سائوم بهتناولت هذه الدراسة الخصائص العامة للشباب وعالقت

من حياتهم األسرية، وكذلك أوضاعهم الصحية ومعرفتهم باألمراض الجنسية ووسائل تنظـيم األسـرة،   

  .وإعدادهم للدور اإلنجابي المرتقب

  

جعـل  % ١٩ حواليإن أهمية هذه الفئة من حيث حجمها ووزنها في إجمالي السكان والتي تقدر ب

  .نظراً  لدورها المنتظر في بناء المستقبل خاصةمية منها موضوع دراسة ذات أه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٦

  :عامة للشبابال خصائصال ٢–١٨

    

  ):االنتساب المدرسي(التمدرس  ١-٢-١٨
  

 بينت النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة أن نسبة تمدرس الشباب اللبناني عالية جداً إذ تصل

%) ٧٤,٨(، إال أن هذه النسبة أعلى بين اإلناث )راسة وسبق له المتابعةبين متابع للد% (٩٩حوالي إلى 

 ١٩-١٥ومن البديهي أن تكون نسبة المتابعة بين الشباب في الفئة العمرية %). ٥٨,٢(عنها بين الذكور 

  ).١-١٨جدول . (٢٤-٢٠أعلى منها في الفئة العمرية 

    

  ١-١٨جدول 

  توزع الشباب حسب التمدرس والعمر والجنس

  الخصائص
 التمدرس

  المجموع
  لم يدخل المدرسة تابع سابقاً يتابع الدراسة

 الجنس

  ١٠٠  ٠,٨  ٤٠,٩  ٥٨,٢ ذكور

  ١٠٠  ٠,٩  ٢٤,٢  ٧٤,٨ إناث

 فئات العمر

١٠٠  ٠,٧  ٢١,٤  ٧٧,٨ ١٩-١٥  

١٠٠  ١,٠  ٤٨,١  ٥٠,٨ ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٠,٩ ٣٢,٩ ٦٦,٣ اإلجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ٢٠٧

  :متابعة وسائل اإلعالم ٢-٢-١٨
  

أو مرة واحدة علـى األقـل فـي    %)  ٨٧,٣(تشاهد األغلبية الساحقة من الشباب التلفزيون يومياً 

% ٢٤,٦مقابـل  % ٥٨,٣إلـى   بينما تنخفض نسبة الذين يستمعون للراديو يومياً%). ١١,١(األسبوع 

  ).٢-١٨جدول (يستمعون مرة واحدة على األقل في األسبوع 
  

  ٢-١٨جدول 

  والجنس متابعتهم لوسائل اإلعالم وتيرة توزع الشباب حسب

  الوتيرة
 الجنس

  اإلجمالي
  إناث ذكور

 مشاهدة التلفزيون

  ٨٧,٣  ٨٨,٣ ٨٦,٣ كل يومتقريباً

 ١١,١  ١٠,٦ ١١,٥مرة واحدة على األقل في األسبوع

 ١,٢ ١,١ ١,٣ أقل من  مرة واحدة في األسبوع

 ٠,٥ ٠,٠ ٠,٩ و ال مرة

 الراديوإلىاالستماع

 ٥٨,٣  ٦٥,٣ ٥١,٦ كل يومتقريباً

 ٢٤,٦  ٢٠,٦ ٢٨,٤مرة واحدة على األقل في األسبوع

 ٨,٧  ٧,٦ ٩,٧ أقل من مرة واحدة في األسبوع

 ٨,٤  ٦,٥ ١٠,٢ وال مرة

 قراءة الجرائد و المجالت

 ١٤,٦  ١١,٤ ١٧,٦ كل يومتقريباً

 ٢٩,٤  ٣٥,٩ ٢٣,٣مرة واحدة على األقل في األسبوع

 ٢٤,٩  ٢٩,٣ ٢٠,٨  ي األسبوعمرة واحدة ف أقل من

 ٣١,١  ٢٣,٤ ٣٨,٣ وال مرة

  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  

رأون الصـحف  ونسبة الذين  يق. فقط% ١٤,٦و مجلة يومياً أيقرأون جريدة  نوقد بلغت نسبة الذي

  .الراديوإلى  لمشاهدة التلفزيون واالستماع خالفاً ناث،على بين الذكور منها بين اإلأ يومياً

  

  

  



 ٢٠٨

  :شبابلمل اع ٣-٢-١٨
  

بالـذكور،   يشارك في القوى العاملة حوالي ثلث الشباب، ونسبة مشاركة الشابات ضعيفة مقارنـةً 

ن تزيد مشاركة الشباب مع أومن البديهي  .اللبنانية ها في ذلك شأن مشاركة المرأة في القوى العاملةأنش

  .ارتفاع السن وعقب ترك مقاعد الدراسة
  

   ٣-١٨جدول 

 العالقة بقوة العمل والجنس والعمل توزع الشباب حسب

  الخصائص
 ال يعمل يعمل

 جنسال

 100 53.4 46.6  روذك
 100 82.0 18.0 ثانإ

 العمر

١٩-١٥  20.3 79.7 100 
٢٤-٢٠  49.4 50.6 100 

 100 67.2 32.8  إلجماليا

  

تقارب حوالي الثلثين، وليس هناك من  ن نسبة الراضين عن عملهم من الشبابأضحت البيانات أو

 عملهـم تقـارب   العمر، وأن نسبة غير الراضين عـن  و من حيثأناث فروقات تذكر بين الذكور واإل

  %.٣٠الـ
  

  ٤-١٨جدول 

  عن العمل ىالرضتوزع الشباب العاملين حسب 

  

  الخصائص  
 عن العملىالرض

  المجموع
  غير متأكد  غير راضٍ  راضٍ

  الجنس

  ١٠٠  ٦,٢  ٢٨,٥  ٦٥,٢  ذكور

  ١٠٠  ٦,٤  ٣١,٨  ٦١,٨  إناث

  رالعم

١٠٠  ٦,٤  ٣٠,٠  ٦٣,٧  ١٩-١٥  

١٠٠  ٦,٣  ٢٩,١  ٦٤,٦  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٦,٣  ٢٩,٥  ٦٤,٢  اإلجمالي



 ٢٠٩

ن من بين الشباب غير العاملين هناك حوالي الثلث ممن  يبحثون  أوحول سبب عدم العمل، يالحظ 

ن الفـرص المتاحـة للعمـل    أيعتبرون % ٧,٧إلى  ضافةًإعلى طلب عمل،  و ينتظرون رداًأعن عمل 

% ١٥سرة تمانع عملهن وحوالي ن األأن ثلث الشابات صرحن بأوالملفت . ليست في المستوى المطلوب

  .طالقاًإالعمل في منهن ال يرغبن 

  

  ٥-١٨جدول 

  توزع الشباب غير العاملين حسب سبب عدم العمل والجنس والعمر

 الخصائص

  سبب عدم العمل

بحث عن ي  المجموع

  عمل

تقدم لعمل 

 وينتظر

فرص العمل 

 غير مناسبة

ينوي العمل 

 مستقبالً

يريد الرجوع 

 إلى التعليم

األسرة 

  تمانع

ال ترغب 

  في العمل

تساعد في 

  العمل المنزلي
  أخرى

  الجنس

  ١٠٠    -   -   -   ٥,١  ٦,١  ٥,٨  ٥,٧  ٦٧,٣  ذكور

  ١٠٠    ١٢,٣  ١٤,٧  ٣٣,٥  ١,٠  ٠,٩  ٨,٣  ٤,٠  ١٦,٧  إناث

  العمر

١٠٠    ٨,٥  ١١,١  ٣١,٠  ٢,٨  ١,٦  ١٠,٠  ١,٧  ٢٧,٩  ١٩-١٥  

١٠٠    ٩,٩  ١١,٢  ٢٠,٧  ١,٤  ٢,٧  ٥,٨  ٦,٥  ٣٠,٠  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠    ٩,٣  ١١,١  ٢٥,٣  ٢,٠  ٢,٢  ٧,٧  ٤,٤  ٢٩,٠  اإلجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٠

  

  :جوانب من الحياة األسرية  ٣–١٨

  

بـين  % ٨٩,٧ستفسار و االأللمساعدة  شخص طلباًإلى  بلغت نسبة الشباب الذين يستطيعون اللجوء

وال  نـاث، نها بين اإلععلى بين الذكور أليه وهذه النسبة إفقط اليجدون من يلجأون % ٨,١ن أالشباب و

  ).٢٤-٢٠و ١٩-١٥(وجد فروقات تذكر بين الفئتين العمريتين للشباب ت

  

  ٦-١٨جدول 

  توزع الشباب حسب وجود من يلجأون إليه للمساعدة أو االستفسار

  المجموع  ال يعرف  ال يوجد  دنعم يوج  الخصائص

  الجنس

  ١٠٠ 3.2 9.6 87.1  ذكور

  ١٠٠ 1.2 6.4 92.4  إناث

  العمر

١٩-١٥  90.0 7.7 2.3 ١٠٠  

٢٤-٢٠  89.2 8.5 2.2 ١٠٠  

  ١٠٠ 2.3 8.1 89.7  اإلجمالي

  

، يتساوى بهذا %٣٦,٤جيد جداً  بدرجة مع آبائهم ن نسبة الذين يتفاهمونأ ٧–١٨يظهر الجدول و

  .عند الشابات على قليالًأب ن نسبة الذين يقيمون عالقات جيدة مع األأال إناث، اإلالذكور و

  

ن درجة تفاهمهم مع أيعتبرون % ٥٥ن أب، حيث فضل منها مع األأم فهي ما درجة التفاهم مع األأ

  .  جيدةيعتبرونها % ٣٦,٢، وم جيدة جداًاأل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١١

  ٧-١٨جدول 

  األب واألم والعمر والجنس توزع الشباب حسب درجة التفاهم مع

  الخصائص
  درجة التفاهم

 المجموع
  ال ينطبق/ اليعرف  سيئة جداً  سيئة  متوسطة  جيدة جيدة جداً

 األب

  الجنس

  ١٠٠ 4.5 7٠. 1.3 19.0 38.0 36.5  ذكور

  ١٠٠ 5.2 ٠,٥ 1.9 15.1 40.9 36.4  إناث

  العمر

١٠٠  ٣,٦  ٠,٧  ١,٠  ١٩,٦  ٣٨,٢  ٣٦,٩  ١٩-١٥  

١٠٠  ٦,٦  ٠,٤  ٢,٣  ١٣,٨  ٤١,٠  ٣٥,٩  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٤,٩  ٠,٦  ١,٦  ١٧,١  ٣٩,٤  ٣٦,٥  اإلجمالي

 األم

  الجنس

  ١٠٠  ١,٤  ٠,١  ٠,٩  ٦,١  ٣٨,٢  ٥٣,٣  ذكور

  ١٠٠  ٠,٧  ٠,٣  ٠,٠  ٧,٩  ٣٤,١  ٥٧,٠  إناث

  العمر

١٠٠  ٠,٩  ٠,١  ٠,٥  ٨,٦  ٣٧,٣  ٥٢,٧  ١٩-١٥  

١٠٠  ١,٣  ٠,٤  ٠,٥  ٤,٨  ٣٤,٨  ٥٨,٢  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ١,٠  ٠,٢  ٠,٥  ٧,٠  ٣٦,٢  ٥٥,٠  اإلجمالي

  
  :سرةالتمييز بين الجنسين في األ ١-٣-١٨

  

سرة يعـاملون البنـات والصـبيان بـذات     ن الوالدين في األأمن الشباب % ٧٦,٧صرحت نسبة 

مـن الشـبان   % ٧,٣ن هناك نسـبة  أال إعند الشبان والشابات،  الطريقة، وهذه النسبة هي عينها تقريباً

  .بين الشابات%  ١٤,٣في المعاملة، بينما بلغت هذه النسبة  هل يفضلون الصبيانن األأصرحن ب

  

ن أيجـدون  % ٨٠,٥هناك نسـبة   ٢٤-٢٠ ه بين الشباب في الفئة العمريةنإما من حيث العمر فأ 

 ١٩- ١٥العمرية  في الفئة% ٧٣,٨إلى  معاملة الصبيان كالبنات من قبل الوالدين، بينما تصل هذه النسبة

  .٨–١٨الجدول  فيكما 

  

  



 ٢١٢

  

  ٨-١٨جدول 

  توزع الشباب حسب معاملة األسرة للصبيان والبنات

  الخصائص

  معاملة األسرة للصبيان والبنات

بنفس   المجموع

  الطريقة

يفضلون 

  الصبيان

يفضلون 

  البنات

ال بنات في 

  األسرة

ال صبيان 

  في األسرة

غير 

  متأكد

  الجنس

  ١٠٠  ٦,١  ٠,٦  ٥,٩  ٣,١  ٧,٣  ٧٦,٩  ذكور

  ١٠٠  ٤,٤  ٣,٩  ٠,٠  ١,١  ١٤,٣  ٧٦,٤  إناث

  العمر

١٠٠  ٥,٦  ٢,٨  ٣,٩  ١,٩  ١٢,٠  ٧٣,٨  ١٩-١٥  

١٠٠  ٤,٩  ١,٣  ٢,٠  ٢,٤  ٨,٩  ٨٠,٥  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٥,٣  ٢,٢  ٣,١  ٢,١  ١٠,٧  ٧٦,٧  اإلجمالي

  

  :للشبابالمستوى الدراسي األمثل  ٢-٣-١٨

   

مـن   عاليـةً  نسبةً أن نجد سب المستوى التعليمي األمثل ومنهلشباب حتوزع ا ٩–١٨يبين جدول 

. كثر تطلباًن التحصيل التعليمي الجامعي هو المطلوب للذكور، والشابات هن األأ يرون% ٨٦,٩الشباب 

المسـتوى   لىإتنظر % ٨٨,٣نجد نسبة ) ١٩-١٥(صغر العمرية األ ن بين الفئةإما من حيث العمر فأ

  %.٨٥إلى  ٢٤-٢٠العمرية  الفئة الجامعي، وتنخفض هذه النسبة لدى

  

كثـر  أن التحصيل الجامعي هو المستوى المطلوب للبنات، والشـابات  أ الفتياتمن  %٨٢يرى و

  .فقط بين الشبان% ٧٦,٥، مقابل %٨٧,٩إذ تبلغ هذه النسبة بينهن المستوى الجامعي للبنت إلى  تطلعاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٣

  

  ٩-١٨جدول 

  توزع الشباب حسب أعلى مستوى تعليمي يجب أن يحصل عليه الشباب

 الخصائص
  ى تعليمي يجب أن يحصل عليه الشبابأعلى مستو

  المجموع
  غير متأكد الجامعي  أقصاه الثانوي  أقصاه االبتدائي  القراءة والكتابة فقط  ال تعليم

 الشباب

  الجنس

  ١٠٠  ٥,٦  ٨٤,٩  ٦,٨  ١,٢  ١,١  ٠,٣  ذكور

  ١٠٠  ٤,٢  ٨٩,٠  ٥,٥  ٠,٦  ٠,٦  ٠,٢  إناث

  العمر

١٠٠  ٣,٩  ٨٨,٣  ٥,٩  ٠,٧  ١,١  ٠,١  ١٩-١٥  

١٠٠  ٦,٤  ٨٥,٠  ٦,٦  ١,١  ٠,٥  ٠,٤  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٤,٩  ٨٦,٩  ٦,٢  ٠,٩  ٠,٩  ٠,٢  اإلجمالي

 الفتيات

  الجنس

  ١٠٠  ٧,٧  ٧٦,٥  ١١,٧  ١,٥  ٢,٠  ٠,٧  ذكور

  ١٠٠  ٤,٣  ٨٧,٩  ٦,٠  ٠,٩  ٠,٨  ٠,٠  إناث

  العمر

١٠٠  ٤,٩  ٨٣,٢  ٨,٩  ١,٧  ١,١  ٠,٢  ١٩-١٥  

١٠٠  ٧,٧  ٨٠,٥  ٨,٩  ٠,٦  ١,٨  ٠,٥  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٦,١  ٨٢,٠  ٨,٩  ١,٢  ١,٤  ٠,٣  اإلجمالي

  

  :العمر األمثل للزواج ٣-٣-١٨

  

سنة تليها نسـبة   ٢٤و ٢٠بين ما ج البنت هو امثل لزون العمر األأمن الشباب  %٣٥حوالي  رىي

كثر من الشـبان،  أليه الشابات إتميل  سنة، وهذا ما ٢٩و ٢٥ما بين  مثل هون العمر األأترى % ٢١,٣

نهـاء الدراسـة   إشرط إلى  ن الشابات يملنإالسانحة للبنت ف لفرصةاإلى  كثرأذا كان الشبان يميلون إو

  . للزواج

  

  

  

  



 ٢١٤

 
  ١٠-١٨جدول 

  توزع آراء الشباب حسب العمر األنسب لزواج البنت

 الخصائص
  العمر األنسب لزواج البنت

 المجموع
  أخرى  عند انتهاء الدراسة  عند الفرصة المناسبة  + ٣٠  ٢٩-٢٥  ٢٤-٢٠    ٢٠

  الجنس

  ١٠٠  ٠,٨  ١٤,٤  ٢٠,٤  ٠,٧  ١٧,٦  ٣٥,٧  ١.  ذكور

  ١٠٠  ٠,٤  ١٩,٨  ١٤,٥  ١,٣  ٢٥,٣  ٣٤,٥  ٤,٣  إناث

  العمر

١٠٠  ٠,٨  ١٧,٠  ١٧,٥  ٠,٨  ١٩,١  ٣٨,٠  ٦,٨  ١٩-١٥  

١٠٠  ٠,٣  ١٧,٠  ١٧,٦  ٠,٩  ٢٤,٤  ٣١,٤  ٨,١  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٠,٦  ١٧,٠  ١٧,٥  ٠,٨  ٢١,٣  ٣٥,٢  ٧,٨  اإلجمالي

  

هـم،  ن الجهوزية المادية هي األأترى  %٣٤,٣على األ ن النسبةإف الصبيمثل لزواج ما العمراألأ

  .الزواج بعمر يتجاوز الخامسة والعشرينإلى  حوال هناك ميل واضحوفي مطلق األ

  

  ١١-١٨جدول 

  الصبيتوزع آراء الشباب حسب العمر األنسب لزواج 

 الخصائص
  الصبيالعمر األنسب لزواج 

 المجموع
  أخرى  عندما يكون جاهز مادياً  استهعندما ينهي در  + ٣٥  ٣٤-٣٠  ٢٩-٢٥ ٢٤-٢٠

  الجنس

  ١٠٠  ١,٥  ٣٧,٢  ٢,٤  ٣,٢  ١٨,٢  ٢٨,٨  ٨,٥  ذكور

  ١٠٠  ٠,٧  ٣١,٢  ٤,٢  ٤,٠  ٢٢,٦  ٣٤,٠  ٣,٢  إناث

  العمر

١٠٠  ١,٤  ٣٣,٧  ٤,١  ٣,٣  ١٨,٨  ٣٢,٦  ٦,٢  ١٩-١٥  

١٠٠  ٠,٧  ٣٥,١  ٢,١  ٤,١  ٢٢,٥  ٢٩,٨  ٥,٦  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ١,١  ٣٤,٣  ٣,٣  ٣,٦  ٢٠,٤  ٣١,٢  ٥,٨  اإلجمالي

  

  

  

  

  



 ٢١٥

  :بين الزوجين كبر سناًاأل ٤-٣-١٨

  

لصالح الرجل،  جابات دائماًكانت اإل ؛بين الزوجين كبر سناًأن يكون أفضل يهما األأحول السؤال 

من  كبر سناًأن يكون الزوج أفضل من األأنه جابت أ،  والغالبية العظمى مر ليس مهماًن األأجابوا بأ قلةً

  .والعمر عند الشباب المستجوبينألمتغير الجنس  كر تبعاًفروقات تذ كالزوجة، وليس هنا

  

  ١- ١٨شكل 

  نسب الشباب الذين يفضلون أن يكون سن الزوج أكبر من سن الزوجة حسب العمر والجنس

82
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  :اختيار شريك المستقبل ٥-٣-١٨

  

نهم سـيختارون شـريك   أعوا على جمأ%) ٩٣(حوالي  تقريباًأوضحت البيانات أن غالبية الشباب 

ما القلة المتبقية التـي ال  أ .)%٩٥( ٢٤-٢٠ومن هم بعمر %) ٩٥(الذكور  خاصةًونفسهم أالمستقبل ب

  .بوين معاًو األأ، ب، ثم األوالًأم  ن االختيار يتم من قبل األإتختار بنفسها ف

  

  :ن العامةووئالمواقف واآلراء المتعلقة بالش ٤-١٨

  

  :خارج لبنان بالهجرة التفكير

  

على بين أالخارج ، والرغبة بالهجرة إلى  بالهجرة نصف الشباب اللبناني تقريباًمن  يفكر ما يقرب 

 ٢٤-٢٠على فـي الفئـة العمريـة  العليـا     ، وكذلك هي األ%)٣١(بين الشابات  امنه) %٦٥(الشبان 

و نشدان  حياة أ) %٤٣( التفتيش عن عملإلى ساسي أ ما سبب التفكير بالهجرة فيعود بشكٍلأ). %٥٧(

  .)%٣٥(فضل أ



 ٢١٦

  

  :المشاركة باالنتخابات ٢-٤-١٨

  

وقد عبـرت  ) المحلية(من الشباب عن رغبتها بالمشاركة باالنتخابات البلدية % ٦١,٥عبرت نسبة 

ن حـوالي ربـع   أظهرت الجداول أباالنتخابات النيابية العامة، وقد  ذات النسبة عن رغبتها بالمشاركة

  ). ١٢–١٨جدول (المشاركة في االنتخابات على نوعيها بن الشباب ال يرغبو

  

  ١٢-١٨جدول 

  توزع الشباب حسب الرغبة بالمشاركة باالنتخابات والجنس والعمر

  الخصائص
  الرغبة بالمشاركة باالنتخابات

  المجموع
  ال يعرف  ال يرغب  يرغب

 االنتخابات البلدية

  الجنس

  ١٠٠  ٩,٩  ٢٨,٩  ٦١,٢  ذكور

  ١٠٠  ١٤,٢  ٠.  ٦١,٠  إناث

  العمر

١٠٠  ١٣,٨  ٢٩,٠  ٥٧,٣  ١٩-١٥  

١٠٠  ٩,٦  ٢٣,٣  ٦٧,٢  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ١٢,٠  ٢٦,٥  ٦١,٥  اإلجمالي

 االنتخابات النيابية

  الجنس

  ١٠٠  ١٠,٢  ٢٧,٧  ٦٢,١  ذكور

  ١٠٠  ١٤,٥  ٢٤,٥  ٦٠,٩  إناث

  العمر

١٠٠  ١٤,١  ٢٨,١  ٥٧,٨  ١٩-١٥  

١٠٠  ٩,٩  ٢٣,٤  ٦٦,٦  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ١٢,٣  ٢٦,١  ٦١,٥  اإلجمالي

  

  

  

  
 



 ٢١٧

  :الموافقة على السياسة االقتصادية للدولة ٣-٤-١٨

  

ن الشباب بغالبيته العظمى ال يوافق على أوحول رأي الشباب في السياسة االقتصادية للدولة نالحظ 

سياسـة تبلـغ   لسياسة الدولة االقتصادية للسنوات الخمس السابقة علىالمسح، فالمعارضون بشدة لهذه ا

ن حوالي ثلثـي الشـباب يعـارض السياسـة     أي أ% ٣٨,٦المعارضون تبلغ نسبتهم و% ٢٨,٣نسبتهم 

  . تؤيدها% ٧االقتصادية للدولة مقابل حوالي 

  

  :الشباب والصحة ٥-١٨
 

  :ممارسة الرياضة 
 
ن ما يقرب من نصف شباب العينة يمارس الرياضـة بانتظـام وتتفـاوت    أظهرت بيانات المسح أ

ناث كما ترتفع بـين  بين اإل% ٣٧بين الذكور مقابل % ٦٢حوالي ى إل النسبة حسب النوع حيث ترتفع

  . على الترتيب% ٤٥و %٥٤حيث بلغت ) ٢٤–٢٠(عنها بين الشباب ) ١٩–١٥(الشباب 

  

  :الحالة الصحية
  
، فقط هناك نسبة %)١٥(و متوسطة أ %)٨٣(أن صحتهم جيدة عتبر الغالبية العظمى من الشباب ي

أو من حيـث  فروقات تذكر بين الجنسين  كوليس هنا .سيئة تها الصحيةن حالأتعتبر % ٢إلى  ال تصل

  .العمر
 

% ٧,٣من الشباب وساءت صحة حوالي % ٢٣,٢بالعام السابق تحسنت صحة ما يقارب  ومقارنةً

  .  جوهرية في هذه النسب حسب النوع والعمر اًحالها وال توجد فروقلى والباقي بقيت صحتهم ع

  

  :رضفي حالة الم نوع الطبيب

    

مـا  أنثى، أم أ كان الطبيب الذي سيجري الكشف الطبي ذكراًأفرق سواء  ن الأ% ٦٤,٣ترى نسبة 

 .%)٢٩(، وعند الذكور من قبل رجل )%٢٩(نثى أناث للكشف من قبل ن التفضيل عند اإلإالباقي ف
  
  
  
  
  
  
 



 ٢١٨

  :استهالك التبغ

  

؛ ملحوظ بين الشبان والشابات رقن ولكن هناك فايمن الشباب اللبناني% ٣٠يشكل المدخنون حوالي 

فقط بـين  % ١٦,٥إلى  نسبةل، بينما تصل هذه ا%٤٢,١ذ تبلغ نسبة المدخنين بينهم إ قباالًإكثر أفالشبان 

للشـباب فـي الفئـة    % ٤٠سنة مقابل ) ١٩–١٥(بين الشباب % ٢٢شابات، كما تبلغ النسبة حوالي ال

  ).٢٤-٢٠(العمرية  
 

  :األمراض المنقولة جنسياً

  

معرفـة   ن الشباب اللبناني علـى أوضحت نتائج المسح أيدز، لمام بطرق الوقاية من اإلول اإلوح

ن بوسع المـرء القيـام بشـئ لتجنـب     أالعظمى تعرف  ن الغالبيةأذ إو السيدا، أيدز واسعة بمرض اإل

 مر حيث تزيد النسبوحسب العأ بين الشبان والشاباتوال توجد فروق جوهرية . صابة بهذا المرضاإل

  %. ٩٠عن 

   

  :المعرفة بوسائل تنظيم األسرة

  

على بين  الشـابات  أسرة، وهذه النسبة ن سمعوا بتنظيم األأمن الشباب اللبناني % ٩٠سبق لنسبة 

مقارنةً بمن  ٢٤-٢٠على بين الشباب بعمر أن النسبة ترتفع مع تقدم العمر؛ فهي أبين الشبان، كما  انهع

  .١٩-١٥بعمر  هم

  

نـاث  بـين اإل  ن غالبية الشباب يوافق على استخدام هذه الوسائل خاصةًأ ٢–١٨ويوضح الشكل  

  ). ٢٤–٢٠(والشباب في الفئة العمرية 

  

  ٢- ١٨شكل 

  توزع الشباب حسب الموقف من استخدام الزوج لوسائل تنظيم األسرة

66
68
70
72
74
76
78
80
82

ذآور إناث 19-15 24-20 جملة
 



 ٢١٩

  

  
 

ن مسألة اسـتخدام  أاعتبار  لىميل إت%) ٨٢(الغالبية من الشباب أن  ١٣-١٨كما يوضح الجدول 

ن هذا القرار يعـود  أتعتبر % ٧تشكل حوالي  وقلةً ،قرار الزوجين معاًإلى  تعودتنظيم األسرة وسائل 

اعتبـاره  إلى  ن الشبان يميلونأمع مالحظة  ،تعتبره من حق الزوجة مماثلة تقريباً للزوج وحده، ونسبةً

من حق الزوجة اعتبارهإلى  واتي يملنعلى من الشابات اللأ من حق الزوج بنسبة.  

  

  ١٣-١٨جدول 

  من يقرر استعمال وسائل تنظيم األسرة توزع الشباب حسب رأيهم في

  الخصائص
  من يقرر استعمال وسائل تنظيم األسرة

  المجموع
  غير متأكد/ ال أعرف أخرى معاًانالزوج الزوج الزوجة

  الجنس

  ١٠٠  ٤,٦  ٠,٢  ٧٨,٠  ١١,٧  ٥,٦  ذكور

  ١٠٠  ٣,٠  ٠,٠  ٨٦,١  ٣,٢  ٧,٧  إناث

  العمر

١٠٠  ٤,٧  ٠,٢  ٨٠,٤  ٧,٣  ٧,٥  ١٩-١٥  

١٠٠  ٢,٦  ٠,٠  ٨٤,٠  ٨,٠  ٥,٥  ٢٤-٢٠  

  ١٠٠  ٣,٨  ٠,١  ٨١,٩  ٧,٦  ٦,٦  اإلجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ٢٢٠

   :نجابيعداد للدور اإلاإل ٦-١٨
 

صرح كل  وقد يجابيعداد الشباب للقيام بدورهم اإلإاهتم المسح بدراسة الجوانب المتعلقة بالبلوغ و

ولم  مر كان طبيعياًن األأالبلوغ، و بأنه قد حصلت لهم التغيرات المصاحبة لفترة%) ٩٩( الشبان تقريباً

 . منهم% ٥,٦ال لنسبة إو مشكلة أ و خوفاًأ زعاجاًإيشكل 
 
% ٢٧,٥لنسبة  مر سهالًألولم يكن ا. البلوغ التغيرات المصاحبة لفترة نقد عرففما بالنسبة للفتيات أ

  . منهن% ٧٠لحوالي  مرعادياًفي حينه، وكان األ زعاجاًإو أ خوفاً ت لهنذ شكلت التغيراإنهن م
  

خوف وقلق لدى  ول دورة شهرية عرفنها، فقد كانت مصدرأاختلفت ردود الفعل عند الشابات على 

، %٥انت مصدر سعادة لنسبة ضـئيلة مـنهن   وك %٢٣,٤حراج لحوالي إوكانت مصدر  تقريباً %٣٠

  .%٤٢بشكل طبيعي بالنسبة لحوالي  رتوم

  

وقد  .أن تنظف نفسها بنفسها والباقي تعلمن ذلك عن طريق آخرينمنهن % ٣٦,٨وقد تعلمت نسبة 

ن الدورة الشهرية لديهن منتظمة، ومن بين كل خمس شابات هنـاك  أب منهن تقريباً% ٧٥صرحت نسبة 

  .ثناء الدورة الشهريةأتستحم  واحدة ال
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  الفصل التاسع عشر

  الخالصة والتوصيات

  
أسـرة   ٦٥٠٥بإستخدام عينـة حجمهـا    ٢٠٠٤/٢٠٠٥نفذ المسح اللبناني لصحة األسرة    

وقد أستكملت المقابلة مع , ٤٩-١٥عمارهن بين أأمرأة مؤهلة تتراوح  ٣٤٩٩معيشية تضمنت 

تشـرين   ٢٧تى ح ٢٠٠٤) أبريل(نيسان  ٥بيانات المسح خالل الفترة  وجمعت. أمراة ٣٣٦٥

ستبيانات هـي اسـتبيان األسـرة المعيشـية     إوذلك من خالل ثالثة , ٢٠٠٤) نوفمبر(الثاني 

سنة  ٦٥ستبيان كبار السن بعمر إو, ستبيان الفردي للنساء المتزوجات والمطلقات واألراملواإل

  .فأكثر

إلى عدد إضافة , ويعرض هذا الفصل خالصة النتائج التي تم إستعراضها في فصول التقرير  

  .من التوصيات التي يمكن إستخالصها من هذه النتائج

  :أهم النتائج ١-١٩

  :خصائص األسرة المعيشية والسكن - 

ونظرا إلنخفاض الخصـوبة فـي   , فردا ٤,٣سرة المعيشية في لبنان بلغ متوسط حجم األ    

خفضت نسبة خيرة نجد أن التكوين العمري والنوعي للسكان قد تغير حيث إنالعشر سنوات األ

  .سنوات ٩-٥, ٤-٠ين تالسكان في الفئتين العمري

وأن نسـبة  , وتبين نتائج المسح إنخفاض نسبة األمية وبخاصة في بيـروت وجبـل لبنـان     

  .ناث على حد سواءية جدا بين الذكور واإلالعبالتعليم اإللتحاق 

ومن الشائع في  .نزل مستقلموربع المساكن هي ن ثلثي المساكن من نوع شقة أ وقد نالحظ  

مـن  % ٩٠لشبكة العامة والمياه المعدنية بمجموع كاكثر من مصدر لمياه الشرب ألبنان وجود 

كمـا يـتم   , وكذلك الكهرباء تتوفر في المساكن الرئيسية من الشـبكة العامـة  . المساكن تقريبا

مـن  قارب ثالثة أرباع المسـاكن و يالتخلص من النفايات في مستوعبات داخل المبنى في ما 

  .توفر األجهزة المنزلية لدى األسر بنسبة عالية تضحوقد ا, ناحية أخرى

  :خصائص نساء العينة -

والباقي مطلقات وأرامل مناصـفة  % ٩٥لى إن نسبة المتزجات فعال تصل أأظهرت النتائج   

ن متوسط سن الزوج يزيد عـن الزوجـة   أو. كتبنيقرأن ويو أن نصف نساء العينة أميات أو

  .اتسنو ٦بنحو 
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عالم المقروءة ذات فعالية ضئيلة بالنسبة لغيرها مـن الوسـائل كمشـاهدة    ن وسائل اإلأكما 

  .التلفزيون

  :انتشار األمراض المزمنة واإلعاقة والتدخين -

فردا من كل عشرة يعاني من مرض مزمن واحد على األقل سواء بين الذكور  أنونالحظ    

مراض أاألمراض هي ارتفاع ضغط الدم والسكري و  ن أهم هذهأو, ناث من أفراد العينةو اإلأ

  .القلب و آالم الظهر والمعدة والمفاصل

ن أنها تنتشر بين كبار السن بدرجة أكبر من غيرهم وأيعانون من إعاقة و% ٤ن أوقد تبين   

  .ليها إعاقة في الحركة والسمعتنصفهم تقريبا يعانون من إعاقة في النظر 

, نـاث دا من كل أربعة يدخن وتزيد النسبة بين الذكور عنها بين اإلن واحأوعن التدخين تبين  

  .يضا بين كبار السنأكما ترتفع 

  :أنماط الزواج -

, سـنوات  ٤ناث وبفارق و اإلأظهرت البيانات ارتفاع السن عند الزواج سواء بين الذكور أ   

نالحـظ عـدم إنتشـار    كما , ن العمر الوسيط عند الزواج األول يتزايد مع تزايد التعليمأكما 

  %.١٥ظاهرة زواج األقارب من الدرجة األولى حيث التتعدى 

  :الخصوبـة -

مولود للمرأة الواحدة في خـالل الخمـس    ١,٩ن معدل الخصوبة الكلي أأظهرت البيانات    

علـى   كذاك الفترة بين آخر مولود خالل الخمس سنوات السـابقة . سنوات السابقة على المسح

  .شهرا فأكثر بالنسبة لثلث نساء العينة  ٤٨السابق عليه بلغت المسح والمولود 

فـي حـين   , لمن لم يسبق لهن اإلنجـاب %  ٥,٨ن نسبة العقم بلغت ألى إشارت النتائج أو  

ن مـرض  أمن النساء % ١٥فادت أ وقد %٦,٣ رغبن في الحملللمتزوجات غير الحوامل وي

  .ج هو السبب الرئيسي للعقموالز

 : تنظيم األسرةإستخدام وسائل  -

رت بيانات المسح ارتفاع نسبة اإلستخدام السابق للوسائل وبخاصة لمن في فئة العمـر  هظأ   

ن الحبوب هي األعلى بين الوسائل يليها اللولب وتزيد هذه النسب مـع  أكما ,  سنة فأكثر ٢٥

نسـبة   وقد بلغت. إختالفات حسب المستوى التعليمي ولم تظهر أي. جيةطول مدة الحياة الزو

للوسائل الحديثة وتزيد هذه النسب مع تقدم % ٣٤وحوالي % ٥٨وسيلة  ياإلستخدام الحالي أل

  .كثر الوسائل إستخداماأوتعتبر الحبوب واللوالب من , عمر المرأة وطول مدة الحياة الزوجية 

 ن واحدة من كل عشـرة أوبسؤال المستخدمات حاليا عن متخذ القرار النهائي لالستخدام تبين  

ن أو, ن الزوج هو متخذ القـرار أفادت واحدة من كل ستة أفي حين , كانت هي متخذة القرار

  .الزوجين  القرار مشترك بين فدن بأنأ سبعة من كل عشرة



 ٢٢٣ 

و أن الصيدلية أوحول مصادر الحصول على الوسيلة ذكرت سيدة واحدة من كل ثالث نساء   

ن أكمـا   نساء ذكرن الطبيـب الخـاص   ٦ن واحدة من بين أو, المستودع الطبي هي المصدر

  .نساء ذكرن المستشفى الخاص ٨واحدة من بين 

نساء سيتخذن وسـيلة   ٨تخدام هناك واحدة من كل سن من بين من يرغبن في اإلأوقد تبين   

نهن لم يحـددن  أال إنساء ينوين اإلستخدام  ١٠مستقبال خالل سنة ومايزيد على واحدة من كل 

ـ وبالنسـبة لمـن ال  . تعلماتممن سيستخدمن خالل سنة م ن نسبة كبيرةأالفترة و فـي   رغبني

منهن بأن السبب هو الخوف من انعكاسـات الوسـائل علـى    % ٢٢أفاد , اإلستخدام مستقبال

  .صحتهن 

  : رعاية األمومة -

ـ أتقريبا من النساء تلقين رعاية صحية % ٩٦ئج ان اظهرت النتأ    خر مولـود  آثناء الحمل ب

ـ  % ٩٤تأثر بنسبة سإن الطبيب أسابقة على المسح وسنوات ال ٥خالل ال ن أو, التامـن الح

ن الغرض الرئيسـي مـن المتابعـة    أشهور و ٦قبل % ٩٣النساء تابعن حملهن األخير بنسبة 

نهـن  أمـرة و  ٧,٧ثناء الحمل أكما بلغ متوسط عدد مرات المتابعة . للتأكد من سالمة الجنين

وضغط دم وفحص بـول ودم وموجـات فـوق    جميع الخدمات من قياس وزن وطول  لقينتي

هم األسباب وراء ذلك كانت عدم وجـود  أن أما بالنسبة لمن يتابعن حملهن ذكرن أ, الصوتية 

  .المنازلبوقد نالحظ تدني نسبة الوالدة . التكلفة مضاعفات وارتفاع

قيصرية % ٢٣من الوالدات كانت طبيعية وحوالي % ٧٦ن مايزيد على ألى إوتجدر اإلشارة 

  .ن الوالدة القيصرية تزيد بين صغار السن وللمولود األولأو

قام الطبيب بالدور الرئيسـي فـي   , والدة آخر مولود بعدحوالي نصف النساء رعاية  تتلق  

  .وترتفع هذه النسبة بين المتعلمات. تقديمها

فقدن حمـال علـى    حوالي واحدة من ثالث نساء قدن أظهرت البيانات أوعن فقدان الحمل   

كبـر مـن   أوتزيد هذه النسبة بين كبار السن ومن لديهن عـدد  , ألقل خالل حياتهن اإلنجابيةا

  .وبين غير المتعلماتاألبناء 

  :انتشار األمراض المزمنة واإلنجابية -

اليرونهـا   وأن واحدة من ثـالث نسـاء  , ن صحتهن جيدةأمن السيدات % ٦٠فادت نسبة أ   

مراض المفاصل وضـغط  أمزمنة انتشارا بين النساء هي كثر األمراض الأن أين بكما ت, عادية

  .الدم والمعدة واألنيميا

بل وتصـل  % ٨بلغت نسبة النساء الالتي عانين من أعراض تدل على سقوط الرحم حوالي   

ـ يبـين مـن   أطفال فأكثر وتزيد هذه النسبة بين األميات و ٦لمن أنجبن % ١٠لحوالي  أن رق

 المصابات طلبن مشورة الطبيب وأفادت غالبية الالتـي  من% ٧٥ونالحظ أن حوالي . كتبنيو
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لم يستشرن الطبيب بأن ارتفاع التكلفة واعتقادهن أن الحالة ليست خطيرة كان السبب الرئيسي 

  .لعدم اإلستشارة

وتزيد بين األميـات وبـين   % ٦كما أوضحت البيانات أن نسبة اإلصابة بسلس البول بلغت   

  .طفال وأيضا نصف السيدات تلقين استشارة طبية للعالجالالتي أنجبن عدد أكبر من األ

  :األمراض المنقولة جنسيا -

ولعل ذلك يرجع . يدزن معظم النساء وخاصة المتعلمات يعرفن مرض اإلأظهرت البيانات أ   

الصحف  هم مصادر المعرفة كانت البرامج التلفزيونية ثمأن ألى برنامج التوعية الخاص به وإ

 ن سبل أوقد حددت السيدات . عالمية واألقاربالملصقات والحمالت اإلراديو ووالمجالت ثم ال

هـي  فستعمال الواقي الذكري إتجنب الحقن باإلبر تجنب نقل الدم وهي ممارسة الجنس اآلمن 

فادت غالبية المصابات بمرض منقول جنسيا بـأنهن  أوقد . يدزهم ثالثة وسائل للوقاية من اإلأ

  . استشرن طبيبا

  :ألطفاللة التغذوية لالحا -

و أطفال دون الخامسة مصابين بقصر القامة المتوسط أ ١٠ن طفال من كل أظهرت النتائج أ   

مع ارتفاع المسـتوى   بينما تتراجع هذه النسبة, ية فوارق بين الجنسينأولم تبرز النتائج . الحاد

  .التعليمي لألم

  :وفيات الرضع واألطفال -

لف مولود ألكل  ١٩سنوات السابقة على المسح بنحو  ٥وقد قدر معدل وفيات الرضع خالل   

ظهرت البيانات األثر اإليجابي لتعليم األم حيـث تتراجـع   أوقد . وهي معدالت منخفضة. حي

  .فأكثر يثانو طفال األمهات الحاصالت علىأالت الوفيات بين دمع

  :الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل -

, طفال لبنان يرضعون رضاعة طبيعية لفترة من الوقـت أن غالبية أظهرت بيانات المسح أ   

و أوليست هناك اختالفات تذكر بالنسبة للجـنس  . وتميل معظم األمهات لبدء الرضاعة مبكرا

وقد بلغ وسـيط فتـرة   . ن المتعلمات تزيد نسبة الرضاعة بينهنأال إ, حسب عدد األبناء أحياء

  .ن حوالي ثلثي األطفال قد فطموا بطريقة تدريجيةأشهور فقط و ٩ الرضاعة الطبيعية

طفـال  أربعة أمن كل  ةفإن ثالثساعة السابقة على المسح  ٢٤وعن األغذية المكملة خالل ال 

تناولوا حليـب البـودرة    ةثالثلى حليب األم وواحد من إيرضعون تناولوا مياه الشرب إضافة 

  .عد خصيصا لهأو طعام أربعة تناول عصير فاكهة أوواحد من 
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  :التحصين ضد أمراض الطفولة -

لديهم بطاقة تحصين تـم  ) شهرا ٢٣-١٢(من األطفال % ٦٠كثر من أن أظهرت البيانات أ  

ن هذه النسـبة  أوقد تبين , ن نصف األطفال قد استكملوا اللقاحاتأكما . ثات عليهاحطالع الباإ

  .ترتيب الطفل حسبكبر من غيرهن وتتفاوت أمهات المتعلمات بنسبة طفال األأتزيد بين 

  :صحة وأمراض األطفال -

الل األسبوعين السابقين على المسح بكـل  خصيبوا أبلغت نسبة األطفال دون الخامسة الذين   

ن المصابين بالسعال الذين تمت استشـارة طبيـة   أوقد اتضح . %٢٠و السعال أمن الحرارة 

 طبيب خـاص ستشارة إحاالت تمت  ٥لتين من كل ن حاأو, من الحاالت% ٦٠حوالى بشأنهم 

  .نواع العالجات المستخدمةأكثر أن الشراب والمضادات الحيوية كانت أو. بشأنهم

سنوات خـالل األسـبوعين    ٥سهال بين األطفال دون خرى بلغت نسبة انتشار اإلأومن ناحية 

ألطفال وتزيـد  من ا% ٧وكان مصحوبا بحرارة في , طفالمن األ% ١١السابقين على المسح 

ن مايزيد على نصف أومن الغريب . طفال األمهات األقل تعليماأهذه النسب بين الذكور وبين 

وقد نالحظ غالبية الحاالت التـي  . طفالهاأحدا لعالج أسهال لم تستشر األم صابة باإلحاالت اإل

ة مـن  ستشارة كانت من قبل طبيب وكان محلول معالجة الجفاف والمضادات الحيويطلبت اإل

  .نواع العالجات شيوعاأكثر أ

  ) :سنة فأكثر ٦٥(كبار السن الحالة الصحية واإلجتماعية ل  -

نفسـهم بأيـة   أفراد من كبار السن يشـغلون  أن اثنان من كل خمسة أظهرت نتائج المسح أ   

فراد من كبار السن يحصلون على مساعدات مـن  أ ٥ن ثالثة من كل أو ,أنشطة حياتية لألسرة

من كـل   ٧ن من يحصلون على مساعدة األبناء هم نصف الذكور في حين أوقد تبين  ,بنائهمأ

  .ناثإعشرة 

ن أفـي حـين   , فاد نصفهم بأن وضعهم الصحي مقبـول أوعن الوضع الصحي لكبار السن   

  ).ناثثلثهم من اإل( فاد بأن وضعه الصحي جيد أمن كبار السن  ٥واحدا من كل 

ن أو, من كبار السن يعانون من مرض واحد على األقـل  ٥من كل  ٤ن أظهرت البيانات أو  

ن معظـم  أكما تبـين  . مراض القلب ومرض السكريأرتفاع ضغط الدم واهم األمراض هي أ

ثر على حواسهم الرئيسية أن وضعهم الصحي قد أاألمراض تم تشخيصها عن طريق طبيب و

  .من حيث الحركة والنظر والسمع

ن مصادر عـالج األمـراض   أو. مراض هشاشة العظام أن عانين مين السيدات المسنات أو  

والضمان اإلجتماعي فـي ربـع   , الت لدخولهم الخاصةارجع في نصف الحيسبة للمسنات نبال

  .الحاالت
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من األفـراد فـي فئـة    %) ٢٨(على نسبة تدخين أن أوعن التدخين حاليا بين كبار السن تبين 

ناث واحدة من كل اإل يوجد بينفي حين  ٤نه بين الذكور واحدا من كل أسنة و ٦٩-٦٥العمر 

  .سيدات ٦

نها بـين الـذكور   أعن باقي الفئات و ٨٤-٨٠رض كبار السن للحوادث فيزيد بين الفئة عما تأ

  .ن حوالي ثلثي الحوادث تقع خارج المنزلأكما نالحظ , ناثعلى من اإلأ

  :اتجاه وسلوكيات الشباب -

. نـاث  تمدرس الشباب اللبناني وخاصة بـين اإل  ظهرت نتائج استبيان الشباب ارتفاع نسبأ  

ـ  تبينما تزيد نسبة مساهمة الفتيان في القوى العاملة عن مساهمة الفتيا ة روقد عبرت نسبة كبي

ن الفرصـة  أو ينتظرون الرد على طلب العمل مـن  أمن بين الشباب الذين يبحثون عن عمل 

  .المتاحة ليست في المستوى المطلوب

شـباب   مايزيد على ثالثة من كل اربعة منن أتبين , الحياة األسرية حول بعض الجوانب من

مايزيد على ثالثة من كل أربعـة مـن   ن أجيدة والعينة يتفاهمون مع آبائهم بدرجة جيدة جدا و

  .بين الفتيان والفتيات صرحوا بأنه اليوجد تمييز من الوالدين في المعاملة الشباب

. سـنة  ٢٤و ٢٠هو مابين لبنتلسن المناسب لزواج امن العينة بأن ا% ٣٥كما ذكر حوالي  

أمـا   ,ن غالبية الشباب يختار شريك المستقبل بنفسهأكبر سنا من الزوجة وأن يكون الزوج أو

مـن الشـبان    ثنين من كل ثالثةإراء المتعلقة بالشئون العامة عبر حوالي آلبالنسبة للمواقف وا

كة رعن رغبتها في المشا% ٦٠كثر من أان والشابات عن الرغبة في الهجرة خارج لبنتقريبا 

  .قتصادية للحكومةرض السياسة اإلان حوالي ثلثي الشباب يعأنتخابات وفي اإل

% ٧ن حـوالى  أن صحتهم جيـدة و أمن الشباب يعتقدون % ٨٣ن نحو أظهرت النتائج أكما 

  .المسح لتها في العام السابق علىيتغير على حالتهم الصحية مقارنة بمث أيمنهم لم يطرأ 

وكذلك % ٩٠بين الشباب اللبناني حيث بلغت  نها ترتفعإف المعرفة بطرق تنظيم األسرة وعن  

ن أمن الشبان بأنه قد حصلت لهم تغيرات البلوغ و% ٩٩يدز وصرح عرفة بمرض اإلمنسبة ال

منهن بأن األمر كان عاديا وحوالي % ٧٠ما الشابات فقد صرحت حوالى أ. األمر كان طبيعيا

  .م يكن األمر سهالل% ٢٨

  :التوصيـــات -٢-١٩

يتضح من العرض السابق ألهم بيانات ومؤشرات المسح اللبناني لصحة األسرة ضـرورة     

رتقاء بالبنية التحتيـة وخصـائص األسـر نتيجـة     جل اإلأتلفة من ختكاتف جهود الجهات الم

التجارة والخدمات  للحروب المختلفة التي مرت بها لبنـان وتأثيـرها العنيـف على قطاعات

  .نتاج الزراعي والصناعيوقطاعي اإل) وبخاصة قطاع المال والبنوك( 

  



 ٢٢٧ 

  -:وفيما يلي أهم التوصيات

سر كتوفير المياه الصالحة للشرب من خالل الشبكة العامـة  تحسين الظروف السكنية لأل  

  .من األسر% ٥٧حيث التغطي سوى 

إيجابية علـى صـحة األم وسـلوكها     ناث لما له منالعمل على زيادة فرص التعليم لإل  

 .نعلى أطفالهعالمية في هذا الخصوص وإنعكاساتها عابها للرسائل اإلياإلنجابي وإست

توفير المنشآت الصحية واألطباء المتخصصين في عالج األمراض المزمنـة وتأهيـل     

 .دماج المعاقين في المجتمعإو

وزيـادة  , لى الصـحة العامـة  تكثيف الجهود في مجال محاربة التدخين نظرا لتأثيره ع  

 عالمية بالوسائل المختلفةالحمالت اإل

قـل نمـوا   تدعيم الجهود المكثفة للقطاع األهلي في مجال تنظيم األسرة في المناطق األ  

كذلك القيام بحمـالت توعيـة    ,والعمل على توفير الوسائل وبصفة خاصة الحديثة منها

في  نرغبيهناك نسبة كبيرة من النساء ال نأستخدام المستقبلي حيث لزيادة الرغبة في اإل

 .و للتحفظ الدينيأستخدام مستقبال خوفا من اآلثار الجانبية للوسائل اإل

تـردد علـى المستشـفيات    لاالوالدة وزيـادة   دثناء وقبل وبعأبرعاية المواليد هتمام اإل  

ـ , وخفض تكلفة الخدمات المقدمة بها, والمراكز التخصصية ث وتعيين نساء طبيبات حي

ـ فادت نسبة كبيرة بشعورهن بالحرج عند اإلأ وبخاصـة  , طبيـب رجـل  دى ستشارة ل

 .لألمراض المزمنة التي تعاني منها السيدات

بنشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وعدم إعطـاء أغذيـة   تمام بالطفل وحالته التغذوية وهاإل  

 .شهور من الوالدة ٦مكملة قبل 

 .شباب ومشاركتهم في الحياة العامةزيادة الجهود الرامية إلى زيادة تمكين ال  

تزايـد   نـد جتماعية لكبار السن خاصـة ع تعظيم دور الدولة في الرعاية الصحية واإل  

كزيادة دخولهم من الدولة والضمان  ،أعدادهم نظرا لتقدم الرعاية الصحية في المجتمع 

مـراض  ناتهم من بعض األانشاء دور رعاية صحية خاصة بهم نظرا لمعإجتماعي واإل

 .التي تؤثر على حواسهم المختلفة

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أخطاء المعاينة: ١ملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تقدير أخطـاء المعاينـة

  

تتأثر نتائج المسوح بالعينة بنوعين من األخطاء،  هما أخطاء المعاينة واألخطاء األخرى غيـر          

ـ   ن العمـل  الناجمة عن المعاينة،  وتظهر األخطاء غير المرتبطة بالمعاينة نتيجة األخطاء الناجمـة ع

  .  الميداني سواء عدم االستجابة وأخطاء الباحثات والمبحوثات والمرمزين ومدخلي البيانات

وفى الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة أثناء المراحل المختلفة لتنفيذ المسح للسيطرة على هـذه          

ـ   ى األعمـال الميدانيـة   األخطاء والتحكم فيها لجعلها في حدها األدنى من خالل التدريب المكثـف عل

وتجهيز البيانات، عالوة على اتباع العديد من أساليب الرقابة على جودة البيانات، إال أنه يكـون مـن   

  .الصعب عادة التوصل إلى تقدير مستقل لمدى جودة البيانات ومستوى تعرضها لألخطاء

ن أخطـاء  إيمها ومع ذلك فإن أخطاء المعاينة يمكن السيطرة عليها من خالل حجم العينة وتصم       

وتقاس أخطـاء  .  عينة من المفردات وليس المجتمع بأكمله يالمعاينة دائما تشوب نتائج أي مسح يغط

على أنـه الجـذر   )  الخ  –نسبة مئوية  –متوسط ( المعاينة عادة بالخطأ المعياري لمتغير إحصائي ما 

حساب فترات الثقة التي تقع بـداخلها قيمـة    كما يمكن استخدام الخطأ المعياري في.  التربيعي للتباين

  .المتغير الحقيقيـة والتي تدرس فرضـا ما

   .ونوضح فيما يلي تقدير أخطاء المعاينة لبعض المؤشرات الرئيسية المشتقة من المسح      

 

  

  

  

  

  

 



  

  جدول تقديرات أخطاء المعاينة

 

  المؤشر
الخطأ  التقدير 

المعياري
الخطأ 
 حدود الثقة النسبي

 إلى من 

 مؤشرات أسر العينة

 4.3 3.9 0.025 0.1 4.1 متوسط عدد الغرف بالمسكن

 

 99.8 99.3 0.001 0.1 99.6 نسبة األسر التي لديها مطبخ

 

نسبة األسر التي تستخدم شبكة مياه أو ميه 
 75.2 69.5 0.020 1.4 72.4 معدنية

 

نسبة األسر التي تستخدم مرحاض متصل بشبكة 
 67.0 60.8 0.025 1.6 64.0 صرف

 

 )سنة ٤٩-١٥(مؤشرات نساء العينة 

نسبة النساء المتزوجات حاليا من بين السابق 
 95.3 93.5 0.005 0.4 94.5 لهن الزواج

 

نسبة النساء المطلقات حاليا من بين السابق لهن 
 3.3 2.1 0.122 0.3 2.6 الزواج

 22.2 18.7 0.044 0.9 20.4 نسبة النساء الحاصالت على الشهادة الثانوية

 

 27.5 23.5 0.040 1.0 25.5 نسبة النساء المتزوجات من أقارب

  



  
 

 8.4 6.3 0.073 0.5 7.3 نسبة النساء الالتي ليس لديهن أي أطفال

 

متوسط عدد األطفال المتوفيين للنساء السابق 
 0.1 0.1 0.089 0.0 0.1 لهن الزواج

 

 0.1 0.1 0.093 0.0 0.1للنساء المتزوجات نمتوسط عدد األطفال المتوفي

 

متوسط عدد المواليد أحياء للنساء السابق لهن 
 3.3 3.1 0.015 0.0 3.2 الزواج

 

 3.3 3.1 0.016 0.1 3.2 متوسط عدد المواليد أحياء للنساء المتزوجات

 

نسبة  النساء الحوامل من بين المتزوجات وقت 
 7.4 5.4 0.078 0.5 6.3 المسح

 

نسبة النساء الالتي فقدن حمل خالل الخمس 
 8.8 6.8 0.065 0.5 7.8 سنوات السابقة على المسح وتابعن حملهن

نسبة النساء الالتي فقدن حمل خالل الخمس 
سنوات السابقة على المسح وتابعن حملهن عند 

 طبيب
7.5 0.5 0.067 6.6 8.5 

 

الخمس  نسبة النساء الالتي فقدن حمل خالل
سنوات السابقة على المسح وعانين من مشاآل 

 أثناء الحمل
3.3 0.4 0.110 2.6 4.1 

  



  
 

نسبة النساء الالتي مولدهن األخير آان خالل 
الخمس سنوات السابقة على المسح وعانين من 

 مشاآل أثناء الحمل
22.5 1.6 0.069 19.6 25.7 

 

هن األخير آان نسبة النساء الالتي ولدن مولود
خالل الخمس سنوات السابقة على المسح وعانين 

 من مشاآل أثناء الطلق أو الوالدة
11.6 1.1 0.095 9.6 14.0 

 

نسبة الوالدات األخيرة خالل الخمس سنوات 
السابقة على المسح التي تمت في مؤسسة صحية 

 عامة
12.7 1.1 0.088 10.7 15.1 

 

نساء السابق لهن الزواج و الالتي نسبة ال
 74.9 70.8 0.014 1.0 72.9 استخدمن وسائل تنظيم األسرة من قبل

 

نسبة النساء المتزوجات حاليًا و الالتي يستخدمن 
 60.2 55.8 0.019 1.1 58.0 أي وسيلة من وسائل تنظيم األسرة

 نسبة النساء المتزوجات حاليًا و الالتي يستخدمن
 36.0 32.0 0.030 1.0 34.0 وسيلة حديثة من وسائل تنظيم األسرة

 

 22.9 17.7 0.066 1.3 20.2 نسبة األطفال الذين مازالوا يرضعون من الثدي

 

نسبة األطفال المصابين بالكحة خالل األسبوعين 
 23.2 17.4 0.073 1.5 20.1 السابقين على المسح

 

صابين بالحمى خالل نسبة األطفال الم
 24.4 18.7 0.068 1.4 21.4 األسبوعين السابقين على المسح



  
 

المطعمين ضد ) شهرا ٢٣-١٢(نسبة األطفال 
 79.1 54.3 0.094 6.4 68.0 )جرعات ٣(الثالثي 

 

المطعمين ضد ) شهرا ٢٣-١٢(نسبة األطفال 
 87.1 69.5 0.056 4.5 79.6 الحصبة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستبيانات المسحإ: ٢ملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وزارة الشؤون االجتماعية                                             إدارة اإلحصاء املركزي

  جامعة الدول العربية
   املشروع العريب لصحة األسرة

ا                ا                ا                _________ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

   ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

   ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

  ا  ا  ا  ______ااا______ااا

رقم االسرة  رقم االسرة رقم االسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

رقم اجلزيرة  رقم اجلزيرة رقم اجلزيرة  

رقم الالئحة  رقم الالئحة رقم الالئحة     

رقم الفترة رقم الفترة رقم الفترة 
 

 

  لصحة األسرةلصحة األسرةلصحة األسرةاللبنايناللبنايناللبنايناملسحاملسحاملسح
 
 

  استبيان صحة األسرة املعيشية .١

 

 
 
 
 

  

ان املعلومات اليت جتمع ستبفى سرية ، ولن تستعمل لفرض ان املعلومات اليت جتمع ستبفى سرية ، ولن تستعمل لفرض ان املعلومات اليت جتمع ستبفى سرية ، ولن تستعمل لفرض 

وقد وقد وقد . . . الضرائب او الرسوم وسواها وامنا لغايات احصائية فقطالضرائب او الرسوم وسواها وامنا لغايات احصائية فقطالضرائب او الرسوم وسواها وامنا لغايات احصائية فقط

حظر قانون انشاء ادارة االحصاء املركزي املنفذ باملرسوم حظر قانون انشاء ادارة االحصاء املركزي املنفذ باملرسوم حظر قانون انشاء ادارة االحصاء املركزي املنفذ باملرسوم 

املادة السابعة منه حتت طائلة املادة السابعة منه حتت طائلة املادة السابعة منه حتت طائلة    ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩///٢٢٢///٢٢٢٢٢٢تاريخ تاريخ تاريخ    ١٧٩٣١٧٩٣١٧٩٣

موظفي ادارة االحصاء موظفي ادارة االحصاء موظفي ادارة االحصاء    املسؤولية املدنية واجلزائية علىاملسؤولية املدنية واجلزائية علىاملسؤولية املدنية واجلزائية على

املركزي وسائر العاملني فيها اطالع الغري مبا فيها االدارات املركزي وسائر العاملني فيها اطالع الغري مبا فيها االدارات املركزي وسائر العاملني فيها اطالع الغري مبا فيها االدارات 

على املعلومات املتعلقة باحلياة اخلاصة والعائلية لالفراد على املعلومات املتعلقة باحلياة اخلاصة والعائلية لالفراد على املعلومات املتعلقة باحلياة اخلاصة والعائلية لالفراد 

   ...واالوضاع املالية واملهنية لالشخاص الطبيعيني واملعنوينيواالوضاع املالية واملهنية لالشخاص الطبيعيني واملعنوينيواالوضاع املالية واملهنية لالشخاص الطبيعيني واملعنويني

ان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة االوضاع الصحية لألسر ان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة االوضاع الصحية لألسر ان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة االوضاع الصحية لألسر 

 لبنان، وذلك العطاء صورة واقعية ملتخذي القرار  لبنان، وذلك العطاء صورة واقعية ملتخذي القرار  لبنان، وذلك العطاء صورة واقعية ملتخذي القرار املقيمة يفاملقيمة يفاملقيمة يف

ولرامسي السياسات ملساعدم على وضع اخلطط الصحية، وقد ولرامسي السياسات ملساعدم على وضع اخلطط الصحية، وقد ولرامسي السياسات ملساعدم على وضع اخلطط الصحية، وقد 

مت اختيار اسرتكم من ضمن عينة االسر اليت ستتم مقابلتها مت اختيار اسرتكم من ضمن عينة االسر اليت ستتم مقابلتها مت اختيار اسرتكم من ضمن عينة االسر اليت ستتم مقابلتها 

بشكل عشوائي ونشري اىل انك لست مستهدفا امسيا امنا كأسرة بشكل عشوائي ونشري اىل انك لست مستهدفا امسيا امنا كأسرة بشكل عشوائي ونشري اىل انك لست مستهدفا امسيا امنا كأسرة 

 يتم  يتم  يتم مقيمة يف لبنان متثل من حيث معيشتها جمموعة اسر ملمقيمة يف لبنان متثل من حيث معيشتها جمموعة اسر ملمقيمة يف لبنان متثل من حيث معيشتها جمموعة اسر مل

   اخلتيارها يف العينةاخلتيارها يف العينةاخلتيارها يف العينة
  

 
  

٢٠٠٤  



   قائمة أفراد األسرة. أ
   البيانات التعريفيةالبيانات التعريفيةالبيانات التعريفية

 ________________________________________________:رقم العنقود

 ____________________________________________:رقم األسرة املعيشية

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا  ________________________________________________:رقم االسرة
ااا______ااا______ااا______ااا______ااا  _______________________________________________:رقم الالئحة

 ____________________:املدينة أو البلدة_________________  :احملافظة والقضاء

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا ________________________________________________:رقم اجلزيرة
 ااا______ااا______ااا______ااا:   رقم املبىن يف اجلزيرة  _______________________________________________:اسم الشارع

      ااا______ااا                                                                  :رقم املدخل

 ا ا ا ______ااا______ااا:                 رقم الطابق 

 ااا______ااا______ااا:                  رقم الشقة 
   _____________________________________________:اسم رئيس األسرة

  

  الزيارة األخرية  ٣  ٢  ١  عدد الزيارات

  ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___  /___   التاريخ
   الشهر

  السنة
 

  رمز الباحثة  _____________ _____________ _____________ اسم الباحثة
  النتيجة  _____________ _____________ _____________ *نتيجة املقابلة

  التاريخ      : الزيارة التالية
  الوقت                     

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

  عدد الزيارات

  الوقت
  الساعة

  الدقائق

  رمز النتيجة *
  استوفيت. ١
  ال يوجد شخص مؤهل باملرتل. ٢
  ال يوجد أحد يف املرتل. ٣
  أجلت. ٤

  رفضت. ٥
  العنوان ليس مكان للسكن/ املرتل شاغر. ٦
  املرتل دم أو أزيل. ٧
  العنوان مل يعثر عليه أو غري موجود. ٨
  _______________): حتدد(أخرى  .٩

 :إمجايل عدد

  أفراد األسرة

  النساء املؤهالت

  األطفال املؤهلني

  املسنني املؤهلني

 ____________________________________:املديل بالبياناترقم سطر الشخص

  

  رمز مدخل البيانات  إدخال البيانات  مراجعة مكتبية  مراجعة ميدانية  

 ___________ _____________ _____________ _____________ االسم

  ٢٠٠٤ /___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   التاريخ



  منوذج خلفية األفراد: قائمة أفراد األسرة. ١

  األهلية 
الوضع 
  االجتماعي

  تاريخ الوالدة
  

  اإلقامة
مع العالقة 

 رب األسرة
  االسم  اجلنس

رقم 
سطر 
الفرد 
يف 
 األسرة

حول رقم سطر  ضعي دائرة  :للباحثة
 :كل

ما هو الوضع 
اإلجتماعي 

 ؟)اإلسم(لـ

  ؟  )اإلسم(ما هو تاريخ والدة  وعمر 
  
يف حال تعذر احلصول على تاريخ الوالدة حتسب (

العمر بالسنوات،  –السنة احلالية = سنة الوالدة
 ) ٩٨وتعبأ خانة الشهر بـ

ما نوع 
إقامة 

) اإلسم(
 يف األسرة؟

ما هي 
صلة 

القرابة بني 
) اإلسم(

ورب 
 األسرة؟

) اإلسم(هل 
 ذكر أو أنثى؟

اذكر أمساء مجيع 
أفراد األسرة 

 قيمنيامل املعيشية
بدءا من رب 

 األسرة

عمره  مسن
ة أو سن ٦٥
  أكثر

طفل عمره 
 ٦أقل من 
  سنوات

سيدة سبق 
هلا الزواج 

وعمرها بني 
١٥-
  سنة٥٤

)١٠١(  )١٠٢(  )١٠٣(  )١٠٤(  )١٠٥(  )١٠٦(  )١٠٧(  )١٠٨( )١٠٩(  
رقم السطر أدناه وزالرم أدناه الرموز  الشهر  السنة  العمر الرموز أدناه السطر رقم رقم السطر   االسم ذكر أنثى

٠١ ________ ١ ٢     ٠١ ٠١ ٠١ 

٠٢ ________ ١ ٢     ٠٢ ٠٢ ٠٢ 

٠٣ ________ ١ ٢     ٠٣ ٠٣ ٠٣ 

٠٤ ________ ١ ٢     ٠٤ ٠٤ ٠٤ 

٠٥ ________ ١ ٢     ٠٥ ٠٥ ٠٥ 

٠٦ ________ ١ ٢     ٠٦ ٠٦ ٠٦ 

٠٧ ________ ١ ٢     ٠٧ ٠٧ ٠٧ 

٠٨ ________ ١ ٢     ٠٨ ٠٨ ٠٨ 

٠٩ ________ ١ ٢     ٠٩ ٠٩ ٠٩ 

١٠ ________ ١ ٢     ١٠ ١٠ ١٠ 

١١ ________ ١ ٢     ١١ ١١ ١١ 

١٢ ________ ١ ٢     ١٢ ١٢ ١٢ 

١٣ ________ ١ ٢     ١٣ ١٣ ١٣ 

١٤ ________ ١ ٢     ١٤ ١٤ ١٤ 

١٥ ________ ١ ٢     ١٥ ١٥ ١٥ 

١٦ ________ ١ ٢     ١٦ ١٦ ١٦ 

١٧ ________ ١ ٢     ١٧ ١٧ ١٧ 

١٨ ________ ١ ٢     ١٨ ١٨ ١٨ 

  

  )العالقة برب األسرة(١٠٣رموز السؤال  )اإلقامة(١٠٤رموز السؤال  ١٠٦رموز السؤال 
  ربة األسرة/رب=٠١  حفيدة/حفيد=٠٦ مقيم  يف مكان عمله= ٢٣  الزواج) هلا(مل يسبق له = ١
  زوج/زوجة=٠٢  صلة قرابة أخرى=٩٦  يف املسكن= ١١  )قوى أمنية (يف ثكنة = ٢٤  )ة(متزوج = ٢
  ابنة/ابن=٠٣  ال صلة قرابة=٩٧ )يقيم يف املسكن بشكل متقطع(مقيم غري دائم  )مقيم دائم يف املسكن  ولكنه حاليا غائب ألنه(مقيم غائب  )ة( أرمل= ٣
  والدة/والد= ٠٤  خادمة/خادم=٩٨ )مدرسة، مستشفى، بيت طلبة، مأوى(يف مؤسسة خاصة = ٢١  )مهما كانت األسباب(خارج البالد ملدة حمدودة = ٣١  )ة( مطلق= ٤
  زوجة ابن/زوج ابنة=٠٥    مسكن مستقل أو يف غرفة مستقلة يف لبنان= ٢٢  خارج البالد للدراسة= ٣٢  )ة(هاجر ) / ة(منفصل = ٥



  سنوات فأكثر ٦لألفراد الذين تبلغ أعمارهم 

رقم 
سطر 
الفرد 
يف 
 األسرة

  احلالة التعليمية

 اإللتحاق احلايل  )١=١١٠السؤال (للملتحقني حاليا   )٣أو  ٢= ١١٠السؤال ( نيلغري امللتحق  للذين أعمارهم بني لألميني فقط

٣=١١٠س ( وتوقفوا سنة ١٤و ٦  ؟)اإلسم(ما هو أعلى مستوى تعليمي حصل عليه 

وما هو الصف 
امللتحق به 

حاليا ) اإلسم(
 يف هذه املرحلة؟

 حاليا؟) اإلسم(ما هي املرحلة امللتحق ا 

هل يتابع 
راسة الد) اإلسم(

حالياً أو سبق أن 
 إلتحق باملدرسة؟

)١=١١٣و   أمي =٠١ جامعي=٠٧ عن الدراسة

هل يستطيع 
أن )  اإلسم(

 يقرأ؟

 روضة=٠١ BPتكميلي مهين =٠٦ ملم بالقراءة والكتابة=٠٢ BPتكميلي مهين =٠٨ )٢=١١٠السؤال (

السبب الرئيسي ما هو 
) اإلسم(الذي أدى 

 لترك املدرسة؟

 أساسي=٠٢ BTثانوي مهين =٠٧ روضة=٠٣  BTنوي مهين  ثا=٠٩
 متوسط=٠٣ TS   مهين عايل=٠٨ أساسي=٠٤ TS    مهين عايل=١٠
 ثانوي=٠٤ LTإجازة مهنية=٠٩ متوسط=٠٥ LTإجازة مهنية  =١١

 جامعي=٠٥  ثانوي=٠٦ 

)١١٠(  )١١١(  )١١٢(  )١١٣(  )١١٤(  )١١٥(  

  الرموز أدناه   املرحلة التعليمية  الصف  املستوى التعليمي  أدناه الرموز   نعم  ال

٠١ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٢ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٣ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٤ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٥ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٦ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٧ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٨ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

٠٩ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٠ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١١ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٢ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٣ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٤ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٥ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٦ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٧ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 

١٨ ١ ٢ ٣     ١ ٢ 
  

  ١١٠رموز السؤال     ١١٤ رموز السؤال
  ملتحق حالياً=١   للعمل=٠١  ةالتكاليف مرتفع= ٠٦
  التحق يف املاضي= ٢    ألسباب صحية= ٠٢  التعليم غري مهم بالنسبة لألسرة= ٠٧
  مل يلتحق أبداً= ٣    طرد/ مل ينجح يف التعليم= ٠٣  اإلعداد للزواج= ٠٨
     ال حيب املدرسة=٠٤  أخرى= ٩٦
     املدرسة بعيدة/ال يوجد مدرسة=٠٥  ال أعرف= ٩٨

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سنوات فأكثر ٦لألفراد الذين تبلغ أعمارهم   

رقم 
سطر 
الفرد 
يف 
 األسرة

  النشاط االقتصادي  

  
  ملن يعمل أو عاطل عن العمل أو متقاعد

  )٤أو  ٢أو  ١=  ١١٦السؤال (
 ملن يعمل  أو عاطل عن العمل

  )٢أو  ١=١١٦ل االسؤ (

معظم الوقت يف الشهر )  اإلسم( ماذا كان يعمل
  مهنته األساسية؟ ) ماذا كانت/ ما هي(  ؟)اإلسم(ما هي جنسية   :املاضي؟ هل كان

وضع  ) ماذا كان/ ما هو (
 يف العمل؟) اإلسم(

)١١٦(  )١١٧(  )١١٨(  )١١٩(  

  اقرأ الرموز أدناه   اقرأ الرموز أدناه   الوصف  الرمز  الرموز أدناه

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠١ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٢ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٣ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٤ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٥ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٦ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٧ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٨ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠٩ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٠ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١١ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٢ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٣ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٤ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٥ 



٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٦ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٧ 

٥ ١ ٢ ٣ ٤ 
 

__________________ ٩٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٠٦ ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١ ١٨ 

  
 ١١٦ رموز السؤال  ١١٧رموز السؤال  ١١٩ رموز السؤال

 يعمل=٠١ متفرغة لألعمال املرتلية=٠٦  يعمل بأجر حلساب الغري=١  لبناين= ١
 عاطل عن العمل=٠٢ أخرى=٠٧  يعمل حلساب نفسه= ٢  فلسطيين= ٢
 يبحث عن عمل ألول مرة= ٠٣   صاحب عمل= ٣  سوري= ٣
 متقاعد=٠٤   يعمل لدى األسرة بدون أجر=٤  جنسيات عربية أخرى = ٤
 ملتحق باملدرسة=٠٥   يتدرب بدون أجر=٥  جنسيات أخرى غري عربية= ٥

  )جلميع أفراد األسرة( العام النتشار األمراضالنموذج : قائمة أفراد األسرة. ٢

  االسم  انتشار األمراض  التدخني

رقم 
سطر 
الفرد 
يف 
 األسرة

هل قام  +١٠  للذين  أعمارهم
طبيب أو 

ممرضة 
بإبالغ 
بأن  املريض
هذا  لديه

  املرض؟
ما هو املرض الثاين الذي 

  يعاين منه ؟

 هل يعاين
من أي ) اإلسم(

مرض مزمن 
  ثاين؟

  

انتقلي  :"ال"إذا 
  ٢٠٨إىل 

هل قام 
طبيب أو 

ممرضة بإبالغ 
بأن  املريض

لديه هذا 
 املرض؟

ما هو املرض الذي يعاين 
  منه؟

هل يعاين 
من أي ) اإلسم(

  مرض مزمن؟
  

انتقلي : "ال"إذا 
   ٢٠٨إىل 

  :للباحثة
انقلي أمساء 
مجيع أفراد 

األسرة كما 
وردت يف 

السؤال 
١٠١  

حاليا سجائر  هل يدخن
أو ارجيلة أو سيجار أو ن

أي نوع آخر من التبغ أو 
سبق له التدخني يف 

  املاضي؟
)٢٠١(  )٢٠٢(  )٢٠٣(  )٢٠٤(  )٢٠٥(  )٢٠٦(  )٢٠٧(  )٢٠٨(  
الرموز أدناه نعم  ال  لرموز أدناها الرموز أدناه نعم  ال  نعم  ال  املرض   االسم  نعم  ال  املرض

٠١  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٢  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٣  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٤  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٥  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٦  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٧  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٨  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

٠٩  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٠  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١١  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٢  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٣  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٤  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٥  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  



١٦  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٧  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

١٨  ______  ١  ٢ _______  ١  ٢  ١  ٢ _______  ١  ٢ ١ ٢ ٣ ٨  

 ٢٠٦و٢٠٣رموز السؤال    ٢٠٨رموز السؤال 
 مرض ضغط الدم=٠١ أمراض الكبد= ٠٨ كولسترول عايل=١٥ مشاكل يف احلبل الشوكي/ أمل مزمن يف الظهر=٢٢  نعم حاليا= ١
 مرض السكري=٠٢ )الروماتيزم(أمراض املفاصل = ٠٩ مرض يف الرئة مزمن=١٦ مرض عقلي=٢٣  نعم يف السابق= ٢
 قرحة باملعدة= ٠٣ السل= ١٠ )من غري السرطان(تنشط يف الغدة الدرقية = ١٧ مشاكل كبرية يف اجللد= ٢٤  ال= ٣
 األنيميا= ٠٤ صداع مزمن= ١١ )من غري السرطان(مخول يف الغدة الدرقية = ١٨ أخرى= ٩٦  ال يعرف= ٨
 أمراض القلب= ٠٥ جلطة املخ= ١٢ الربوستاتة= ١٩ ال أعرف= ٩٨  
 السرطان= ٠٦ )النقطة( الصرع= ١٣ )ارتفاع ضغط العني/ علة يف العني(الزرق  =٢٠   
 أمراض الكلى= ٠٧ الربو= ١٤ إعتام عدسة العني= ٢١   



  منوذج اإلعاقة : قائمة أفراد األسرة. ٣

  االسم  اإلعاقة

رقم 
سطر 
الفرد 
يف 
 األسرة

  )٢أو  ١=٣٠٢ل سؤا(فقط لألفراد الذين لديهم إعاقة  ٣٠٦إىل  ٣٠٣اسأيل من 

أي حالة جسدية ) اإلسم( لدي هل 
أو عقلية أو أي حالة صحية أخرى 

شهور أو  ٦دامت أو قد تدوم 
أكثر، حتد من قدرته على ممارسة 

أوجه احلياة اليومية بالشكل املعتاد 
  لشخص عادي يف نفس السن؟

هل هذه  :اسأيل" نعم"إذا اإلجابة 
احلالة حتد من ممارسته حبدة أو 

  ؟اعتدال

  :للباحثة
انقلي أمساء 
مجيع أفراد 

األسرة كما 
وردت يف 

السؤال 
١٠١  

 ١٢خالل الـ
شهر األخرية، 

تلقت / هل تلقى
رعاية  )االسم(

طبية أو 
  اجتماعية؟

كم كان 
عندما  هعمر

بدأت هذه 
  احلالة؟

  
منذ 

=الوالدة
٩٦  

ال 
  التالية ميثل أحسن وصف لسبب حالته؟ األسبابأي من  ٩٨=أعرف

يف أي من  حمدود )اإلسم( هل
  املمارسات التالية؟

  
ضعي دائرة حول كل اإلجابات 

  بنعم
)٣٠١( )٣٠٢( )٣٠٣(  )٣٠٤(  )٣٠٥(  )٣٠٦( 

 ال
عرفي ال اقرأ الرموز أدناه اقرأ الرموز أدناه  العمر نعم ال

 :نعم  ال يعرف
 اعتدالب

 :نعم
  االسم  دةحب

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠١ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٢ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٣ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٤ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٥ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٦ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٧ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٨ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ٠٩ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٠ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١١ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٢ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٣ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٤ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٥ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٦ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٧ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧ ٠٨ ٩٦ ٩٨ ١ ٢ ٨ F E D C B A ١٨ _______  ١  ٢  ٣  ٨  

  

  ٣٠٣رموز السؤال  ٣٠٤رموز السؤال 
A = رالنظ  خلقي= ٠١ إصابة أو حادث= ٠٧  
B = السمع  ظروف متعلقة بالوالدة= ٠٢ السحر/ احلسد = ٠٨  
C = )العقلية( والتواصل الفهم  مرض وبائي= ٠٣ أخرى= ٩٦  
D = احلركة  أمراض أخرى= ٠٤ ال أعرف= ٩٨  

E = الرعاية بالنفس  سوء املعاملة اجلسدية والنفسية =٠٥   



F = التعامل مع الناس  كرب السن= ٠٦   

  خصائص املسكن. ب
 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٤٠١  ما هو نوع املسكن؟  مستقل مرتل  ٠١   
  فيال أكثر من طابق  ٠٢  
  شقة يف مبىن مستقل  ٠٣  
  شقة يف مشروع سكين  ٠٤   

  )ختشيبة، خيمة، كوخ(مسكن مرجتل   ٠٥  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

  
 ٤٠٢  عدد الغرف يف املسكن ما عدا املطبخ واملمرات  دد الغرفع  

هل املطبخ غرفة منفصلة داخل أو خارج الوحدة   داخل املسكن  ١  
  السكنية؟

٤٠٣ 
  خارج املسكن  ٢  
  ال يوجد غرفة خمصصة للمطبخ  ٣  

 ٤٠٤  أين توجد دورة املياه؟  داخل املرتل  ١  
  خارج املرتل  ٢  
 ال يوجد  ٣  

هل أنت أو أياً من أفراد أسرتك مالك ملسكنك   عمن  ١  
  الرئيسي؟

٤٠٥ 
  ال  ٢  ٤٠٧

٤٠٨  

 ٤٠٦  ما هو نوع امللكية؟  ية فرديةملك  ١
  ة مع أفراد من األسرةمشترك يةملك  ٢
  ملكية مشتركة مع أقارب أو غريه  ٣
  مرهونةملكية   ٤

 ٤٠٧  كيف تشغل مسكنك؟  إجيار  ١  
  مصادرة  ٢  
  مقدم من رب العملجماين  ٣  
  جماين مقدم من العائلة  ٤  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٦  

  سكن؟يف أرضية امل املستعملة الرئيسية ما هي املادة رخام  ٠١  
  
  )من املسكن%  ٥٠ألكثر من (

   

٤٠٨ 
 فينيل  ٠٢  
  Parquetخشب   ٠٣  
 بالط  ٠٤  
  إمسنت  ٠٥  
  ________________________): دحتد(أخرى   ٩٦  

 ٤٠٩  شرب؟الرئيسي ملياه الصدر املما هو   الشبكة العامة  ٠١  
  شبكة خاصة  ٠٢  
  بئر ارتوازي  ٠٣  
  مياه معدنية  ٠٤  
  شراء صهاريج  ٠٥  
 )أر(أو مياه جارية نبع  ٠٦  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

 ٤١٠  هل تتبع أية وسيلة لتعقيم أو تنقية مياه الشرب؟  )فلتر(مياه  تنقية وتصفية  ١  
  استعمال أدوية معقمة  ٢  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

  ال يستعمل  ٣  

الشبكة العامة  ٠١    ٤١١  ما هو املصدر الرئيسي ملياه اخلدمة؟
شبكة خاصة  ٠٢  

٤١٤  

 بئر ارتوازي  ٠٣
شراء صهاريج   ٠٤
 )أر( أو مياه جارية  نبع  ٠٥
  ________________________): حتدد(أخرى   ٩٦

 ٤١٢  ما هو مدى توفر مياه اخلدمة من الشبكة يف الصيف؟ "دائما  ١   

 يومياً مع انقطاعات  ٢  

 مع انقطاعات أسبوعية  ٣  

 مع انقطاعات تدوم أكثر من  أسبوع  ٤  

  ________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٤١٣  مدى توفر مياه اخلدمة من الشبكة يف الشتاء؟ ما هو "دائما  ١  
 يومياً مع انقطاعات  ٢  
 مع انقطاعات أسبوعية  ٣  
 مع انقطاعات تدوم أكثر من  أسبوع  ٤  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٤١٤  لإلضاءة يف املسكن؟الرئيسي ما هو مصدر الطاقة  الشبكة العامة كهرباء  ١  
 كهربائي خاص مولدمن  كهرباء  ٢  
 غاز  ٣  
 كاز  ٤  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٤١٥  املستعمل يف الطهي؟ الرئيسي ما هو مصدر الطاقة  الغاز   ١  
  الكاز  ٢  
  الكهرباء   ٣  
  الفحم/ احلطب    4  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٤١٦  ما هي وسيلة الصرف الصحي؟ جماري صحية عامة شبكة  ١  
 شبكة جماري مفتوحة  ٢  
 جورة صحية  ٣  
  ________________________): حتدد(أخرى   ٦  
 ال يوجد  ٨  

 ٤١٧  أين تضع وعاء النفايات؟ املطبخ يف  ١  
 الشرفة على  ٢  
 املطبخ خارجاملسكن  يف  ٣  
 املسكن خارج  ٤  
  ________________________): حتدد( أخرى  ٦  

          
          
          
          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

          

٤٢٠  
 ٤١٨  كيف تتخلص من النفايات؟ داخل املبىن مستوعبات  ٠١
 من املسكن قريبة مستوعبات  ٠٢
 عن املسكن بعيدة مستوعبات  ٠٣

 خاصة شركة  ٠٤  
 النفايات مكبات  ٠٥  
 الطبيعة  ٠٦  
 حرق  ٠٧  
  ________________________):حتدد(أخرى  ٩٦  

٤٢١  
 ٤١٩  دورية التخلص من النفايات  يوميا  ١
  مرات يف األسبوع ٣مرة إىل   ٢
  أقل من مرة يف األسبوع  ٣

 ٤٢٠  دورية تفريغ املستوعبات  يوميا  ١  

  أكثر من مرة يف األسبوع  ٢  

  مرة يف األسبوع  ٣  

  سبوعأقل من مرة يف األ  ٤   

٤٢١ :هل يوجد يف اجلوار  نعم ال ال أعرف 

 ...)حريق، معامل(مصدر تلوث اهلواء . ١ 1 2 ٨ 

 ...)معامل، أوتوستراد، مطار(مصدر ضوضاء . ٢ ١ ٢ ٨ 

 ...)سرقة، قتل، حترش، (سبب النعدام األمن . ٣ ١ ٢ ٨ 

 ...)من البلدية،(مصدر إنارة . ٤ ١ ٢ ٨ 

 ادث مرورحو. ٥ ١ ٢ ٨ 

 ..)مواد غذائية، صيدلية،(متاجر لتأمني احلاجات الضرورية . ٦ ١ ٢ ٨ 

 ...)جمارير، جور، حفر(مشاكل يف البىن التحتية . ٧ ١ ٢ ٨ 

 ...)عدم توفر مواقف كافية(مشاكل مواقف . ٨ ١ ٢ ٨ 

 مشاكل بسبب كثافة السكان يف اجلوار. ٩ ١ ٢ ٨ 

 ٤٢٢  :دخل مجيع أفراد األسرة الشهري من املصادر التالية  يةأجور ورواتب نقد. ١    

      )مهن حرة(دخل من املشاريع اخلاصة . ٢   

      )أسري(دخل من إنتاج ذايت . ٣   

      دخل من ملكية األراضي والعقارات. ٤   

    )أسهم، سندات، ودائع(دخل من املمتلكات املالية . ٥   

      دخل من التقاعد. ٦   

      من التحويالتدخل . ٧   

      دخل من مساعدات وإعانات. ٨   

   
  عائلية، اية ( تعويضات من تأمينات اجتماعية اخرى. ٩

  )خدمة، صحية، تعليمية ، تأمني     
    

   
  :دخل من مصادر أخرى. ١٠

________________________________  
    

   
  اموع العام لدخل األسرة الشهري من كافة املصادر . ١١

  أعاله      
  

         
         



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

         

  ١ 
  ) ال لون له( ppmغري مضاف اليه اليود صفر  

  تؤخذ عينة وترقم وتسلم للمشرف
نريد التأكد من أن ملح الطعام الذي تستعملينه يف بيتك 

حيتوي على اليود، فهل أستطيع أان أرى عينة من ملح 
  الطعام الذي إستعملتيه الليلة املاضية لطهي الطعام؟

  
  :للباحثة

  
  :سجلي اإلسم التجاري للملح املستعمل 
  

________________________  

٤٢٣ 

  )لون فاتح(  ppm ١٥مضاف إليه أقل من  ٢  

  )لون غامق(أو أكثر  ppm ١٥مضاف إليه  ٣  

  مل يتم  فحص  امللح ٤  

  ال يوجد ملح يف املرتل ٥  

 ٤٢٤  سجلي الوقت  الساعة   

  الدقائق   

  



  وزن وطول كل األطفال دون السادسة من العمر. ج
على  ٥٠٥و  ٥٠٤و ٥٠٣و ٥٠٢وعمر كل األطفال املؤهلني للوزن والطول يف األسئلة وتاريخ والدة وسجلي رقم سطر واسم  ١٠٨انظري إىل السؤال : للباحثة
  .لكل طفل ٥٠٩إىل ٥٠٦مث أكملي بقية األسئلة . التوايل

)٥٠١(  

 نتيجة القياس

اس الطولهل قي
راقدأخذ والطفل 
  أم واقف؟

طول الطفل سجلي 
  بالسنتيمترات

وزن الطفل سجلي 
  بالكيلوجرامات

عمر الطفل 
من السؤال 
١٠٥  

والدة الطفل من السؤال تاريخ 
١٠٥  

سم الطفل من إ
  ١٠١السؤال 

رقم سطر 
الطفل من 

١٠٨السؤال 

)٥٠٢(  )٥٠٣(  )٥٠٤(  )٥٠٥(  )٥٠٦(  )٥٠٧(  )٥٠٨(  )٥٠٩(  

هأدنا الرموز واقف  رقم السطر االسم الشهر السنة العمر الوزن الطول راقد

 ١ ٢  .  . _________ ١

 ١ ٢  .  . _________ ٢

 ١ ٢  .  . _________ ٣

 ١ ٢  .  . _________ ٤

 ١ ٢  .  . _________ ٥

 ١ ٢  .  . _________ ٦

 ١ ٢  .  . _________ ٧

 ١ ٢  .  . _________ ٨

 ١ ٢  .  . _________ ٩

 ١ ٢  .  . _________ ١٠

 يفضعي دائرة حول املربع يف حالة استخدام منوذج إضا: للباحثة 

  

  ٥٠٩رموز السؤال
 مت قياس الطفل=١
 الطفل مريض=٢
 الطفل غري موجود=٣
 الطفل رفض=٤
  رفضرفضت أو ايبماأل=٥
 أخرى=٦

 
  



وزارة الشؤون االجتماعية                                             إدارة اإلحصاء املركزي
  جامعة الدول العربية

 لصحة األسرة العريباملشروع 
ا                ا                ا                 _________ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

   ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

   ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

  ا  ا  ا  ______ااا______ااا

رقم االسرة  رقم االسرة رقم االسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

رقم اجلزيرة  رقم اجلزيرة رقم اجلزيرة  

رقم الالئحة  رقم الالئحة رقم الالئحة     

رقم الفترة رقم الفترة رقم الفترة 

   )))ةةة(((رقم سطر املسن املؤهلرقم سطر املسن املؤهلرقم سطر املسن املؤهل  ااا______ااا______ااا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصحة األسرةلصحة األسرةلصحة األسرة اللبنايناللبنايناللبنايناملسحاملسح املسح
 
 

 لكبار السن استبيان الرعاية الصحية واالجتماعية - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٠٤ 
  لصحة األسرةاللبنايناملسح

  لكبار السن استبيان الرعاية الصحية واالجتماعية
 سنة فأكثر من العمر واملقيمني بصفة معتادة مع األسرة ٦٥البالغني  لألفراد

   ت التعريفيةت التعريفيةت التعريفيةالبياناالبياناالبيانا

  _______________________________________________:رقم العنقود

 ____________________________________________:رقم األسرة املعيشية

  ________________________________________________:رقم االسرة
ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا  _______________________________________________: رقم الالئحة
 ____________________:املدينة أو البلدة_________________ :احملافظة والقضاء

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا ________________________________________________:رقم اجلزيرة
 ااا______ااا______ااا______ااا:   رقم املبىن يف اجلزيرة  _______________________________________________: اسم الشارع

      ااا______ااا                                                                  :رقم املدخل

 ا ا ا ______ااا______ااا:                 رقم الطابق 

 ااا______ااا______ااا:                  الشقة رقم 

 _____________________________:املبحوثة ملسنةاملبحوث أو ا املسناسم ورقم سطر 
  

 زيارات الباحثة
  الزيارة األخرية  ٣  ٢  ١  عدد الزيارات

  ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   التاريخ
  الشهر

  السنة
 

 رمز الباحثة  _____________ _____________ _____________ اسم الباحثة

  النتيجة  _____________ _____________ _____________ *نتيجة املقابلة

  التاريخ:       الزيارة التالية
  الوقت                     

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

 عدد الزيارات

  رمز النتيجة *
  استوفيت. ١
  يف املرتل )ة(غري موجود املبحوثة/املبحوثة. ٢
  تأجلت . ٣

  
  رفضت. ٤
  استوفيت جزئيا. ٥
  _______________________): حتدد(أخرى . ٦

  

  

  

  رمز مدخل البيانات  إدخال البيانات بيةمراجعة مكت مراجعة ميدانية 

 ___________ _____________ _____________ _____________ االسم



  ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   التاريخ

  املبحوثة /خلفية املبحوث: القسم األول 

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

     الساعة  بدء املقابلة سجلي وقت ١٠١

     الدقائق

   ١  ذكر  )اجلنس(املبحوث سجلي نوع  ١٠٢
   ٢  أنثى

  ١٠٥ ١  قادرة على اإلجابة وإمتام املقابلة/قادر  املبحوثة/املبحوث: حسب التعليمات سجلي: للباحثة ١٠٣
   ٢  قادرة على اإلجابة وإمتام املقابلة/غري قادر

تقصي عن الشخص الذي يرعى عادة املسن : للباحثة١٠٤
تكن / معها املقابلة وإذا مل يكن موجود/وأكملي معه

موجودة أكملي مع أي شخص آخر مؤهل وسجلي رقم 
 )٩٨إذا كان غري مقيم يف األسرة سجلي (سطر ايب 

  ) سجلي رقم سطره يف األسرة املعيشية(الراعي أكمل املقابلة 
 غري مقيم مع األسرة=٩٨

١   

) سجلي رقم سطره يف األسرة املعيشية(شخص آخر أكمل املقابلة 
 غري مقيم مع األسرة=٩٨

٢   

     العمر بالسنوات    كم عمرك اآلن؟ ١٠٥

    ٩٩٨  ال أعرف

    ١  أمية/أمي  ما هو أعلى مستوى تعليمي حتصلت عليه؟ ١٠٦
    ٢  تقرأ وتكتب/ يقرأ ويكتب

    ٣  ابتدائي
    ٤  ط مهينمتوسط أو متوس

    ٥  أو ثانوي مهين ثانوي
    ٦   جامعي

    ٧  أعلى من جامعي

  ١١١  ١  هلا الزواج/مل يسبق له  ما هي حالتك الزواجية احلالية؟ ١٠٧
    ٢ متزوجة/متزوج
    ٣  أرملة/ أرمل 
    ٤  مطلقة/ مطلق 

    ٥  منفصلة/ منفصل 

   ١  عمن  هل عندك أوالد أو بنات على قيد احلياة؟ ١٠٨
  ١١١ ٢  ال

  كم عدد أوالدك الذكور الذين على قيد احلياة؟ ١٠٩
  وكم عدد اإلناث الاليت على قيد احلياة؟

     عدد الذكور على قيد احلياة

     عدد اإلناث على قيد احلياة

  كم من الذكور متزوجون؟ ١١٠
  وكم من اإلناث متزوجات؟

     عدد الذكور املتزوجون

     تزوجاتعدد اإلناث امل

  ؟ هل تعيش مبفردك أو مع أحد أفراد األسرة ١١١

  :تقصي" مع أحد أفراد األسرة"إذا كانت اإلجابة 
  وهل ذلك يف مرتلك أو يف مرتهلم؟

  ١١٣  ١  مبفردها/مبفرده
    ٢  املسن مع أحد أفراد األسرة يف مرتل
    ٣  مع أحد أفراد األسرة يف مرتهلم

         

         



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

       

         

    A  الزوجة/ الزوج   تعيش مع أحد أفراد األسرة/يعيش: ١١١انظري إىل  ١١٢

  B اإلبنة/ اإلبن يف مرتهلم مرتهلا/يف مرتله

  من الذي يعيش معك؟

  : تقصي
 شخص آخر؟ منهل 

  تعيشني؟/مع من تعيش

  : تقصي
 هل من شخص آخر؟

  C زوج اإلبنة/ زوجة األبن
  D حفيدة/ حفيد

  E ج احلفيدةزو/ زوجة احلفيد
  F أخت/أخ

  G أقارب آخرون
  H خادم
  I سائق

  X تنتقل من مرتل إىل آخر/بنتقل

  ١١٥  ١  مناسبة ومرحية  هل ترى أن ظروف السكن احلالية مناسبة ومرحية بالنسبة لك؟ ١١٣
    ٢  ليست مناسبة وليست مرحية

  ناسبة؟وملاذا هذه الظروف غري مرحية أو غري م ١١٤

  :تقصي
  هل من سبب آخر؟

    A  ضيق املكان
    B  االزدحام داخل املسكن

    C  الوحدة
    D  بعد املكان
    E سوء املعاملة

    F  عدم وجود خصوصية
    G  االنزعاج من وجود أطفال

    H  اخلطورة/املشقة

   X ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى

  ١١٧  ١  نعم  احلي الذي تعيش فيه بسهولة وأمان ؟هل تستطيع  التحرك يف  ١١٥
    ٢  ال

  وملاذا ال تستطيع التحرك بسهولة وأمان؟ ١١٦

  :تقصي
  هل من سبب آخر؟

    A  حالتها الصحية/سوء حالته
    B  سوء حال الشوارع واألرصفة

    C  االزدحام
    D سوء حالة املرور

    E  احلي به تكدس قمامة
    F  منياحلي مليء بار
   G  مفردها/هلا العائلة باخلروج مبفرده/ال تسمح له

   X ــــــــــــــــــــ): حتدد(أخرى 

هل ميكنك االنتقال بسهولة لقضاء طلباتك الشخصية مثل  ١١٧
  الذهاب الستالم املعاش أو زيارة الطبيب؟ 

    ١  نعم
    ٢  ال



  املبحوثة/عمل وموارد املبحوث: القسم الثاين

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة قمالر

    ١  نعم  هل تعمل اآلن؟ ٢٠١
  ٢٠٤  ٢  ال

    ١  صاحب عمل وال يستخدم آخرين  الوضع يف العمل ٢٠٢
  ٢  صاحب عمل ويستخدم آخرين

  ٣ يعمل لدى الغري بأجر
  ٤ يعمل لدى الغري بدون أجر

  ؟اآلن بهالذي تقوم مل نوع الع هوما  ٢٠٣
  

  لتفصيل نوع العمل كما ذكراكتيب با

_______________________________  

_______________________________   ٢١٠  

    ١  نعم   ؟ سبق لك العملهل  ٢٠٤
  ٢٠٩  ٢  ال

    ١  صاحب عمل وال يستخدم آخرين  ماذا كانت حالتك العملية األخرية؟ ٢٠٥
  ٢  صاحب عمل ويستخدم آخرين

  ٣ يعمل لدى الغري بأجر
  ٤ يعمل لدى الغري بدون أجر

  به؟ قمتعمل آخر  هوما  ٢٠٦
  

  اكتيب بالتفصيل نوع العمل كما ذكر

_______________________________  

_______________________________     

     العمر عند التقاعد بالسنوات  كم كان عمرك عندما توقفت عن العمل؟ ٢٠٧

    ٩٨  ال أتذكر

    ١  السرور/ االرتياح  كان شعورك عند التقاعد عن العمل؟ ماذا ٢٠٨
    ٢ الزعل/الضيق
    ٣  عادي

    ٦ ــــــــــــــــــــ): حتدد(أخرى 

    ١  نعم  هل ترى أنك مازلت قادرا على العمل؟ ٢٠٩
    ٢  ال

    ٨  ال أعرف

هل تقوم مبساعدة أي من أفراد األسرة يف عمله أو تقوم بأي  ٢١٠
  ؟نشاط

    ١  نعم
  ٢١٢  ٢  ال

  ما هو العمل أو النشاط؟ ٢١١

  :تقصي
  هل من عمل أو نشاط آخر؟

   A  رعاية الصغار
    B  املساعدة يف األعباء املرتلية

    C  إحضار حاجات األسرة من السوق
    D  أنشطة اقتصادية داخل املرتل
    E  أنشطة اقتصادية خارج املرتل

    X  ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى

ما هو دورك اآلن يف اإلعالة يف األسرة، هل تعول نفسك فقط  ٢١٢
  أو تعول نفسك وآخرين أو هل أنت معال؟

  ١  فقط) ها(تعول نفسه/يعول
  ٢  وآخرين) ها(تعول نفسه/ يعول
  ٣  معالة/ معال

   
       



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة قمالر

  ما هو مصدر دخلك؟ ٢١٣

  :تقصي
  هل من مصدر آخر؟

   A معاش/تقاعد
    B  عدة من جهة حكوميةمسا

    C  ضمان اجتماعي
    D  مساعدة من جهة غري حكومية
    E  مساعدة من األبناء أو البنات

    F  العمل احلايل
    G  دخل من أمالك خاصة أو عائلية

    H  الوقف

    X  ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى 

  ٣٠١  ١  يكفي  هل دخلك يكفيك ملصاريفك األساسية؟ ٢١٤
    ٢  ال يكفي

    ١  املمتلكاتبيع بعض   ماذا تفعل عندما اليكفيك دخلك؟ ٢١٥
    ٢  االستدانة
    ٣  االقتصاد

    ٤  القيام ببعض األعمال املتفرقة مقابل أجر

    ٦  ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى 



  احلالة الصحية: قسم الثالثال

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

أن  تعترب هل، اآلن أود أن أحتدث معك عن صحتك بصفة عامة  ٣٠١
  صحتك جيدة أو متوسطة أو سيئة؟

    ١  جيدة
    ٢  متوسطة
    ٣  سيئة

    ٦ _________________________): حتدد(أخرى 

أن صحتك حتسنت أو بقيت  تعترب مقارنة بالعام املاضي، هل ٣٠٢
  كما هي أو ساءت؟

    ١  حتسنت
    ٢  كما هي
    ٣  ساءت
    ٦ _________________________):حتدد(أخرى

    ١  نعم  هل تعاين من أي مرض أو مشكلة صحية؟ ٣٠٣
 ٣٠٥ ٢  ال

  ؟ما هو هذا املرض أو املشكلة٣٠٤
  

  ؟ىخرمرض آخر أو مشكلة أهل من  :تقصي

  
لكل مرض أو مشكلة مت ذكرمها ضعي دائرة حول الرمز 

  :مث اسأيل" ١"
  ؟)اسم املرض أو املشكلة(طبيب بتشخيص هل قام 

  
  
 

 
التشخيص املرض

 
 النعممل يذكرذكر

   ٢ ١  ٢ ١  مشاكل جلدية أو حساسية. ١

   ٢ ١  ٢ ١  شلل نصفي أو كامل. ٢

  ١٢ ٢ ١ مرض ضغط الدم. ٣

  ١٢ ٢ ١ مرض السكري. ٤

  ١٢ ٢ ١ قرحة باملعدة. ٥

  ١٢ ٢ ١ األنيميا. ٦

  ١٢ ٢ ١ أمراض القلب. ٧

  ١٢ ٢ ١ أورام. ٨

  ١٢ ٢ ١ السرطان. ٩

  ١٢ ٢ ١ أمراض الكلى. ١٠

  ١٢ ٢ ١ أمراض الكبد. ١١

  ١٢ ٢ ١ )الروماتيزم(املفاصل أو آالم أمراض . ١٢

  ١٢ ٢ ١ السل. ١٣

  ١٢ ٢ ١ صداع مزمن. ١٤

  ١٢ ٢ ١ جلطة املخ. ١٥

  ١٢ ٢ ١ الصرع. ١٦

  ١٢ ٢ ١ الربو. ١٧

  ١٢ ٢ ١ ولسترول عايل ك. ١٨

  ١٢ ٢ ١ مرض يف الرئة مزمن. ١٩

  ١٢ ٢ ١ )من غري السرطان(ط يف الغدة الدرقية انش. ٢٠

  ١٢ ٢ ١ )من غري السرطان(مخول يف الغدة الدرقية . ٢١

  ١٢ ٢ ١ الربوستاتة. ٢٢

  ١٢ ٢ ١ )ارتفاع ضغط العني/ يف العني علة(الزرق . ٢٣

  ١٢ ٢ ١ إعتام عدسة العني. ٢٤

  ١٢ ٢ ١ مشاكل يف احلبل الشوكي/ أمل مزمن يف الظهر. ٢٥

  ١٢ ٢ ١ مشاكل كبرية يف اجللد. ٢٦



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  ١٢ ٢ ١  عدم التحكم يف البول. ٢٧

  ١٢ ٢ ١  )اإلخراج(مشاكل يف الرباز . ٢٨

  ١٢ ٢ ١  عصبية ونفسية مشكالت. ٢٩

  ١٢ ٢ ١ ______________________): حتدد( أخرى. ٣٠

    ١  نعم  هل تعاين من أي مشكالت حتد من نشاطك اليومي؟ ٣٠٥
 ٣٠٧ ٢  ال

  ؟ما هي هذه املشكالت٣٠٦
  

  ؟ىخرمشكلة أهل من  :تقصي

  
مث " ١"لكل مشكلة مت ذكرمها ضعي دائرة حول الرمز 

أدلت به /بالنسبة لصحة ما أدىل  سجلي رأيك الشخصي
  املبحوثة لكل مشكلة مت ذكرها/املبحوث 

 

 
مالحظة الباحثة ايب

 
صحيح ال نعم

غري 
صحيح

  ١٢ ٢ ١  عدم القدرة على احلركة. ١

  ١٢ ٢ ١  صعوبة يف الكالم. ٢

  ١٢ ٢ ١  ضعف يف الذاكرة.٣

  ١٢ ٢ ١  ضعف يف السمع.٤

  ١٢ ٢ ١  لنظرضعف يف ا.٥

  ١٢ ٢ ١ _______________________): حتدد( أخرى. ٦

    ١  نعم  هل تتلقى أي نوع من األدوية أو العالج ؟ ٣٠٧
  ٣١٠  ٢  ال

    ١  نعم  هل تتعاطى عادة أكثر من ثالث أدوية يوميا أو العالج؟ ٣٠٨
    ٢ ال

   ١  نعم  هل جتد صعوبة يف احلصول على هذه األدوية؟ ٣٠٩
    ٢  ال

طات اليومية التالية بنفسك أم حتتاج إىل اهل تستطيع القيام بالنش٣١٠
  مساعدة كلية أو جزئية من اآلخرين ؟

  
اقرأي كل النشاطات وسجلي اإلجابة املناسبة لكل 

 نشاط

 
/ نفسه
 نفسها

مساعدة 
 جزئية

مساعدة 
  كلية

  ٣ ٢ ١ استخدام احلمام. ١
  ٣ ٢ ١  االستحمام. ٢
  ٣ ٢ ١  تداء وخلع املالبسار. ٣
  ٣ ٢ ١  االنتقال من وإىل الفراش أو املقعد . ٤
  ٣ ٢ ١  تناول الطعام. ٥

  ٣١٨ ١  )١= كل األجابات (حتتاج إىل املساعدة /ال حيتاج  :٣١٠انظري إىل  ٣١١

   ٢  )٣أو  ٢= كل األجابات (حتتاج إىل املساعدة /حيتاج

  عندما حتتاج لذلك؟ يقوم بتقدمي املساعدة لكمن  ٣١٢
  

  هل من شخص آخر؟: تقصي

   A  الزوجة/الزوج
   B  البنت/ األبن

   C زوج البنت/زوجة األبن
   D  احلفيدة/ احلفيد 

   E  زوج احلفيدة/زوجة احلفيد
   F  األخت/األخ

   G  أقارب آخرون
   H  خادمة/خادم
   I  ممرضة/ممرض
    J  اجلارة/اجلار

   X  ــــــــــــــــــــ):حتدد(ى أخر



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

   Y  من كان موجود باملرتل/ال يوجد شخص معني

    ١  املبحوثة بنفسها/املبحوث بنفسه الشخص ايب على االستبيان: ١٠٤و ١٠٣انظري إىل  ٣١٣
  ٣١٨  ٢  الراعي أو شخص آخر

    ١  عالقة طيبة  هل عالقتك مع من يقدم لك املساعدة طيبة؟ ٣١٤
  ٢  غري طيبة عالقة

    ١  نعم  هل لديه املهارات الكافية لرعايتك؟ ٣١٥
  ٢  ال

    ١  نعم  هل لديه الوقت الكايف لرعايتك؟ ٣١٦
  ٢  ال

    ١  نعم  هل يقوم برعاية شخص آخر باإلضافة لقيامه برعايتك؟ ٣١٧
  ٢  ال

  ٣٢٣ ١  ذكر  )اجلنس(سجلي نوع املبحوث : للباحثة ٣١٨
    ٢  أنثى

  تعانني من أي من األعراض التالية ؟هل ٣١٩
  
  

 )لإلناث فقط(

  ال نعم 

  ٢ ١ مشكالت بسبب انقطاع الدورة. ١
  ٢ ١ سقوط الرحم. ٢
  ٢ ١ أورام رمحية. ٣
  ٢ ١ أورام يف املبايض. ٤
  ٢ ١ أورام الثدي. ٥
  ٢ ١ تقرحات نسائية. ٦
  ٢ ١ هشاشة العظام. ٧

  ٢ ١ ـــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى.٨

    ١  نعم ألي من األعراض  :٣١٩أنظري اىل  ٣٢٠
  ٣٢٣  ٢  ال جلميع األعراض

    ١  نعم  هل تتلقني أي عالج؟ ٣٢١
  ٣٢٣  ٢  ال

    ٠١  ضمان اجتماعي  من يغطي نفقات العالج؟ ٣٢٢
    ٠٢  تعاونية موظفي الدولة
    ٠٣  املؤسسات العسكرية

    ٠٤  صناديق التعاضد

    ٠٥  مال خاص

    ٠٦  تأمني خاص

    ٩٦  ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى 

    ١  نعم  هل تستخدم أي نظام يوفر لك خدمات الرعاية الصحية؟ ٣٢٣
  ٣٢٦  ٢  ال

  ٣٢٦  ١  نعم  ؟هذا النظام لك يقدمهاهل أنت راض عن اخلدمات اليت  ٣٢٤
    ٢  ال

    ٠١  عدم توفر مجيع التخصصات  اخلدمات؟ما هو السبب الرئيسي لعدم رضاك عن  ٣٢٥
    ٠٢ نقص كفاءة مقدمي اخلدمات



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

    ٠٣ نقص الثقة مبقدمي اخلدمات
    ٠٤  عدم وجود املختصني

    ٠٥  سوء املعاملة
    ٠٦  طول فترة االنتظار لتلقي اخلدمات

    ٠٧  صعوبة الوصول للمكان
    ٩٦ ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى 

     عدد الوجبات يوميا  م عدد الوجبات اليت تتناوهلا يوميا ؟ك ٣٢٦

    ٨  ال أعرف

هل تعاين من مشاكل يف األسنان أو الفم يقلل من تناولك  ٣٢٧
  للطعام؟

    ١  نعم
    ٢  ال

    ١  نعم  هل تتناول عادة وجبات مطهية؟ ٣٢٨
    ٢  ال

أكوالت يف األسبوع تتناول فيها أي نوع من أنواع امل كم يوما ٣٢٩
  اليت سأتلوها عليك؟

  :أقرأي كل نوع أكل وسجلي العدد املذكور 

  "٠"تتناول على اإلطالق سجلي /إذا ال يتناول
  ٨"تتذكر سجلي /تعرف أو يتذكر/إذا ال يعرف

     اخلضروات. ١

     الفواكه. ٢

     ...)اللحم، الدجاج، السمك، البقول بأنواعها(الربوتينات . ٣

     ...)املكرونة، األرز، اخلبز، املعجنات بأنواعها ( النشويات. ٤

     منتجات األلبان. ٥

  ٣٣٢  ١  نعم  هل تدخن حاليا سجائر أو غريه؟ ٣٣٠
    ٢  ال

    ١  نعم  هل كنت تدخن يف السابق؟ ٣٣١
  ٣٣٣  ٢  ال

     عدد سنوات التدخني  مدة كم سنة وأنت تدخن؟ ٣٣٢

    ٩٨  ال أتذكر

    ١  نعم  عرضت ألي حادث خطري يف أي وقت؟هل حصل أن ت ٣٣٣
  ٤٠١  ٢  ال

  منذ كم سنة وقع هذا احلادث؟ ٣٣٤

  "٠٠"إذا أقل من سنة سجلي 
     عدد السنوات

    ٩٨  ال أتذكر

    ١  داخل املرتل  أين وقع احلادث؟ ٣٣٥
    ٢  خارج املرتل

   ١  جرح  ما هو نوع احلادث؟ ٣٣٦

    ٢  حروق
    ٣  كسر
    ٤ تسمم

    ٥  ارجتاج يف املخ
    ٦ ــــــــــــــــــــ):حتدد(أخرى 

هل أدى هذا احلادث إىل أي شىء يؤثر عليك أو على حركتك  ٣٣٧
  ملدة طويلة؟ 

    ١  نعم
  ٤٠١  ٢  ال



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  ما النتيجة اليت أدى إليها احلادث؟ ٣٣٨
  

  ذكرته املبحوثة بالتفصيل/سجلي ما ذكره املبحوث

  :نتيجة احلادث

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

   



   العالقات االجتماعية واألنشطة وكيفية قضاء وقت الفراغ: القسم الرابع

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٤٠١  :١٠٨أنظري للسؤال   لديها أوالد أو بنات على قيد احلياة/لديه  ١  
  لديها أوالد أو بنات على قيد احلياة/ليس لديه  ٢  ٤٠٩

 ٤٠٢  هل يقوم أبناءك وبناتك غري املقيمني معك بزيارتك؟  نعم  ١  

٤٠٤  
  ال  ٢
  مقيمني مجيعهم معا  ٣

 ٤٠٣  ما هي دورية هذه الزيارات؟  يوميا  ٠١  
 مرة كل أسبوع  ٠٢  
 مرة كل شهر  ٠٣  
 يف املناسبات  ٠٤  
 عند املرض  ٠٥  
 أزورهم أنا  ٠٦  
  _________________________):حتدد(أخرى  ٩٦  

هل يصطحبك أبناؤك وبناتك املقيمون معك أو بعيداً عنك   نعم  ١  
  معهم يف خروجهم للترويح أو الزيارة؟

٤٠٤ 
  ال  ٢  

هل جيلس أبناءك وبناتك معك ويستشريونك يف بعض األمور   نعم  ١  
  ثل تربية األبناء؟اخلاصة م م

٤٠٥ 
  ال  ٢  

 ٤٠٦  وهل يستمعون ملشورتك ونصائحك؟  نعم  ١  
  ال  ٢  

 ٤٠٧  هل تتلقى مساعدات مادية منهم؟  نعم  ١  
 ال  ٢  

 ٤٠٨  هل تشعر أن أبناءك وبناتك يؤدون التزمام حنوك كاملة؟  نعم  ١  
 ال  ٢  

 ٤٠٩  و جريان؟هل يزروك إخوة أو أخوات أو أقارب أو أصدقاء أ  نعم  ١  
  ال  ٢  

هل تقوم أنت بزيارة إخوة أو أخوات أو أقارب أو أصدقاء أو   نادراً: نعم  ١  
  جريان؟

  وهل ذلك حيصل نادرا  أو أحيانا أو دائما؟: اسأيل" نعم"إذا 

٤١٠ 

  أحياناً: نعم  ٢  
  دائماً: نعم  ٣  
  ال  ٤  

سنني يف املنطقة هل توجد دور أو أندية أو مجعيات لرعاية امل  نعم  ١  
 احمليطة بك؟

٤١١ 
 ال  ٢  ٤١٣

 ٤١٢  هل تستفيد من خدمات هذه الدور أو األندية أو اجلمعيات؟  نعم  ١  
 ال  ٢  

احمليط  الوسطهل تشارك يف أي هيئات أو جهات تعمل خلدمة   نعم  ١  
 بك؟

٤١٣ 
 ال  ٢  ٤١٥

  A  مهة؟ما هي أنواع هذه املشاركة أو املسا  نظافة وجتميل البيئة  
  

  آخر؟نوع هل من  :تقصي

٤١٤ 
  B  رعاية الطفولة واألمومة 
  C  رعاية املسنني 
  D  توعية وتثقيف الشباب 
  X  حتدد(أخرى:(_________________________  

         



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

  A كيف تقضي عادة يومك منذ االستيقاظ يف الصباح حىت النوم  الصالة يف املرتل
  مساءا؟

  

  )باتيسمح بتعدد اإلجا(

٤١٥ 
  B  الصالة يف دور العبادة  
  C  بعض األعمال املرتلية  
  D  استقبال الزائرين  
  E  مشاهدة التلفزيون  
  F االستماع إىل الراديو  
  G الذهاب إىل العمل  
  H زيارة األهل أو األصدقاء   
  I التسوق أو قضاء مصاحل أخرى خارج املرتل  
  J للمسنني أو غريه( التردد على النادي(  
  K التردد على املقهى  
  L أعمال تطوعية  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  

 ٤١٦ هل تقوم بنشاط املشي بصفة منتظمة؟  نعم ١  
  ال  ٢  ٤١٨

 ٤١٧ كم ساعة تقضيها يف املشي يف األسبوع تقريبا؟  عدد ساعات املشي يف األسبوع   

  ال أعرف  ٩٨  

 ٤١٨ هل تقوم بأي نشاط رياضي آخر غري املشي بصفة منتظمة؟  نعم ١  
  ال  ٢  501

 ٤١٩  ما هو نوع النشاط؟  _________________________________    



  التطلعات والتوجهات: القسم اخلامس

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 
 اخلدمة اجلهة

 
 لسن واليت حتصل عليها شخصيا؟ما هي اخلدمات املتوفرة لكبار ا

  

  أخرى؟ خدمةهل من  :تقصي
  

  :لكل خدمة مت ذكرها اسأيل
  

من جهة حكومية أو من مجعية ) ة(متوفر) اسم اخلدمة(هل 
 أهلية؟ 

٥٠١

مجعية حكومية
غري 
متوفرة

متوفرة

 ٢  دار رعاية اجتماعية. ١ ١ ٢ ١

 ٢  نادي رياضي. ٢ ١ ٢ ١

 ٢  صحي تأمني. ٣ ١ ٢ ١

 ٢  جمانية املواصالت والتنقالت. ٤ ١ ٢ ١

 ٢  توصيل املعاشات للمنازل. ٥ ١ ٢ ١

 ٢  ختفيضات يف اخلدمات العامة. ٦ ١ ٢ ١

 ٢  _______________________): حتدد(أخرى . ٧ ١ ٢ ١

هل أنت راض عن اخلدمات املقدمة لكبار السن من اجلهات   نعم  ١  
  احلكومية؟

٥٠٢ 
  ال  ٢  
  اخلدمة غري متوفرة  ٣  

هل أنت راض عن اخلدمات املقدمة لكبار السن من اجلهات غري   نعم  ١  
  احلكومية؟

٥٠٣ 
  ال  ٢  
  اخلدمة غري متوفرة  ٣  

 
 اخلدمة اجلهة

 
  توفر لكبار السن؟تيف رأيك ما هي اخلدمات اليت جيب أن 

  

  أخرى؟ خدمةهل من  :تقصي
  

  :لكل خدمة مت ذكرها اسأيل
  

 احلكومة أو اجلمعيات األهلية؟) اسم اخلدمة(من جيب أن يوفر 

٥٠٤
مجعية حكومية مل تذكر ذكرت

 ٢  إنشاء دور رعاية اجتماعية. ١ ١ ٢ ١

 ٢  إنشاء نواد رياضية. ٢ ١ ٢ ١

 ٢  توفري التأمني الصحي. ٣ ١ ٢ ١

 ٢  جمانية املواصالت والتنقالت. ٤ ١ ٢ ١

 ٢  توصيل املعاشات للمنازل. ٥ ١ ٢ ١

 ٢  ختفيضات يف اخلدمات العامة. ٦ ١ ٢ ١

 ٢  _______________________): حتدد(أخرى . ٧ ١ ٢ ١

 
بدون 
 رأي

ال 
 أوافق

  أوافق
٥٠٥ :هل توافق أو ال توافق على العبارات التالية أو ليس لديك رأي

 راضية عما حققت يف حيايت /أنا راض. ١ ١ ٢ ٣ 

 أنا أشعر بالكآبة معظم األوقات . ٢ ١ ٢ ٣ 

 أشعر أن مكانيت االجتماعية أقل مما كانت عليه. ٣ ١ ٢ ٣ 

 بأن املستقبل سيكون أفضل) ة(أنا متفائل. ٤ ١ ٢ ٣ 

 غالبا) ة(ومتوتر) ة(أنا عصيب. ٥ ١ ٢ ٣ 

 وحيدة/أشعر باخلوف من الوحدة أو أن أعيش وحيدا. ٦ ١ ٢ ٣ 

 أشعر بأن الوفاء قد قل بني الناس هذه األيام. ٧ ١ ٢ ٣ 

 األبناء يف زماننا كانوا أفضل من األبناء حاليا. ٨ ١ ٢ ٣ 

 بشأن حاليت الصحية) ة(أنا قلق. ٩ ١ ٢ ٣ 

 بشأن السكن مستقبال) ة(أنا قلق. ١٠ ١ ٢ ٣ 

 مطمئنتا على حصويل على العالج الالزم /لست مطمئنا. ١١ ١ ٢ ٣ 

 أخاف أال أجد من يرعى شئوين مستقبال. ١٢ ١ ٢ ٣ 

         

        
  

         



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

  A  هل هنالك أشخاص يسببون لك مضايقات أو متاعب داخل  الزوجة/الزوج
  حياتك األسرية؟

  :إسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  من الذي يضايقك؟

  ) يسمح بتعدد اإلجابات(

٥٠٦ 
  B  األبناء  
  C  أزواج األبناء  
  D  األحفاد  
  X   حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y  ال يوجد  

  A  وهل هنالك أشياء أو سلوك يسبب لك مضايقات أو متاعب   اإلزدحام
  داخل حياتك األسرية؟

  :إسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  ما الذي يضايقك؟

  ) يسمح بتعدد اإلجابات(

٥٠٧ 

  B  اإلمهال  

  C  لةسوء املعام  

  X   حتدد(أخرى :(_________________________  

  Y  ال يوجد  

  A  هل هنالك أشخاص يسببون لك مضايقات أو متاعب خارج   اجلريان
  حياتك األسرية أو يف احلياة بصفة عامة؟

  :إسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  من الذي يضايقك؟

  )يسمح بتعدد اإلجابات(

٥٠٨ 

  B  صحةالعاملني يف إطار ال  

  C  تتعامل معها/العاملني يف اجلهات احلكومية اليت يتعامل  

  X   حتدد(أخرى :(_________________________  

  Y  ال يوجد  

  A  هل هنالك أشياء أو سلوك يسبب لك مضايقات أو متاعب   العالج
  خارج حياتك األسرية أو يف احلياة بصفة عامة؟

  

  :إسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  ماذا أو من الذي يضايقك؟

٥٠٩ 
  B  الطعام  
  C  االنتقال  
  D  الترويج  
  E  اإلزدحام  
  F  الفوضى  
  G اإلمهال  
  H سوء املعاملة  
  I  العنف  
  X   حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y  ال يوجد  

اخلدمة هل ترغب يف التطوع والعمل يف اجلمعيات اخلريية و  نعم  ١  
  العامة؟

٥١٠ 
 ال  ٢  

  



  العالقة باإلعالم: السادسالقسم 

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٦٠١  :١٠٦أنظري إىل   أمية/ أمي  ١  ٦٠٥
  غري ذلك  ٢  

 ٦٠٢  جريدة أو جملة ؟  أهل تقر  يوميا تقريبا   ١  
  على األقل مرة واحدة يف األسبوع  ٢  
  بوعأقل من مرة يف األس  ٣  
  تقرأ على اإلطالق/يقرأال   ٤  ٦٠٥

هل تعتقد أن الصحف أو االت تعطي صورة دقيقة عن كبار   نعم  ١  
  السن وأوضاعهم ومشاكلهم؟

٦٠٣ 
  ال  ٢  

 ٦٠٤  مادة مناسبة ومفيدة؟ للمسننيوهل تعتقد أا تقدم   نعم  ١  
  ال  ٢  

 ٦٠٥  التلفزيون ؟  تشاهد هل  يوميا تقريبا   ١  
  لى األقل مرة واحدة يف األسبوعع  ٢  
  أقل من مرة يف األسبوع  ٣  
  تشاهد على اإلطالق/يشاهدال   ٤  ٦٠٨

يعطي صورة دقيقة عن كبار السن  التلفزيونهل تعتقد أن   نعم  ١  
  وأوضاعهم ومشاكلهم؟

٦٠٦ 
  ال  ٢  

 ٦٠٧  مادة مناسبة ومفيدة؟ للمسننيوهل تعتقد أنه يقدم   نعم  ١  
  ال  ٢  

 ٦٠٨  إىل الراديو ؟  تستمعهل   يوميا تقريبا   ١  
  على األقل مرة واحدة يف األسبوع  ٢  
  أقل من مرة يف األسبوع  ٣  
  تستمع على اإلطالق/يستمعال   ٤  ٦١١

هل تعتقد أن الراديو يعطي صورة دقيقة عن كبار السن   نعم  ١  
  وأوضاعهم ومشاكلهم؟

٦٠٩ 
  ال  ٢  

 ٦١٠  مادة مناسبة ومفيدة؟ للمسننييقدم  وهل تعتقد أنه  نعم  ١  
  ال  ٢  

 ٦١١  انتهاء املقابلة سجلي الوقت  الساعة   النهاية

  الدقائق 

  

  



  )متأل بعد االنتهاء من املقابلة( مالحظات الباحثة

  أ  املبحوثة/مدى تعاون املبحوث  ضعيف  ١  

  متوسط  ٢  

  جيد  ٣  

  جيد جدا  ٤  

انتقلي 
 للمالحظات

  املبحوثة على انفراد/قابلة املبحوثم  ١
  ب  خصوصية املقابلة

  تواجد آخرين أثناء جزء من املقابلة  ٢  

  تواجد آخرين طوال املقابلة  ٣  

ملن كان موجودا وسجلي " نعم"يف حالة وجود آخرين سجلي     نعم  ال  
  ملن مل يكن موجودا" ال"

  ج
  أطفال أقل من عشرة سنوات من العمر  ١  ٢  
  البنات/األبناء  ١  ٢  
  الزوجة/الزوج  ١  ٢  
  سيدات أخريات  ١  ٢  
  رجال آخرين  ١  ٢  

  

  مالحظات الباحثة
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم الباحثة

  

 مالحظات املشرف
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ ________________________________________: اسم املشرف

  

  مالحظات املدقق
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم املدقق

 



وزارة الشؤون االجتماعية                                             إدارة اإلحصاء املركزي
  جامعة الدول العربية

 لصحة األسرة العريباملشروع 
ا                ا                ا                 _________ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

   ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

   ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

  ا  ا  ا  ______ااا______ااا

رقم االسرة  رقم االسرة رقم االسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

رقم اجلزيرة  رقم اجلزيرة رقم اجلزيرة  

رقم الالئحة  رقم الالئحة رقم الالئحة     

رقم الفترة رقم الفترة رقم الفترة 

   رقم سطر السيدة املؤهلةرقم سطر السيدة املؤهلةرقم سطر السيدة املؤهلة  ااا______ااا______ااا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحة األسرةصحة األسرةصحة األسرةللل اللبنايناللبنايناللبنايناملسحاملسح املسح
 
 

 استبيان الصحة اإلجنابية.٢
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٠٤ 



 

  لصحة األسرةاللبنايناملسح
  استبيان الصحة اإلجنابية

 )سنة ٥٥جلميع السيدات املتزوجات أو السابق هلن الزواج الاليت تبلغ أعمارهن أقل من (
  

   البيانات التعريفيةالبيانات التعريفيةالبيانات التعريفية

 ________________________________________________:رقم العنقود

 ____________________________________________:رقم األسرة املعيشية

  ________________________________________________:رقم االسرة
ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا  _______________________________________________: رقم الالئحة
 ____________________:املدينة أو البلدة_________________ :احملافظة والقضاء

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا ________________________________________________:رقم اجلزيرة
 ااا______ااا______ااا______ااا:    رقم املبىن يف اجلزيرة _______________________________________________:اسم الشارع

      ااا______ااا                                                                  :رقم املدخل

 ا ا ا ______ااا______ااا:                 رقم الطابق 

 ااا______ااا______ااا:                  رقم الشقة 
 ______________________________________:ورقم سطر السيدة املبحوثةاسم

  

 زيارات الباحثة
  الزيارة األخرية  ٣  ٢  ١  عدد الزيارات

  ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   ______/ ___ / ___   التاريخ
  الشهر

  السنة
 

 رمز الباحثة  _____________ _____________ _____________ لباحثةاسم ا

  النتيجة  _____________ _____________ _____________ *نتيجة املقابلة

  التاريخ:       الزيارة التالية
  الوقت                     

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

 عدد الزيارات

  رمز النتيجة *
  استوفيت. ١
  املبحوثة غري موجودة يف املرتل. ٢
  تأجلت . ٣

  
  رفضت. ٤
  استوفيت جزئيا. ٥
  _______________________): حتدد(أخرى . ٦

  

  

  رمز مدخل البيانات  إدخال البيانات مراجعة مكتبية مراجعة ميدانية 

 ___________ _____________ _____________ _____________ االسم

  ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   التاريخ



  خلفية املبحوثة ومواردها والزواج: القسم األول 

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ١٠١  سجلي الوقت  الساعة   

  الدقائق   

 يةاخللف

 ١٠٢  يف أي شهر وسنة ولدت؟   الشهر   

  ال تعرف الشهر  ٩٨  

  السنة  

  ال تعرف السنة  ٩٩٩٨  

  العمر بالسنوات   
  كم عمرك اآلن؟

  

  إذا اقتضى األمر  ١٠٣أو /و ١٠٢قارين وصححي 

١٠٣ 

 ١٠٤  هل ذهبت أو تذهبني حاليا إىل مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية؟  حاليا: نعم  ١  
  يف املاضي: نعم  ٢  
  ال  ٣  ١٠٨

 ١٠٥  ؟اما هو أعلى مستوى دراسي أو مرحلة دراسية التحقت   ابتدائي  ١  
  متوسط  ٢  
  ثانوي  ٣  
  جامعي  ٤  

 ١٠٦  ا املستوى؟ذما هو آخر صف أكملته بنجاح يف ه  الصف   

 ١٠٧  ين جريدة أو جملة ؟ أهل تقر  تقريبا يوميا  ١  
  يف األسبوععلى األقل مرة واحدة   ٢  
  أقل من مرة يف األسبوع  ٣  
  ال تقرأ على اإلطالق  ٤  

 ١٠٨  هل تشاهدين التلفزيون ؟   تقريبا يوميا  ١  
  على األقل مرة واحدة يف األسبوع  ٢  
  أقل من مرة يف األسبوع  ٣  
  ال تشاهد على اإلطالق  ٤  

 ١٠٩  هل تستمعني إىل الراديو ؟   تقريبا يوميا  ١  
  لى األقل مرة واحدة يف األسبوعع  ٢  
  أقل من مرة يف األسبوع  ٣  
  ال تستمع على اإلطالق  ٤  

 املوارد
 ١١٠  جبانب أعمالك املرتلية هل تقومني بأي عمل اآلن؟   نعم   ١  ١١٣
  ال  ٢  

 ١١١  هل سبق لك أن عملت يف املاضي؟  نعم   ١  
  ال  ٢  ١١٧

          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ١١٢  شهر السابقة؟ ١٢ل خالل الـهل قمت بأي عم نعم  ١  
  ال  ٢  

   
_______________________________  

_______________________________  

  تقومني به؟) كنت(ما هو نوع العمل الرئيسي الذي 
  

  اكتيب بالتفصيل نوع العمل كما ذكرته املبحوثة

١١٣ 

 ١١٤  أو خارج املرتل؟تقومني ذا العمل يف املرتل ) كنت(وعادة   يف املرتل  ١  
  خارج املرتل  ٢  

تقومني ذا العمل طوال السنة، أو مومسيا، أم ) كنت(وعادة هل  طوال السنة  ١  
  تعملني من حني إىل آخر؟) كنت(

١١٥ 
 جزء من السنة/مومسيا  ٢  
  من حني إىل آخر  ٣  

118  
االثنني معا أم تعملني مقابل أجر نقدي أو عيين أو  )كنت(وهل   أجر نقدي فقط  ١

  تعملني بدون مقابل؟
١١٦ 

 أجر نقدي وعيين معا  ٢
 أجر عيين فقط  ٣  
  بدون مقابل  ٤  

لو حدث وأن عرضت عليك فرصة طيبة للعمل مقابل أجر   نعم   ١  
   نقدي يف املستقبل فهل ستقبلني؟

١١٧ 
  ال  ٢  
  غري متأكدة/ ال تعرف   ٨  

 الزواج
 ١١٨  الزواجية اآلن؟ ما هي حالتك  متزوجة  ١  
  أرملة  ٢  
  مطلقة  ٣  
  منفصلة  ٤  

 ١١٩  هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟  مرة واحدة  ١  
  أكثر من مرة  ٢  

 ١٢٠  تزوجت: ١١٩انظري إىل   الشهر   

  مرة واحدة  أكثر من مرة  ال تعرف الشهر  ٩٨  

اآلن أود أن أتكلم عن زواجك   السنة  
هر وسنة مت زفافك يف أي ش. األول

  إىل زوجك األول؟

يف أي شهر وسنة مت 
  زفافك إىل زوجك؟

  ال تعرف السنة  ٩٩٩٨  

  العمر عند الزفاف بالسنوات   
  كم كان عمرك عند زفافك إليه؟

  

  إذا اقتضى األمر  ١٢٢أو /و ١٢١قارين وصححي 

١٢١ 

  ؟احلايل  توجد صلة قرابة بينك وبني زوجك) كانت(هل   ابن عمة/ ابن عم  ١  
  

  ما هي صلة القرابة؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

١٢٢ 
  ابن خالة/ ابن خال  ٢  
  قرابة بعيدةعالقة   ٣  
  ال توجد صلة قرابة  ٤  

 ١٢٣ أن التحق يف يوم ما باملدرسة؟) األخري(هل سبق لزوجك احلايل   نعم  ١  
  ال  ٢  ١٢٦
  ال تعرف  ٨  

          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ١٢٤  أعلى مستوى دراسي التحق به؟ما هو  ابتدائي  ١  
  متوسط  ٢  
  ثانوي  ٣  
  جامعي  ٤  
  ال تعرف  ٨   

 ١٢٥  ا املستوى؟ذما هو آخر صف أكمله بنجاح يف ه  الصف   

   

 

  

 

مهنته الرئيسية، أعين ما نوع العمل ) ماذا كانت(ما هي 
  به؟  ) كان يقوم(األساسي الذي يقوم 

  

  ذكرا املبحوثةاكتيب اإلجابة بالضبط كما 

١٢٦ 

  عن العمل) كان عاطل(عاطل   97  
  ال تعرف  98   

 ١٢٧         :١١٨انظري إىل   )منفصلة/ متزوجة(ا متزوجة حالي  ١  
  )مطلقة/ أرملة(غري متزوجة حاليا   ٢  ٢٠١

 ١٢٨  ما هو عمر زوجك اآلن؟  العمر بالسنوات    

  ال تعرف  ٩٨  

  توجد يف عصمة زوجك أي زوجة أخرى؟هل   عدد الزوجات األخريات   
  

كم زوجة أخرى يف عصمة  :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  زوجك حاليا؟

١٢٩ 

  ال  ٤  

  ال ينطبق  ٥  

  ال تعرف  ٨  



  اإلجناب ووفيات األطفال : القسم الثاين 

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

ال الذين رزقت م طوال أود اآلن أن أسألك عن مجيع األطف  نعم  ١  
  .حياتك

  هل رزقت بأي طفل أو طفلة ولد حيا؟

٢٠١ 

  ال  ٢  ٢٠٦

 ٢٠٢  هل رزقت بأبناء ذكور أو بنات يعيشون اآلن معك؟  نعم  ١  
  ال  ٢  ٢٠٤

  كم عدد األبناء الذكور الذين يعيشون معك؟  عدد األوالد الذكور يف املرتل   
  وكم عدد البنات الاليت يعشن معك؟

  "صفر/صفر"مل يوجد سجلي  إذا

٢٠٣ 

  عدد البنات يف املرتل   

 ٢٠٤ هل رزقت بأبناء ذكور أو بنات ال يعيشون معك يف البيت اآلن؟  نعم  ١  
  ال  ٢  ٢٠٦

  كم عدد األبناء الذكور الذين ال يعيشون معك يف البيت اآلن؟  عدد األوالد الذكور يف مكان آخر   
  ن معك يف البيت اآلن؟وكم عدد البنات الاليت ال يعش

  "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي 

٢٠٥ 

  عدد البنات يف مكان آخر   

  نعم  ١  
هل سبق أن أجنبت ولدا أو بنتا توىف أو توفيت فيما بعد حىت ولو 

  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 أيام أو 
  ساعات قليلة؟

٢٠٦ 

  ال  ٢  ٢٠٨

  كم عدد األطفال الذكور الذين توفوا؟  عدد األوالد الذكور الذين توفوا   
  وكم عدد البنات الاليت توفني؟

  "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي 

٢٠٧ 

  عدد البنات الاليت توفني   

  جمموع الوالدات احلية   
وسجلي  ٢٠٧و  ٢٠٥و  ٢٠٣امجعي األجوبة لألسئلة 

  "صفر/صفر"إذا مل يوجد سجلي . اموع

٢٠٨ 

 ٢٠٩  :واسأيل ٢٠٨و  ٢٠٧و  ٢٠٥و  ٢٠٣انظري إىل     

    :فقط لكي أتأكد أنين على صواب، لقد رزقت بـ    
    )٢٠٣( بنتا مازالوا على قيد احلياة ويقيمون معك___ ولدا و ___     
    )٢٠٥(بنتا مازالوا على قيد احلياة وال يقيمون معك ___ ولدا و ___     
    )٢٠٧(بنتا توفوا ___ ولدا و ___     
    )٢٠٨(والدة حية ___ ففي اموع رزقت طوال حياتك بـ      
    نعم            هل هذا صحيح؟ ال    

       
٢٠٨إىل  ٢٠١تقصي وصححي           

 ٢١٠  :٢٠٨انظري إىل   أكثر مولود واحد أو  ١  
  مل ترزق بأي مواليد  ٢  ٢٢٢

 



 جدول املواليد الذين ولدوا أحياء

  . أود أن أبدأ بأول مولود رزقت به. اآلن أود أن أسجل أمساء كل واحد من املواليد الذين رزقت م، إن كان مازال على قيد احلياة أو تويف
  .سجلي التوائم يف أسطر منفصلة. ٢١٢يف " س"الطفل مل تتم تسميته فسجلي  وإذا كان ٢١٢سجلي أمساء مجيع األطفال يف 

٢١١  

٢١٧  ٢١٨  ٢١٩  ٢٢٠  
٢١٢  ٢١٣  ٢١٤  ٢١٥  ٢١٦  

  للذين مازالوا على قيد احلياة  للذين توفوا

عندما  )االسم(كم كان عمر 
  تويف؟

:تقصي" سنة"إذا كنت اإلجابة 
  كم شهرا قد أمت عند الوفاة؟

باأليام إذا أقل سجلي اإلجابة 
من شهر، بالشهور إذا أقل من 
 سنتني، وغري ذلك بالسنوات 

سجلي رقم 
سطر الطفل كما

ورد يف قائمة 
  .أفراد األسرة
إذا الطفل ال 

يقيم مع األسرة 
  "٠٠"سجلي

هل يقيم 
  معك اآلن؟

كم سنة 
أمت يف آخر 
عيد ميالد 

  له؟
سجلي 
العمر 

  بالسنوات
مازال على قيد  هل 
  احلياة؟

ي شهر وسنة ولد يف أ

  ؟)االسم(
  

  :تقصي
  يالد؟املما هو تاريخ 

هل املولود  
ولد أو 
  بنت؟

هل كانت 
حالة احلمل 
  توأم أم ال؟

ما أسم املولود 
  ؟)التايل/الثاين/األول(

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠١ ______
  ال  ٢

نتقلي إىل ا
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٢ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

نتقلي إىل املولود ا
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٣ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٤ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٥ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٦ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٧ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٨ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٠٩ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم  ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٠ ______
  ال  ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 



  . . .)تابع (جدول املواليد الذين ولدوا أحياء 

٢١٧  ٢١٨  ٢١٩  ٢٢٠  
٢١٢  ٢١٣  ٢١٤  ٢١٥  ٢١٦  

  للذين مازالوا على قيد احلياة  للذين توفوا

عندما ) االسم(كان عمر كم 
  تويف؟

:تقصي" سنة"إذا كنت اإلجابة 
  كم شهرا قد أمت عند الوفاة؟

سجلي اإلجابة باأليام إذا أقل 
من شهر، بالشهور إذا أقل من 
 سنتني، وغري ذلك بالسنوات 

سجلي رقم سطر 
الطفل كما ورد 

يف قائمة أفراد 
  .األسرة

إذا الطفل ال يقيم 
مع األسرة 

  "٠٠"سجلي
يقيم هل  

 معك اآلن؟

كم سنة 
يف آخر  أمت 

عيد ميالد 
  هلا؟/له

سجلي 
العمر 

  بالسنوات
هل مازال على قيد 

  احلياة؟

يف أي شهر وسنة ولد 

  ؟)االسم(
  

  :تقصي
  ما هو تاريخ ميالده؟

هل املولود  
ولد أو 
  بنت؟

هل كانت 
حالة احلمل 
  ما أسم املولود التايل؟  توأم أم ال؟

  أيام  ١ 
  
ولود انتقلي إىل امل

 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١١ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٢ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٣ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  امأي  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٤ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٥ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٦ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٧ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٨ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

انتقلي إىل املولود 
 ٢٢١التايل أو 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ١٩ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  أمتو ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  أيام  ١ 
  

 ٢٢١انتقلي إىل 

  نعم ١

 

 ليس توأم ١  ولد ١ شهر   نعم ١  

  شهور  ٢  ٢٠ ______
  ال ٢

انتقلي إىل 
٢٢٠  

  ال ٢
 

  توأم ٢  بنت ٢  سنة
  سنوات  ٣ 

  
  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٢٢١ ع عدد املواليد يف اجلدول أعاله وسجليم ٢٠٨قارين اموع يف   

    األعداد متطابقة  األعداد خمتلفة    

     تقصي وصححي   

         
   :تأكدي من التايل سنة امليالد مسجلة:لكل والدة حية   

      العمر احلايل مسجل: لكل طفل مازال على قيد احلياة   

      العمر عند الوفاة مسجل: لكل طفل تويف   

      تقصيت لتعريف العمر بالشهور بالضبط: شهرا أو سنة ١٢لكل عمر عند الوفاة يساوي    

بعض حاالت احلمل تنتهي قبل موعدها مثل حاالت السقط أو   نعم  ١  
  .اإلجهاض، وبعض حاالت احلمل األخرى تنتهي مبولود ميت

  هل حدث لك أي حالة محل مل تنتهي مبولود حي؟

٢٢٢ 

  ال  ٢  ٢٤٢

  االت السقط واإلجهاضعدد ح   
يف اإلمجايل كم عدد حاالت احلمل اليت انتهت بسقط أو 

  إجهاض؟
٢٢٣ 

  عدد حاالت املواليد املوتى   
 ٢٢٤  ويف اإلمجايل كم عدد حاالت احلمل اليت انتهت مبولود ميت؟

انتهت مبولود ميت أو يف أي شهر وسنة انتهت آخر حالة محل   الشهر   
  ؟إجهاض أو سقط

٢٢٥ 

  السنة  

 ٢٢٦  :٢٢٥انظري إىل  أو ما بعده ١٩٩٩مل انتهت يف يناير احلحالة   ١  
   ١٩٩٩مل انتهت قبل يناير احلحالة   ٢  ٢٤٢

  عدد شهور احلمل   
كم . هذهاآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن آخر حالة محل 

  كانت عدد شهور احلمل عندما انتهت حالة احلمل هذه؟ 
٢٢٧ 

 ٢٢٨  نتهي هذا احلمل هل اضطررت للدخول إىل املستشفى؟ عندما ا  نعم  ١  
  ال  ٢  ٢٣٠

 ٢٢٩  كم من ليلة تعني عليك البقاء يف املستشفى؟  عدد الليايل   

  خرجت يف نقس اليوم  ٩٥  

  A  خالل هذا احلمل هل عرضت نفسك للكشف عن احلمل؟  طبيب  

  ملن ذهبت للكشف عنك؟و
  هل من شخص آخر؟ 

  نةأكثر من إجابة ممك

٢٣٠ 
  B  ممرضة مؤهلة  
  C  مولدة مدربة  
  D  داية  
  X   حتدد(أخرى :(_________________________  
٢٣٥  Y  ال أحد  

 ٢٣١  يف أي شهر من محلك ذهبت للكشف ألول مرة؟  الشهور  

  ال تعرف  ٩٨  

          
          
          
         
          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

دافع الذي أدى إىل أن تعرضني نفسك للكشف ألول ما هو ال للتأكد من سالمة اجلنني  ٠١  
  مرة؟

  

 تقصي عن أهم سبب
 
 
 
 
  

٢٣٢ 
 للحجز للوالدة  ٠٢  
 للتأكد من أا حامل  ٠٣  
 شخص آخر/تصميم من العائلة  ٠٤  
 كشف روتيين  ٠٥  
 لضمان محل صحي  ٠٦  
 كان لديها مشكلة  ٠٧  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

 ٢٣٣  كم كان عدد مرات الكشف خالل محلك هذا؟  عدد مرات الكشف  

  ال تتذكر ٩٨  

٢٣٦  

 ٢٣٤  أين أجريت آخر كشف عن هذا احلمل؟ مستشفى أو مصحة حكومية  ٠١
 مركز صحي حكومي  ٠٢
 مستشفى أو مصحة خاصة  ٠٣
 مركز أو مستوصف أهلي  ٠٤
 عيادة خاصة  ٠٥
 ليف املرت  ٠٦
  _________________________):حتدد(أخرى  ٩٦

 ٢٣٥  ملاذا مل تتلقى أي كشف عن هذا احلمل؟ عدم وجود متاعب  ٠١  
 لديها خربة سابقة  ٠٢  
 اخلدمة غري موجودة  ٠٣  
 التكلفة عالية  ٠٤  
 مشغولة  ٠٥  
 الزوج مشغول  ٠٦  
  _________________________):حتدد(أخرى  ٩٦  

 ٢٣٦  خالل فترة هذا احلمل هل تناولت أي من األشياء التالية؟    نعم  ال  
  أقراص أو شراب حديد. ١  ١  ٢  
 فيتامينات.٢  ١  ٢  
  أي دواء آخر. ٣  ١  ٢  

خالل فترة هذا احلمل، هل أخذت أي حقن لتحصني اجلنني من  جرعة واحدة:نعم  ١  
ي اجلنني من التيتانوس؟ أقصد أي حقنة يف الذراع لتحم

  التشنجات بعد الوالدة؟
  

 كم حقنة أعطيت لك؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  

٢٣٧ 
 جرعتني:نعم  ٢  
 ثالث جرعات:نعم  ٣  
 ال  ٤  

  ال تعرف  ٨  

التعرف   يف أي وقت خالل هذا احلمل، هل عانيت من أي من    نعم  ال
  املضاعفات التالية؟

  

 جابة املناسبةأقرئي كل واحدة وسجلي اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
  

٢٣٨ 
 نزيف مهبلي حاد.١  ١  ٢  ٨  
 ارتفاع يف ضغط الدم.٢  ١  ٢  ٨  
 تورم يف الوجه أو اجلسم.٣  ١  ٢  ٨  
 صداع حاد.٤  ١  ٢  ٨  
 أمل يف أعلى البطن.٥  ١  ٢  ٨  
 ارتفاع شديد يف درجة احلرارة.٦  ١  ٢  ٨  
 تشنجات ليست نامجة عن محى.٧  ١  ٢  ٨  
 أمل عند التبول.٨  ١  ٢  ٨  
 الصفرة.٩  ١  ٢  ٨  

  صعوبة شديدة يف التنفس . ١٠  ١  ٢  ٨  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٢٣٩  :٢٣٨انظري إىل  نعم ألي من األعراض  ١  
  ال أو ال تعرف لكل األعراض  ٢  ٢٤٢

٢٤٢  
A  هل تلقيت أي نصيحة أو عالج هلذه األعراض؟ طبيب  

  

  ممن؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٢٤٠ 
B  مولدة مدربة/ممرضة 
C  صيديل 

  D  داية 
  E  األم 
  F  الزوج 
  G  أقارب آخرون 
  H  عطار 
  X  حتدد(أخرى:(_________________________  
  Y  ال أحد 

  طبية لعالج هذه األعراض؟ ملاذا مل تسعي إىل تلقي استشارة  ال يشكل مشكلة  ٠١  
  

  تقصي عن أهم سبب

٢٤١ 
  اخلدمة غري متوفرة  ٠٢  
  التكلفة مرتفعة  ٠٣  
  مشغولة  ٠٤  
  الزوج مشغول  ٠٥  
  الداية كانت قادرة على القيام بذلك  ٠٦  
  )تقليدي(استعملت عالج غري طيب   ٠٧  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

 ٢٤٢  هل أنت حامل حاليا؟  منع  ١  

٢٤٥  
  ال  ٢
  غري متأكدة  ٨

  مدة احلمل بالشهور   
  منذ كم شهرا بدأ هذا احلمل؟

  سجلي عدد الشهور اليت متت
٢٤٣ 

٢٤٧  
عندما أصبحت حامال، هل كنت تريدين أن تصبحي حامال   كانت تريد احلمل وقتها  ١

مل تكوين وقتها، أو هل كنت تريدين االنتظار لوقت الحق، أو 
  ترغيب يف احلمل على اإلطالق؟

٢٤٤ 
  كانت تريد االنتظار   ٢
  مل تكن ترغب يف احلمل على اإلطالق  ٣

 ٢٤٥  هل مازالت تأتيك الدورة الشهرية؟  نعم  ١  

٢٤٧  
  )سن اليأس(انقطعت : ال  ٢
  يف فترة نفاس: ال  ٣

  مل حتيض أبدا  ٤  ٢٤٨

   ١  ٢٤٦  ؟عندكهرية مىت بدأت آخر دورة ش  أيام

   ٢   أسابيع

   ٣   شهور

   ٤   سنوات

 ٢٤٧  كم كان عمرك عندما بدأت عندك الدورة الشهرية ألول مرة؟  العمر بالسنوات   

  غري متأكدة/ ال تتذكر/ ال تعرف  ٩٨  

ود يف إىل تاريخ ميالد آخر مول ٢١٥انظري يف السؤال   أو ما بعده ١٩٩٩ آخر والدة متت يف يناير  ١  
 اجلدول

٢٤٨ 

  أو ليس لديها مواليد ١٩٩٩آخر والدة متت قبل يناير   ٢  ٥٠١



  رعاية األمومة آلخر مولود حي خالل اخلمس سنوات السابقة على املسح: القسم الثالث 

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقل إىل

   
  _______________): إذا ورد(االسم 

  رقم سطر آخر مولود

ن أسألك بعض األسئلة عن فترة محلك بآخر مولود اآلن أود أ
  ؟)إذا ورد ٢١٢اسم املولود من (رزقت به، أعين 

سجلي اسم ورقم سطر املولود األخري كما ورد يف 
  من جدول املواليد ٢١٢السؤال 

٣٠١ 

  الرعاية قبل الوالدة

  A خالل هذا احلمل هل عرضت نفسك على أي شخص للكشف   طبيب
  عن احلمل؟

  ملن ذهبت للكشف عنك؟ :"نعم"ت اإلجابة إذا كان
  هل من شخص آخر؟                                  

 سجلي كل األشخاص الذين كشفت عندهم

٣٠٢ 
  B ممرضة مؤهلة  
  C مولدة مدربة  
  D داية  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  
٣١٣  Y ال أحد  

 ٣٠٣  لك ذهبت للكشف ألول مرة؟يف أي شهر من مح  الشهور  

  ال تعرف  ٩٨  

ما هو الدافع الذي أدى إىل أن تعرضني نفسك للكشف ألول   للتأكد من سالمة اجلنني  ٠١  
  مرة؟

  

 تقصي عن أهم سبب

٣٠٤ 
  للحجز للوالدة  ٠٢  
  للتأكد من أا حامل  ٠٣  
  شخص آخر/ تصميم من العائلة  ٠٤  
  كشف روتيين  ٠٥  
  مان محل صحيلض  ٠٦  
  كان لديها مشكلة  ٠٧  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

  
 ٣٠٥  كم كان عدد مرات الكشف خالل محلك هذا؟  عدد مرات الكشف

  ال تتذكر ٩٨  

 ٣٠٦  أين أجريت آخر كشف عن هذا احلمل؟  مستشفى أو مصحة حكومية  01  
  مركز صحي حكومي  02  
  أو مصحة خاصةمستشفى   03  
  مركز أو مستوصف أهلي  ٠٤  
  عيادة خاصة  ٠٥  
  يف املرتل  ٠٦  ٣١٠
  _________________________): حتدد(أخرى   96  

  
مكان آخر (كم استغرقت من الوقت للوصول من مرتلك إىل   الوقت بالدقائق

  ؟)كشف
٣٠٧ 

  ال تعرف ٩٩٨  

 ٣٠٨ على األقدام أو باستخدام وسيلة أخرى للنقل؟ هل مت ذلك مشيا  مشيا على األقدام  ١  
  سيارة أجرة/ حافلة  ٢  
  سيارة خاصة  ٣  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٣٠٩ لتلقي الكشف؟ )مكان آخر كشف(كم انتظرت من الوقت يف   الوقت بالدقائق  

  ال تتذكر ٩٩٨  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقل إىل

سجلي الشخص(تلقت الكشف من: ٣٠٢إىلانظري  مولدة مدربة /ممرضة/طبيب  ١  
  )األعلى تأهيال

٣١٠ 

  أخرى/ داية  ٢  ٣١٤

التعرف   خالل تلقيك الرعاية عن هذا احلمل، هل أجريت لك أي من    نعم  ال
  الفحوصات التالية؟

   

 أقرئي كل واحدة وسجلي اإلجابة املناسبة  

٣١١ 

  قياس الوزن. ١  ١  ٢  ٨  

  قياس الطول. ٢  ١  ٢  ٨  

  قياس ضغط الدم. ٣  ١  ٢  ٨  

  حتليل الدم. ٤  ١  ٢  ٨  

  حتليل البول. ٥  ١  ٢  ٨  

  قياس البطن. ٦  ١  ٢  ٨  

  اإلصغاء إىل اجلنني. ٧  ١  ٢  ٨  

  املوجات فوق الصوتية. ٨  ١  ٢  ٨  

  الفحص الباطين. ٩  ١  ٢  ٨  

  أخربت عن وضع اجلنني. ١٠  ١  ٢  ٨  

عاية عن هذا احلمل، هل تلقيت أي معلومات خالل تلقيك الر   نعم  ال التعرف  
  عن األشياء التالية؟

   

 أقرئي كل واحدة وسجلي اإلجابة املناسبة  

٣١٢ 

٣١٤  

  نظام األكل. ١  ١  ٢  ٨

  أعراض احلمل اخلطرية. ٢  ١  ٢  ٨

  الرضاعة الطبيعية. ٣  ١  ٢  ٨

  تنظيم األسرة. ٤  ١  ٢  ٨

  الرعاية بعد الوالدة. ٥  ١  ٢  ٨

  ملاذا مل تتلقى أي كشف عن هذا احلمل؟  عدم وجود متاعب  ٠١  
  
  

  تقصي عن أهم سبب

٣١٣ 

  لديها خربة سابقة  ٠٢  

  اخلدمة غري موجودة  ٠٣  

  التكلفة عالية  ٠٤  

  مشغولة  ٠٥  

  الزوج مشغول  ٠٦  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

تناولت أو اشتريت أقراص أو خالل فترة هذا احلمل هل   نعم  ١  
  مشروب حديد؟

٣١٤ 

  ال  ٢  

  ال تعرف  ٨  

خالل فترة هذا احلمل هل تناولت أي نوع من أنواع   نعم  ١  
  الفيتامينات؟

٣١٥ 

  ال  ٢  

  ال تعرف  ٨  

خالل فترة هذا احلمل، هل أخذت أي حقن لتحصني اجلنني   جرعة واحدة: نعم  ١  
يف الذراع لتحمي اجلنني من من التيتانوس؟ أقصد أي حقنة 

  التشنجات بعد الوالدة؟

  كم حقنة أعطيت لك؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

٣١٦ 

  جرعتني: نعم  ٢  

  ثالث جرعات: نعم  ٣  

  ال  ٤  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقل إىل

  ال تعرف  ٨  

التعرف   يف أي وقت خالل هذا احلمل، هل عانيت من أي من    نعم  ال
  املضاعفات التالية؟

  

دة وسجلي اإلجابة املناسبةأقرئي كل واح  

٣١٧ 
 نزيف مهبلي حاد.١  ١  ٢  ٨  
 ارتفاع يف ضغط الدم.٢  ١  ٢  ٨  
 تورم يف الوجه أو اجلسم.٣  ١  ٢  ٨  
 صداع حاد.٤  ١  ٢  ٨  
 أمل يف أعلى البطن.٥  ١  ٢  ٨  
 ارتفاع شديد يف درجة احلرارة.٦  ١  ٢  ٨  
 تشنجات ليست نامجة عن محى.٧  ١  ٢  ٨  
 أمل عند التبول.٨  ١  ٢  ٨  
 الصفرة.٩  ١  ٢  ٨  
 صعوبة شديدة يف التنفس.١٠  ١  ٢  ٨  

 ٣١٨  :٣١٧انظري إىل   نعم ألي من األعراض  ١  
  ال أو ال تعرف لكل األعراض  ٢  ٣٢١

٣٢١  
A هل تلقيت أي نصيحة أو عالج هلذه األعراض؟  طبيب  

  

  ممن؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
هل من شخص آخر؟                                        

٣١٩ 
B مولدة مدربة/ممرضة 
C صيديل 

  D داية 
  E األم 
  F الزوج 
  G أقارب آخرون 
  H عطار 
  X حتدد(أخرى:(_________________________  
  Y ال أحد 

  شارة طبية لعالج هذه األعراض؟ملاذا مل تسعي إىل تلقي است  ال يشكل مشكلة  ٠١  
  

 تقصي عن أهم سبب

٣٢٠ 
  اخلدمة غري متوفرة  ٠٢  
  التكلفة مرتفعة  ٠٣  
  مشغولة  ٠٤  
  الزوج مشغول  ٠٥  
  الداية كانت قادرة على القيام بذلك  ٠٦  
  )تقليدي(استعملت عالج غري طيب   ٠٧  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

  لرعاية عند املخاض والوالدةا

التعرف   . اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن فترة املخاض والوضع   نعم  ال
خالل فترة املخاض أو مباشرة بعد عملية الوضع، هل عانيت من 

  أي من األعراض التالية؟
  

 أقرئي كل عرض وسجلي اإلجابة املناسبة

٣٢١ 
  ساعة ١٢خماض عسري استغرق أكثر من . ١  ١  ٢  ٨  
 محى شديدة.٢  ١  ٢  ٨  

  تشنجات غري نامجة عن احلمى. ٣  ١  ٢  ٨  

  نزيف مهبلي حاد. ٤  ١  ٢  ٨  

 ٣٢٢  :٣٢١انظري إىل   نعم ألي من األعراض  ١  

  ال أو ال تعرف لكل األعراض  ٢  ٣٢٥

هل اعتقدت أنت أو أي شخص كان يساعدك حينها أن هنالك   نعم  ١  
  الوضع؟مشكلة يف خماضك أو عملية 

٣٢٣ 

  ال  ٢  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقل إىل

 ال تعرف  ٨  

  هل مت استدعاء أي شخص بسبب هذه املشكلة؟ طبيب  ١  
  

  من مت استدعاءه؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  

إذا مت استدعاء أكثر من شخص سجلي الشخص األعلى 
 تأهيال

٣٢٤ 
 مولدة مدربة/ممرضة  ٢  
 داية  ٣  
  _________________________):حتدد(أخرى  ٤  
 ال أحد  ٥  

  كانت يف املستشفى  ٦  

 ٣٢٥  ؟)االسم(أين وضعت أو ولدت   مرتهلا اخلاص  ٠١  
  مرتل والديها  ٠٢  

  مرتل آخر  ٠٣  

٣٣٠  

  مستشفى أو مصحة حكومية  ٠٤

  مركز صحي حكومي  ٠٥

  مركز أو مستوصف أهلي  ٠٦

  مصحة خاصة/ مستشفى  ٠٧

  صةعيادة طبيب خا  ٠٨

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

 ٣٢٦  يف مستشفى أو يف مصحة؟ )االسم(ملاذا مل تتم والدة   املرتل أفضل  ١  
  اخلدمة غري متوفرة  ٢  

  التكلفة مرتفعة  ٣  

  فجائية/ والدة مبكرة  ٤  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  

  A ؟)االسم(والدة  من ساعدك يف  طبيب  
  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

٣٢٧ 
  B مولدة مدربة /ممرضة  

  C داية  

  D أصدقاء/ أقارب  

  X  حتدد(أخرى :(_________________________  

 ٣٢٨  كيف مت قطع احلبل السري؟  أدوات جراحية  ١  
  مقص عادي  ٢  

  موس  ٣  

  سكني  ٤  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  

  ال تعرف  ٨  

331  

 ٣٢٩  وكيف مت معاجلة وربط السرة؟  شاش وقطن معقم  ١
  التغطية بالقهوة املطحونة  ٢

  التغطية بالدقيق  ٣

  التغطية بالتراب  ٤

  _________________________): حتدد(أخرى   ٦

  ال تعرف  ٨

  ١  
 خرج من تلقاء نفسه

  
اء نفسه، أو هل استعملت  أدوات هل اجلنني خرج من تلق

  أو مت إجراء عملية قيصرية؟شفاط /كالب أو تفريغ
٣٣٠ 

  شفاط/ تفريغ/ كالب  ٢  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقل إىل

 عملية قيصرية  ٣  

  الرعاية بعد الوالدة

  A اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن فترة الستة أسابيع التالية   طبيب
لى أي هل عرضت نفسك ع. لعملية الوالدة أي فترة النفاس

  شخص للكشف عن صحتك بعد الوالدة؟

  ملن ذهبت للكشف عنك؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                      

٣٣١ 

  B مولدة مدربة/ ممرضة  

  C داية  

  X  حتدد(أخرى :(_________________________  

٣٣٣  Y ال أحد  

334  

 ٣٣٢  أين مت إجراء هذا الكشف؟ أو مصحة حكوميةمستشفى  ٠١
 مركز صحي حكومي  ٠٢
 مركز أو مستوصف أهلي  ٠٣
 مستشفى أو مصحة خاصة  ٠٤
 لدى طبيب خاص  ٠٥
 يف املرتل  ٠٦
  _________________________):حتدد(أخرى  ٩٦

شف عن صحتك بعد ما هو السبب الرئيسي لعدم ذهابك للك عدم وجود متاعب  ٠١  
  الوالدة؟

٣٣٣ 
 لديها خربة سابقة  ٠٢  
 غري مدركة ألمهية الكشف  ٠٣  
 اخلدمة غري متوفرة  ٠٤  
 التكلفة عالية  ٠٥  
 مشغولة  ٠٦  
 الزوج مشغول  ٠٧  
  _________________________):حتدد(أخرى  ٩٦  

التعرف   هل )االسم(التالية لوالدة يف أي وقت خالل فترة الستة أسابيع   نعم  ال
  عانيت من أي من األعراض التالية؟

  

  رض وسجلي اإلجابة املناسبةاأقرئي كل ع

٣٣٤ 
  نزيف مهبلي حاد. ١  ١  ٢  ٨  
  انتفاخ وأمل يف الساقني. ٢  ١  ٢  ٨  
  إفراز مهبلي كريه الرائحة مع محى. ٣  ١  ٢  ٨  
  أمل يف أسفل البطن مع محى. ٤  ١  ٢  ٨  
  أمل حاد يف أسفل الظهر مع محى. ٥  ١  ٢  ٨  
  أمل حاد يف أعلى الظهر مع محى.٦  ١  ٢  ٨  
  أمل عند التبول مع محى. ٧  ١  ٢  ٨  
  انتفاخ وأمل يف الثديني مع محى. ٨  ١  ٢  ٨  

 ٣٣٥  :٣٣٤انظري إىل   نعم ألي من األعراض  ١  
  ال أو ال تعرف لكل األعراض  ٢  ٤٠١

٤٠١  

A يحة أو عالج هلذه األعراض؟هل تلقيت أي نص طبيب  
  

  ممن؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
هل من شخص آخر؟                                       

٣٣٦ 

B مولدة مدربة/ممرضة 

C صيديل 

  D داية 

  E األم 

  F الزوج 

  G أقارب آخرون 

  H عطار 

  X  حتدد(أخرى :(_________________________  



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقل إىل

  Y ال أحد  

ملاذا مل تسعي إىل تلقي استشارة طبية للعالج من هذا املشكل   ال يشكل مشكلة  ٠١  
  ؟)هذه املشاكل(
  

  تقصي وسجلي أهم سبب

٣٣٧ 
  اخلدمة غري متوفرة  ٠٢  
  التكلفة مرتفعة  ٠٣  
 مشغولة  ٠٤  
  الزوج مشغول  ٠٥  
  الداية كانت قادرة على القيام بذلك  ٠٦  
  )تقليدي(استعملت عالج غري طيب   ٠٧  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

  



  تغذية وصحة آخر مولود حي خالل اخلمس سنوات السابقة على املسح: القسم الرابع

  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

حتدثنا عن محلك بطفلك األخري اآلن أود أن أسألك بعض  ٤٠١
  ).لة عن تغذية وصحة هذا الطفلاألسئ

سجلي اسم ورقم سطر و احلالة احلياتية آلخر مولود كما 
  ٢١٦و  ٢١٢ورد يف السؤالني 

  _______________): إذا ورد(االسم 

     رقم سطر آخر مولود

  احلالة احلياتية
    ١  على قيد احلياة

    ٢  متوىف

  الرضاعة الطبيعية

    ١  نعم  ؟من الثدي) االسم(هل أرضعت  ٤٠٢
  ٤٠٦  ٢  ال

أعين كم من الوقت مضى بعد  ،)االسم(مىت بدأت يف إرضاع  ٤٠٣
  من الثدي ألول مرة؟ )االسم(الوالدة عندما بدأت يف إرضاع 

  

، وأقل من "٠٠"إذا كانت اإلجابة أقل من ساعة سجلي 
  ساعة سجلي بالساعات وغري ذلك سجلي باأليام ٢٤

    ٠٠ ٠  بعد الوالدة مباشرة

    ١  ساعاتال

    ٢  األيام

خالل األيام األوىل بعد الوالدة وقبل أن يبدأ حليب ثديك يدر  ٤٠٤
أعطي أي سوائل من غري حليب ) االسم( بصفة مستمرة، هل

  الثدي؟  

    ١  نعم

  ٤٠٧  ٢  ال

قبل أن يبدأ حليب  )االسم(ما هي السوائل اليت أعطيت لـ ٤٠٥
  ثديك يدر بصفة مستمرة؟

  

  شيء آخر؟أي  :تقصي
  

  A  )من غري حليب الثدي(حليب 

٤٠٧  

  B  ماء
  C  ماء بالسكر أو جلوكوز

  D  ماء غريب
  E حملول ماء وسكر وملح

  F  عصري فواكه
  G  حليب بودرة لألطفال

  H  شاي أو حملول أعشاب طبيعية
  I  عسل

  X  _________________________): حتدد(أخرى 

    ٠١  الطفل كان مريضا  من الثدي؟ )االسم(ذا مل ترضعي ملا ٤٠٦
    ٠٢  الطفل توىف

    ٠٣  رفض الطفل ثدي األم
    ٠٤  األم مريضة

    ٠٥ األم ليس لديها حليب كاف
    ٠٦  مشاكل باحللمة أو الثدي 

    ٠٧  ذهاب األم إىل العمل
    ٩٦  _________________________): حتدد(أخرى 

  ١  نعم  ؟)االسم(ادت لك الدورة الشهرية من بعد والدة هل ع ٤٠٧
 ٤٠٩ ٢  ال

    عدد الشهور  مل تأيت لك الدورة الشهرية؟ )االسم(ملدة كم شهر بعد والدة  ٤٠٨

    ٩٨  ال تعرف



  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

وضعي دائرة حول الرمز ٤٠٢و  ٤٠١انظري إىل ٤٠٩
  املناسب

    ١  على قيد احلياة ورضع من الثدي

  ٤١٧  ٢  ة ومل يرضع من الثديعلى قيد احليا

  ٤١٣  ٣  توىف ورضع من الثدي

  ٥٠١  ٤  توىف ومل يرضع من الثدي

    ١  نعم  ؟)االسم(هل مازلت ترضعني  ٤١٠

  ٤١٣  ٢  ال

    عدد مرات الرضاعة  باألمس خالل ساعات النهار؟) االسم(كم مرة أرضعت  ٤١١

    ٩٦  كلما طلب الطفل

ليلة األمس من الغروب وحىت فجر أرضعتها /كم مرة أرضعته ٤١٢
  اليوم؟

 ٤١٧   عدد مرات الرضاعة
  ٩٦  كلما طلب الطفل

     عدد شهور الرضاعة  إمجاال؟) االسم( كم شهر أرضعت ٤١٣

  ٥٠١  ٩٦  حىت وفاة الطفل

  عند هذا السن؟ )االسم(ملاذا توقفت عن رضاعة  ٤١٤
  

  تقصي عن السبب الرئيسي وسجليه

    ٠١  وصل إىل سن مناسب

    ٠٢  حليب الثدي ليس كافيا لنمو الطفل

    ٠٣  الطفل كان مريضا

    ٠٤  رفض الطفل الثدي

  ٥٠١  ٠٥  الطفل توىف

    ٠٦  األم كانت مريضة

    ٠٧  األم ليس لديها حليب كاف

    ٠٨  األم أصبحت حامل

    ٠٩  الرغبة يف إجناب طفل آخر

    ١٠  الرغبة يف استعمال حبوب منع احلمل

    ١١  للعودة إىل العمل/للعمل

    ١٢  التغذية الصناعية أفضل

    ٩٦  _________________________): حتدد(أخرى 

    ١  فجأة  فجأة أو بالتدريج؟ )االسم(هل أوقفت الرضاعة وفطمت  ٤١٥

    ٢  بالتدريج

  ١  الطفل على قيد احلياة  احلالة احلياتية: ٤٠١انظري إىل  ٤١٦

 ٥٠١ ٢  ىفالطفل متو

تناول أي شيء عن طريق زجاجة حبلمة باألمس  )االسم(هل  ٤١٧
  خالل النهار أو الليل؟

    ١  نعم

    ٢  ال

  ٨  ال تعرف

         
   

       

         
         



  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

أيا من ) االسم(كم من مرة باألمس خالل النهار أو الليل تناول  ٤١٨
  السوائل واألطعمة اليت سأتلوها عليك؟

  

  :ةأقرئي كل واحد
  إذا مل يتناول أي مرة" ٠"سجلي 
  إذا تناول سبع مرات أو أكثر" ٧"سجلي 
  إذا ال تعرف" ٨"سجلي 

     مياه للشرب. ١

     )سائل( حليب طبيعي كامل الدسم. ٢

     )سائل( حليب مبستر ومعلب. ٣

     حليب بودرة لألطفال. ٤

     حمفوظ حليبحليب بودرة أو . ٥

     عصري فواكه. ٦

     ماء بالسكر. ٧

     ماء أرز. ٨

     )…كراويه، حلبة (حملول أعشاب طبيعية . ٩

     لنب رائب. ١٠

     طعام أعد يف املرتل خصيصا للطفل. ١١

     أطعمة حمفوظة لألطفال. ١٢

     طعام أعد لألسرة. ١٣

     ______________________): حتدد(أخرى . ١٤

مت إضافة سكر ألي من األطعمة أو السوائل اليت تناوهلا  هل ٤١٩
  باألمس؟ )االسم(

    ١  نعم
    ٢  ال

  التحصني ضد أمراض الطفولة

هل لديك بطاقة تطعيم ).االسم(اآلن أود أن أسألك عن صحة  ٤٢٠
مسجل عليها التتطعيمات اليت  )االسم(خاصة بـ
  تلقتها؟/تلقاها

  

  هل ممكن أن أطلع عليها؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  ٤٢٢  ١  مت اإلطالع: نعم

  ٤٢٤  ٢  مل يتم اإلطالع: نعم

    ٣  ال يوجد بطاقة

  ١  نعم  يف السابق؟ )االسم(هل كان لديك بطاقة تطعيم خاصة بـ ٤٢١
٤٢٤  

  ٢  ال

  سجلي تاريخ كل تطعيم كما ورد يف البطاقة. ١ ٤٢٢
  تطعيم يف البطاقة ومل يسجل تارخيهإذا ورد ال" األيام"يف خانة " ٤٤"سجلي . ٢
  إذا مل يرد التطعيم على اإلطالق يف البطاقة" األيام"يف خانة " ٩٩"سجلي . ٣

  

    السنة  الشهر  اليوم  )لألحياء( التطعيم

                    )ج.س.ب( الدرن. ١

                    السعال الديكي اجلرعة األوىل/تيتانوس/دفترييا. ٢

                    ال الديكي اجلرعة الثانيةالسع/تيتانوس/دفترييا. ٣

                    السعال الديكي اجلرعة الثالثة/تيتانوس/دفترييا. ٤

                    شلل األطفال اجلرعة األوىل. ٥

                    شلل األطفال اجلرعة الثانية. ٦

                    شلل األطفال اجلرعة الثالثة. ٧

                    احلصبة. ٨

                    اء الكبديالتطعيم ضد الوب. ٩

          



  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  تلقت أي تطعيم آخر مل يسجل يف البطاقة؟/ تلقى) االسم(هل  ٤٢٣
  

فقط إذا املبحوثة ذكرت الدرن أو " نعم"سجلي اإلجابة 
/ تيتانوس/ أي من جرعات شلل األطفال أو الدفترييا

  .السعال الديكي أو احلصبة
" ٩٩"الرمز  ٤٢٢غريي يف السؤال : "نعم"ويف حالة 

لكل تطعيم مت " ٦٦"وجود يف خانة األيام إىل الرمز امل
  ذكره من قبل املبحوثة

  ١  نعم

  ٢  ال  426

  ٨  ال تعرف

    ١  نعم  حتصينها من األمراض؟/أعطى أي تطعيم لتحصينه) االسم(هل  ٤٢٤
  ٢  ال

٤٢٦  
  ٨  ال تعرف

      :التاليةتلقت أي من التطعيمات /تلقى) االسم(الرجاء أن تقويل يل إذا  ٤٢٥
، أعين حقنة تعطى يف لسلوهو تطعيم ضد ا )ج.س.ب( الدرن أ

  الكتف واليت تترك عالمة على اجلسم؟ 
    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

تلقت تطعيم ضد الدفترييا والسعال الديكي والتيتانوس /هل تلقى ب
  يعطى عن طريق حقنة؟

احلقنة؟أخذت هذه /كم من مرة أخذ:"نعم"إذا كانت اإلجابة 

     عدد املرات: نعم

    ٧  ال
    ٨  ال تعرف

تلقت تطعيم ضد شلل األطفال والذي يعطى كنقط عن/هل تلقى ج
  طريق الفم؟

  أخذت النقط؟/كم من مرة أخذ :"نعم"إذا كانت اإلجابة 

     عدد املرات: نعم

    ٧  ال
    ٨  ال تعرف

    ١  نعم  تلقت حقنة تطعيم ضد احلصبة؟/هل تلقى  د
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

السائل " أ"جرعة من فيتامني ) االسم(تلقت /هل تلقى ٤٢٦
  حتصينها من عمى الليلي خالل الستة شهور السابقة؟/لتحصينه

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

هل تلقى الطفل كل من : ٤٢٥و ٤٢٢انظري إىل  ٤٢٧
الدرن، والثالث جرعات من الدفترييا والسعال الديكي 
والتيتانوس، والثالث جرعات من شلل األطفال واحلصبة؟

  ٤٢٩  ١  تلقى كل هذه التطعيمات: نعم

    ٢  مل يتلقى أي من التطعيمات/ مل يتلق مجيع هذه التطعيمات : ال

  ؟)االسم(تطعيم ) ستكملي(ملاذا مل يتم  ٤٢٨
  

  تقصي عن أهم سبب

    ٠١  الطفل مازال صغري السن
    ٠٢  ليست على علم بأمهية التطعيم

    ٠٣  ليست على علم بأمهية إعادة الزيارة للجرعات األخرى
    ٠٤  مكان أو وقت التطعيم غري معروف

    ٠٥  اخلوف من التأثريات اجلانبية
    ٠٦  تنوي الذهاب

    ٠٧  مريضالطفل 
    ٠٨  عدم توافر املصل
    ٠٩  مكان التطعيم بعيد
    ١٠  اخلدمة غري متوفرة

    ٩٦  _________________________): حتدد(أخرى 
       



  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  أمراض الطفولة خالل األسبوعني السابقني على املسح

الرتفاع يف درجة احلرارة يف أي  )االسم(تعرضت /هل تعرض ٤٢٩
  ني املاضيني؟وقت خالل األسبوع

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

يف أي وقت  سعالألي حالة  )االسم(تعرضت /هل تعرض ٤٣٠
  خالل األسبوعني املاضيني؟

    ١  نعم
  ٢  ال

٤٣٤  
  ٨  ال تعرف

ساعة  ٢٤خالل الـ بالسعال )االسم(أصيبت /هل أصيب ٤٣١
  املاضية؟

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

  هذه؟ السعالحالة ) تستمر(وم استمرت ملدة كم ي ٤٣٢
  

  صفر/إذا أقل من يوم سجلي صفر

     عدد األيام

    ٩٨  ال تعرف

كانت تتنفس /، هل كان يتنفسبالسعال )االسم(خالل إصابة  ٤٣٣
  أسرع من املعتاد بأنفاس قصرية وسريعة؟

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

    ١  ٤٣٠أو  ٤٢٩نعم ألي من   ؟السعالأو  ارتفاع احلرارة: ٤٣٠و ٤٢٩انظري إىل  ٤٣٤
  ٤٤٠  ٢  ٨أو  ٢= كالمها 

هل أخذت نصيحة أو متت استشارة أي شخص خبصوص احلمى  ٤٣٥
  ؟السعالأو 

    ١  نعم
  ٤٣٧  ٢  ال

  أين ذهبت لتلقي النصيحة أو االستشارة؟ ٤٣٦
  

  هل من مكان آخر أو شخص آخر؟ :تقصي

  A  مستوصف أو مستشفى حكومي

٤٣٨  

  B  شفى أو عيادة خاصةمست
  C  طبيب خاص

  D  صيديل
  E  داية
  F طبيب عريب/عطار

  G  ______________________): حيدد(شخص آخر 
  X  _________________________): حتدد(أخرى 

ملاذا مل تأخذي نصيحة أو متت استشارة أي شخص خبصوص  ٤٣٧
  ؟السعالاحلمى أو 

    ٠١  اإلصابة خفيفة
    ٠٢  لديها خربة سابقة

    ٠٣  األم مشغولة
    ٠٤  األب مشغول

    ٠٥  ال يوجد أحد ألخذ الطفل
    ٠٦  املكان بعيد/ اخلدمة غري متوفرة

    ٩٦  _________________________): حتدد(أخرى 

    ١  نعم  ؟السعال/هل أعطى الطفل  أي شيء للعالج  من احلمى ٤٣٨
  ٢  ال

٤٤٠  
  ٨  تعرف ال

   
       

         



  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  ؟السعال/للعالج من احلمى) االسم(ما الذي مت إعطاء  439
  

  هل من وصف أو عالج آخر؟ :تقصي

    A حقنة
    B  )شراب/ كبسولة(مضاد حيوي 

    C  أقراص أو شراب عالج املالريا
    D  للسعالشراب 

    E  أقراص أو شراب آخر
    F  أقراص أو شراب ال تعرفه

    G  ج مرتيل أو أعشابعال
    X  _________________________): حتدد(أخرى 

باإلسهال يف أي وقت خالل  )االسم(أصيبت /هل أصيب ٤٤٠
  األسبوعني املاضيني؟ 

    ١  نعم
  ٢  ال

٥٠١  
  ٨ ال تعرف

ساعة  ٢٤باإلسهال خالل الـ) االسم(أصيبت /هل أصيب ٤٤١
  املاضية؟

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  فال تعر

  حالة اإلسهال هذه؟) تستمر(ملدة كم يوم استمرت  ٤٤٢
  

  صفر/إذا أقل من يوم سجلي صفر

     عدد األيام

    ٩٨  ال تعرف

    ١  نعم  هل كان هنالك دم يف الرباز؟ ٤٤٣
    ٢  ال

    ٨  ال تعرف

اآلن أود أن أعرف ما هي كمية السوائل اليت مت إعطائها  ٤٤٤
أخذت أقل من /هل أخذ. اإلسهالخالل اإلصابة ب )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

    ١  أقل بكثري من املعتاد
    ٢  أقل بقليل من املعتاد
    ٣  نفس الكمية املعتادة

    ٤  أكثر من املعتاد
    ٥   يأخذ سوائل على اإلطالقمل

  ٤٤٦  ٦  يرضع من الثدي فقط
    ٨  ال تعرف

    ١  الطفل مازال يرضع من الثدي  : ٤١٠انظري إىل  445
  ٤٤٧  ٢  ٤١٠الطفل ال يرضع من الثدي أو ال يوجد إجابة يف 

عند اإلصابة باإلسهال؟ هل  )االسم(كيف تصرفت يف رضاعة  ٤٤٦
الكمية بدون تغيري أو زدت أو استمريت يف الرضاعة بنفس 

  أنقصت من الكمية أو توقفت عن الرضاعة متاما؟

    ١  االستمرار بدون تغيري
    ٢  زيادة الكمية
    ٣ إنقاص الكمية

    ٤  وقف الرضاعة متاما

خالل اإلصابة  )االسم(وما هي كمية الطعام اليت مت إعطائها لـ ٤٤٧
، نفس الكمية املعتادة، أخذت أقل من املعتاد/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

    ١  أقل بكثري من املعتاد
    ٢  أقل بقليل من املعتاد
    ٣  نفس الكمية املعتادة

    ٤  أكثر من املعتاد
    ٥  طعامأوقفت ال

    ٦  مل يأخذ أغذية صلبة بعد
    ٨  ال تعرف

          
         



  انتقل إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

هل أخذت نصيحة أو متت استشارة أي شخص خبصوص  ٤٤٨
  اإلسهال؟

    ١  نعم

  ٤٥٠  ٢  ال

  أين ذهبت لتلقي النصيحة أو االستشارة؟ ٤٤٩
  

  هل من مكان آخر أو شخص آخر؟ :تقصي

  A  مستوصف أو مستشفى حكومي

451  

  B  عيادة خاصةمستشفى أو 
  C  طبيب خاص

  D  صيديل
  E  داية
  F  عطار

  G  ______________________): حيدد(شخص آخر 
  X  _________________________): حتدد(أخرى 

ملاذا مل تأخذي نصيحة أو متت استشارة أي شخص خبصوص  ٤٥٠
  اإلسهال؟

    ٠١  اإلصابة خفيفة
    ٠٢  لديها خربة سابقة

    ٠٣  األم مشغولة
    ٠٤  األب مشغول

    ٠٥ ال يوجد أحد ألخذ الطفل
    ٠٦  املكان بعيد/ اخلدمة غري متوفرة

    ٩٦  _________________________): حتدد(أخرى 

    ١  نعم  هل أعطي الطفل أي شيء للعالج  من اإلسهال؟ ٤٥١
  ٢  ال

٥٠١  
  ٨  ال تعرف

  لعالج من اإلسهال؟ما الذي مت إعطائه ل ٤٥٢
  

  هل من وصف أو عالج آخر؟ :تقصي

    A  حملول معاجلة اجلفاف
    B  حملول أعد يف املرتل بإذابة سكر وملح يف املياه

    C  )شراب/ كبسولة(مضاد حيوي 
    D  أقراص أو شراب آخر

    E  حقنة
    F  حقنة تعطى عن طريق الوريد

    G  عالج مرتيل أو أعشاب
    X  _________________________): ددحت(أخرى 

  



  وإعتالل الصحة بسبب اإلجنابانتشار األمراض املزمنة : القسم اخلامس

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

اآلن أود أن أحتدث معك عن صحتك بصفة عامة وعن بعض  ٥٠١
  .املشاكل الصحية اليت تعاين منها النساء

  
  صحتك جيدة أو متوسطة أو سيئة؟ بصفة عامة، هل تعتربي أن

    ١  جيدة
    ٢  متوسطة
    ٣  سيئة

    ٦ _________________________): حتدد(أخرى 

مقارنة بالعام املاضي، هل تعتربي أن صحتك حتسنت أو بقيت  ٥٠٢
  كما هي أو ساءت؟

    ١  حتسنت
    ٢  كما هي
    ٣  ساءت
    ٦ _________________________):حتدد(أخرى

  

قبل االنتقال للمرض التايل  ٥٠٦إىل  ٥٠٤اسأيل األسئلة من " نعم"ابتداء باملرض األول، وإذا كانت اإلجابة  ٥٠٣اسأيل . هذا اجلدول حيتوي على أسئلة عن األمراض املزمنة: للباحثة

 ٥٠٦  ٥٠٥ ٥٠٤ ٥٠٣  
هل تعانني اآلن أو عانيت يف السابق من أي من املشاكل الصحية  

  تالية؟ال
هل قام طبيب أو ممرضة بأخبارك 

  ؟)اسم املرض(أن لديك 
كم كان عمرك عندما مت إخبارك أو 

  ؟)اسم املرض(اكتشفت أن لديك 
هل تتناولني اآلن عالجا هلذا 

  املرض بصفة مستمرة؟

 انتقلي إىل  

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  السل؟ ٠١
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  السكري؟ ٠٢
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  ضغط الدم؟ ٠٣
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  الربو؟ ٠٤
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  مراض القلب؟أ ٠٥
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

من (أمراض املفاصل  ٠٦
  ؟)ضمنها الروماتيزم

  العمر  ١  نعم   ١  نعم
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

من (أمراض الكبد  ٠٧
ضمنها الكبد الوبائي 

  ؟)والصفراء

  العمر  ١  نعم   ١  نعم
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  أمراض الكلى؟ ٠٨
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

التهاب أو قرحة يف  ٠٩
  املعدة؟

  العمر  ١  نعم   ١  نعم
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  العمر  ١  نعم   ١  نعم  أنيميا؟ ١٠
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال



  

 ٥٠٦  ٥٠٥  ٥٠٤  ٥٠٣  
هل تعاين اآلن أو عانيت يف السابق من أي من املشاكل الصحية  

  التالية؟
هل قام طبيب أو ممرضة بأخبارك 

  ؟)اسم املرض(أن لديك 
كم كان عمرك عندما مت إخبارك أو 

  ؟)سم املرضا(اكتشفت أن لديك 
هل تتلقني اآلن عالجا هلذا 

  املرض بصفة مستمرة؟

 انتقلي إىل  

تضخم يف الغدة  ١١
  الدرقية؟

  العمر  ١  نعم   ١  نعم
 

  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  املرض التايل  ٢  ال

  أي مرض آخر؟ ١٢

 _______:  حيدد
  العمر  ١  نعم   ١  نعم

 
  ١  نعم

  ٢  ال  ٩٨  ال تعرف  ٢  ال  ٥٠٧  ٢  ال

  

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

هل تعانني اآلن أو عانيت يف السابق من أي نوع من أنواع   نعم  ١  
  السرطان؟ 

٥٠٧ 
  ال  ٢  ٥١١

  
 

 ٥٠٨  منه؟) عانيت(ما هو نوع السرطان الذي تعانني   نوع السرطان

  ال تعرف  ٩٨  

  
 

ك أو اكتشفت أنك مصابة كم كان عمرك عندما مت إخبار  العمر بالسنوات
  بالسرطان؟

٥٠٩ 

  ال تعرف  ٩٨  

 ٥١٠  هل تتلقني اآلن أو تلقيت يف املاضي أي عالج للسرطان؟  حاليا: نعم  ١  
  يف املاضي: نعم  ٢  
  ال  ٣  

كنتيجة للحمل بعض النساء يشعرن بثقل يف أسفل البطن أو   نعم  ١  
هل حدث أن شعرت ذا . يشعرن بأن رمحهن سيخرج

  حساس؟اإل

٥١١ 

  ال  ٢  ٥١٦

 ٥١٢  منذ مىت شعرت ذه املشكلة ألول مرة؟  عدد السنوات   

  ال تعرف  ٩٨  

هل هذا اإلحساس كان يبقى كما هو أم يتحسن أم يسوء عندما   يبقى كما هو  ١  
  كنت تكحني أو تعطسني أو ترفعني شيئا ثقيال؟

٥١٣ 
  يتحسن  ٢  
  يسوء  ٣  
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A حدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة؟هل استشرت أ  طبيب  
  

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٥١٤ 
B مولدة مدربة /ممرضة مؤهلة  

C صيديل  

D داية 

E معاجل تقليدي  

F طبيب عريب/  عطار  

G معاجلة ذاتية  

H أقارب  

X  حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y ال  

          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

  A ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟ ال تعتقد ذلك يساعد  
  

  هل من سبب آخر؟ :تقصي

٥١٥ 
  B التكلفة عالية 
  C اخلدمة غري متوفرة 
  D مشغولة 
  E الزوج مشغول 
  F ال تستدعياملشكلة 
  G حمرجة 
  H خائفة 
  X حتدد(أخرى:(_________________________  

هنالك مشكلة أخرى تتعرض هلا النساء وهي مشكلة عدم   نعم  ١  
التحكم يف البول؟ هل لديك مشكلة يف التحكم يف بولك خاصة 

 عندما تكحني أو تعطسني أو ترفعني شيئا ثقيال؟

٥١٦ 

  ال  ٢  ٥١٩
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A هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة؟  طبيب  
  

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٥١٧ 
B مولدة مدربة/ممرضة مؤهلة 
C صيديل 
D داية 
E معاجل تقليدي 
F طبيب عريب/عطار 
G معاجلة ذاتية 
H أقارب 
X حتدد(أخرى:(_________________________  

  Y ال 

  A ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟  ال تعتقد ذلك يساعد  
  

  هل من سبب آخر؟ :تقصي

٥١٨ 
  B التكلفة عالية 
  C اخلدمة غري متوفرة 
  D مشغولة 
  E الزوج مشغول 
  F املشكلة ال تستدعي 
  G حمرجة 
  H خائفة 
  X حتدد(أخرى:(_________________________  

 ٥١٩  :خالل الثالثة شهور املاضية، هل عانيت من      

  أ  أمل أو حرقان عند التبول؟  نعم  ١  
  ال  ٢  

  ب  ية حادة أو غري مألوفة؟بلإفرازات مه  نعم  ١  
  ال  ٢  ٥٢١

 ٥٢٠  :اإلفرازات هل تعرضت أيضا ألي مما يلي هلذهت عندما تعرض      

  أ  أو حساسية حول اجلهاز التناسلي؟ حكاك  نعم  ١  
  ال  ٢  

  ب  إفرازات كريهة الرائحة؟  نعم  ١  
  ال  ٢  

  ج  أمل حاد يف أسفل البطن غري متعلق بالدورة الشهرية؟  نعم  ١  
  ال  ٢  

       



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٥٢١  :٥١٩انظري إىل ١=ب٥١٩أ  أو ٥١٩إما  ١  
  ٢= ب ٥١٩أ  و ٥١٩كل من   ٢  ٥٢٤

524  

A هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة   طبيب
  ؟)املشاكل(
  

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٥٢٢ 
B مولدة مدربة /ممرضة مؤهلة  

C صيديل  

D داية  

E معاجل تقليدي  

F طبيب عريب/  عطار  

G معاجلة ذاتية  

H أقارب  

X حتدد(أخرى:(_________________________  
  Y ال  

  A ؟)املشاكل(ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة   ال تعتقد ذلك يساعد  
  

  هل من سبب آخر؟ :تقصي

٥٢٣ 
  B فة عاليةالتكل  
  C اخلدمة غري متوفرة  
  D مشغولة  
  E الزوج مشغول  
  F املشكلة ال تستدعي  
  G حمرجة  
  H خائفة  
  X حتدد(أخرى:(_________________________  

 ٥٢٤  :٢٤٢انظري إىل   غري متأكدة/ليست حامل  ١  
  حامل حاليا  ٢  ٥٣٨

 ٥٢٥   :٢٤٥انظري إىل   مازالت حتيض  ١  
  مل تعد حتيض  ٢  ٥٣٨

 ٥٢٦  :118انظري إىل   )منفصلة/ متزوجة ( متزوجة حاليا  ١  
  )مطلقة/أرملة(غري متزوجة حاليا   ٢  ٥٣٤

 ٥٢٧  ولت أن تصبحي حامال ولكن دون جدوى؟اهل ح  نعم  ١  
  ال  ٢  ٥٣٤

 ٥٢٨  كم مضى من شهر وأنت حتاولني؟  عدد شهور احملاولة   

وراء عدم قدرتك على أن  السبب الرئيسييف رأيك ما هو   الوصول لسن اليأس  ١  
  تصبحي حامل؟

٥٢٩ 
  العقم  ٢  
  املرض  ٣  
  مرض الزوج  ٤  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  
  ال تعرف  ٨  

          
          
          
         
          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

532  

A ى أن هل استشرت أو تلقيت نصيحة من أحد ملساعدتك عل طبيب
  تصبحي حامل؟

   

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٥٣٠ 
B مولدة مدربة /ممرضة مؤهلة  

C صيديل  

D قابلة( داية(  

E معاجل تقليدي  

F طبيب عريب/  عطار  

G معاجلة ذاتية  

H أقارب  

X حتدد(خرى أ :(_________________________  
  Y ال  

  A ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟ ال تعتقد ذلك يساعد  
  

  هل من سبب آخر؟ :تقصي

٥٣١ 
  B التكلفة عالية  
  C اخلدمة غري متوفرة  
  D مشغولة  
  E الزوج مشغول  
  F املشكلة ال تستدعي  
  G حمرجة  
  H خائفة  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  

هل قام زوجك باستشارة أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن   نعم  ١  
  هذه املشكلة؟

٥٣٢ 

٥٣٤  
 ال  ٢
  ال تعرف  ٨

  A من استشار زوجك؟  طبيب  
  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

٥٣٣ 
  B ممرضة مؤهلة  
  C صيديل  
  D ديمعاجل تقلي  
  E طبيب عريب/  عطار  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y ال تعرف  

      
خالل الثالثة شهور املاضية، هل عانيت من أي من املشاكل 

  :التالية املتعلقة بالدورة الشهرية
٥٣٤ 

  أ  أيام؟ ٧نزيف الدورة دام أكثر من   نعم  ١  
  ال  ٢  

  ب  بشكل غري معتاد؟) لرتيفا(كثافة الدورة   نعم  ١  
  ال  ٢  

  ج  أمل حاد أو مقعد؟  نعم  ١  
  ال  ٢  

 د  الدورة غري منتظمة؟  نعم  ١  
  ال  ٢  

 ٥٣٥  :٥٣٤انظري إىل   ٢= كل اإلجابات   ١  ٥٣٨
  ١= إجابة أو أكثر   ٢  

          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

٥٣٨  

A هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذه املشكلة  طبيب
  ؟)املشاكل(
  

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٥٣٦ 
B مولدة مدربة /ممرضة مؤهلة  

C صيديل  

D داية  

E معاجل تقليدي  

F طبيب عريب/  عطار  

G معاجلة ذاتية  

H أقارب  

X  حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y ال  

  A ملاذا مل تستشريي أحدا ملساعدتك يف هذه املشكلة؟ ال تعتقد ذلك يساعد  
  

  هل من سبب آخر؟ :تقصي

٥٣٧ 
  B التكلفة عالية  
  C اخلدمة غري متوفرة  
  D مشغولة  
  E الزوج مشغول  
  F املشكلة ال تستدعي  
  G حمرجة  
  H خائفة  
  I سن اليأس  
  J هذه احلالة دائما  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن تلقي الرعاية الصحية   مستشفى أو مصحة حكومية  ١  
  .لنفسك

عندما تكون لديك مشكلة صحية وحتتاجني إىل تلقي رعاية 
  صحية أين تذهبني عادة لتلقي هذه الرعاية؟ 

٥٣٨ 
  مركز صحي حكومي  ٢  
  مستشفى أو مصحة خاصة  ٣  
  ةخاص عيادةلدى   ٤  
  يف املرتل  ٥  
  مركز أو مستوصف أهلي  ٦  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٧  
  غري متأكدة/ ال تعرف  ٨  

  
ال تشكل 

عائق 
  كبري

تشكل 
عائق 
  كبري

  
ة الطبية أو العالجهنالك عوامل كثرية تعوق النساء من تلقي الرعا

عندما تكونني مريضة وتريدين أن تتلق رعاية طبية أو . ألنفسهن
  عالج، هل أي من األشياء التالية تشكل لك عائق كبري أم ال؟

٥٣٩ 

  معرفة إىل أين الذهاب. ١  ١  ٢  
  احلصول على اإلذن للذهاب. ٢  ١  ٢  
  احلصول على املال . ٣  ١  ٢  
   مركز الرعايةبعد املسافة إىل. ٤  ١  ٢  
  االضطرار لركوب املواصالت . ٥  ١  ٢  
  عدم الرغبة يف الذهاب مبفردها. ٦  ١  ٢  
  القلق من عدم وجود أنثى لتلقي الرعاية. ٧  ١  ٢  



  واألمراض املنقولة جنسيا األخرى) السيدا(مرض اإليدز : القسم السادس

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

هل سبق أن . آلن أود أن أتكلم عن نوع آخر من األمراضا  نعم  ١  
  مسعت عن أمراض ميكن أن تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي؟

٦٠١ 
  ال  ٢  ٦٠٣

  

  ال

نعم 
بعد 
 تقصي

نعم 
 تلقائية

  ما هي األمراض اليت تعرفينها؟  
  

لكل مرض تعرفت عليه املبحوثة  تلقائيا ضعي دائرة 
ليت مل تتعرف عليها لبقية األمراض ا". ١"حول الرمز 

  : اسأيل
  

  ؟)اسم املرض الذي مل يتم ذكره(هل تعرفني كذلك 
  

إذا تعرفت املبحوثة عن املرض ضعي دائرة حول الرمز 
  "٣"ومن غري ذلك ضعي دائرة حول الرمز " ٢"

٦٠٢ 

  )الزهري( السفلس. ١  ١  ٢  ٣  
  السيالن. ٢  ١  ٢  ٣  
  الفطريات. ٣  ١  ٢  ٣  
 )السيدا(اإليدز.٤  ١  ٢  ٣  
  السعدانة/ نتوءات تناسلية. ٥  ١  ٢  ٣  
  _______________________): حتدد(أخرى . ٦  ١    ٣  

التعرف   شهرا املاضية، هل أصبت بأي من األمراض  ١٢خالل فترة الـ   نعم  ال
  التالية؟

  
 أقرئي مجيع األمراض على املبحوثة 

  

٦٠٣ 
  )الزهري( السفلس. ١  ١  ٢  ٨  
  السيالن. ٢  ١  ٢  ٨  
  الفطريات. ٣  ١  ٢  ٨  
  السعدانة/ نتوءات تناسلية. ٤  ١  ٢  ٨  
  _______________________): حتدد(أخرى . ٥  ١  ٢  ٨  

 ٦٠٤  :118و  ٦٠٣انظري إىل   أصيبت مبرض أو أكثر  ١  
  )منفصلة/متزوجة(ا مل تصب بأي مرض ومتزوجة حالي  ٢  ٦٠٩
  )أرملة/مطلقة( حاليا مل تصب بأي مرض وليست متزوجة  ٣  ٦١٢

607  

A هل استشرت أحدا للعالج أو لتلقي النصيحة عن هذا املرض   طبيب
  ؟)هذه األمراض(
  

  من استشرت؟ :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  هل من شخص آخر؟                                     

٦٠٥ 
B مولدة مدربة /ممرضة مؤهلة  

C صيديل  

D داية  

E معاجل تقليدي  

F عطار  

G معاجلة ذاتية  

H أقارب  

X  حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y ال  

  A ؟)هذه األمراض(ملاذا مل تستشريي أحدا عن هذا املرض   ال تعتقد ذلك يساعد  
  

  هل من سبب آخر؟ :تقصي

٦٠٦ 
  B التكلفة عالية  
  C اخلدمة غري متوفرة  
  D مشغولة  
  E الزوج مشغول  
  F املشكلة ال تستدعي  
  G حمرجة  
  H خائفة  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  

 ٦٠٧  :118انظري إىل   )منفصلة/متزوجة( متزوجة حاليا  ١  
  )أرملة/مطلقة( غري متزوجة حاليا  ٢  ٦١٢

        



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

هل ذهب  )٦٠٣رض يفاسم امل(عندما كنت مصابة بـ  نعم  ١  
  زوجك لالستشارة أو للعالج لنفس املرض؟

٦٠٨ 
  ال  ٢  
  مل يعلم الزوج  ٣  
  ال تعرف  ٨  

شهرا املاضية، هل أصيب زوجك بأي مرض من  ١٢خالل الـ  نعم  ١  
  األمراض املنقولة جنسيا؟

٦٠٩ 

٦١٢  
  ال  ٢
  ال تعرف  ٨

 ٦١٠  هل ذهب لالستشارة أو العالج؟  نعم  ١  
  ال  ٢  
  ال تعرف  ٨  

عندما أصيب زوجك ذا املرض، هل تلقيت أي نصيحة أو   نعم  ١  
  عالج لنفس املرض؟

٦١١ 
  ال  ٢  

 ٦١٢  :٦٠٢انظري إىل   )السيدا(تعرف اإليدز   ١  
  )السيدا(ال تعرف اإليدز   ٢  ٧٠١

  A ات ما هي املصادر اإلعالمية اليت تلقيت منها أكرب قدر من املعلوم  الراديو
  ؟)السيدا(عن مرض اإليدز 

  

  هل من مصادر أخرى؟ :تقصي
  

٦١٣ 
  B التلفزيون  
  C الت/ الصحفا  
  D امللصقات/ الكتيبات  
  E مرشدين صحيني  
  F الكنائس/ املساجد  
  G األساتذة/ املدارس  
  H  اجتماعات املنطقة  
  I أقارب/ أصدقاء  
  J مكان العمل  
  X  حتدد(أخرى:(__________________________ 

  A ؟)بالسيدا(كيف ميكن للمرء أن يصاب باإليدز   االتصال اجلنسي  
  

  هل من طريقة أخرى؟ :تقصي
  
  

٦١٤ 
  B عدم استخدام العازل الواقي الذكري  
  C نقل الدم  
  D احلقن  
  E لسعات البعوض  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y ال تعرف  

 ٦١٥  ؟)بالسيدا(هل ميكن للمرء القيام بشيء لتجنب اإلصابة باإليدز   نعم  ١  

٧٠١  
  ال  ٢
  ال تعرف  ٨

  A ؟)بالسيدا(ماذا جيب على املرء القيام به لتجنب اإلصابة باإليدز   )مع شريك معروف( املمارسة اجلنسية اآلمنة  
  

  هل من طريقة أخرى؟ :تقصي

٦١٦ 
  B ام العازل الواقي الذكرياستخد  
  C بشكل غري آمن جتنب نقل الدم  
  D املستعملة جتنب احلقن  
  X  حتدد(أخرى :(_________________________  
  Y ال تعرف  

  



  تنظيم األسرة واجتاهات اإلجناب: القسم السابع 

 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

  نعم ١  
ث معك عن تنظيم األسرة، أعين الوسائل اآلن أود أن أحتد

  . والطرق املختلفة اليت ميكن استخدامها لتأخري أو منع احلمل
هل سبق أن استعملت أي شيء أو حاولت بأي طريقة أن 

  تأخري أو متنعي نفسك عن احلمل؟

٧٠١ 

  ال ٢  ٧١٤

  
التعرف
الوسيلة

   نعم ال
   ما هي الوسائل اليت قمت باستعماهلا يف املاضي؟

  

  هل من وسيلة أخرى؟ :تقصي
  

لكل وسيلة ذكرت تلقائيا من قبل املبحوثة ضعي دائرة 
  : لكل وسيلة مل يتم ذكرها اسأيل". ١"حول الرمز 

  
  ؟)اسم الوسيلة اليت مل يتم ذكرها(هل سبق أن استعملت 

  

هل سبق أن مسعت عن هذه  :اسأيل" ال"إذا كانت اإلجابة 

  الوسيلة؟

  

  ناسبة لكل واحدة مث سجلي اإلجابة امل

٧٠٢ 

  احلبوب. ١  ١  ٢  ٨  

  اللولب. ٢  ١  ٢  ٨  

  احلقن. ٣  ١  ٢  ٨  

  الغرز. ٤  ١  ٢  ٨  

  العازل الواقي للرجل. ٥  ١  ٢  ٨  

  العازل الواقي للمرأة. ٦  ١  ٢  ٨  

  احلاجز املهبلي للمرأة. ٧  ١  ٢  ٨  

  املرهم أو الكرمي املوضعي. ٨  ١  ٢  ٨  

  نابيب الرمحيةربط األ. ٩  ١  ٢  ٨  

  التعقيم للرجال. ١٠  ١  ٢  ٨  

  إطالة فترة الرضاعة الطبيعية. ١١  ١  ٢  ٨  

  )العد الشهري( فترة األمان. ١٢  ١  ٢  ٨  

  العزل. ١٣  ١  ٢  ٨  

 _______________________):حتدد(أخرى . ١٤  ١  ٢    

  عدد األطفال على قيد احلياة عند أول استخدام   

، إن وجدوا، على قيد احلياةطفالك املوجودون كم كان عدد أ
  عندما استخدمت وسيلة لتنظيم األسرة ألول مرة؟

  

  صفر/إن مل يوجد سجلي صفر

٧٠٣ 

عندما استعملت وسيلة لتنظيم األسرة ألول مرة، هل كنت   كانت ترغب يف طفل آخر بعد فترة  ١  
ترغبني يف إجناب طفل آخر ولكن بعد فترة، أو كنت ترغبني يف 

  التوقف عن اإلجناب كلية؟

٧٠٤ 

  كانت ترغب يف التوقف  ٢  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٧٠٥  :118انظري إىل   )منفصلة/متزوجة( متزوجة حاليا  ١  
  )أرملة/مطلقة( غري متزوجة حاليا  ٢  ٧١٩

 ٧٠٦  :٢٤٢انظري إىل   غري متأكدة/ ليست حامل  ١  

  حامل حاليا  ٢  ٧١٣

هل تستعملني حاليا أنت أو زوجك أي وسيلة من وسائل تنظيم   نعم  ١  
  األسرة لتجنب احلمل؟

٧٠٧ 

  ال  ٢  ٧١٣

          
          
          
          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٧٠٨  ما هي الوسيلة اليت تستعمالا، أنت أو زوجك، اآلن؟ احلبوب  ٠١  
  اللولب  ٠٢  
  احلقن  ٠٣  
  الغرز  ٠٤  
  جلالعازل الواقي للر  ٠٥  
  العازل الواقي للمرأة  ٠٦  
  احلاجز املهبلي للمرأة  ٠٧  
  املرهم أو الكرمي املوضعي  ٠٨  

  ب ٧٠٩
  ربط األنابيب الرمحية  ٠٩
  التعقيم للرجال  ١٠

710  

  إطالة فترة الرضاعة الطبيعية  ١١
  فترة األمان  ١٢
  العزل  ١٣
  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦

٧٠٩ أ ب مستشفى حكومي ٠١ 

) لزوجك(أين أجريت لك  مركز تنظيم أسرة حكومي ٠٢ 
 عملية التعقيم؟

اسم (من أين حتصلت على 
 آخر مرة؟ )الوسيلة احلالية

 

 مركز تنظيم أسرة خاص ٠٣ 

 )أهلي أو حكومي( مركز رعاية األمومة والطفولة ٠٤ 

 مصحة خاصة/مستشفى ٠٥ 

 صيدلية ٠٦ 

 طبيب خاص ٠٧ 

 وحدة صحية متنقلة ٠٨ 

 زائرة صحية أو مشرفة ميدانية ٠٩ 

 دكان ١٠ 

 الزوج ١١ 

 أقارب/أصدقاء ١٢ 

 _________________________): حتدد(أخرى  ٩٦ 

 ال تعرف ٩٨ 

بدون  )اليةاسم الوسيلة احل(منذ كم شهرا وأنت تستعملني   عدد الشهور   
  ؟ انقطاع

  تقصي عن املدة بالتقريب
  إذا أقل من سنة سجلي بالشهور

٧١٠ 

  عدد السنوات   

  ال تعرف  ٩٨  

 ٧١١  ؟)اسم الوسيلة احلالية(هل صادفتك أية مشاكل من استعمال   نعم  ١  
  ال  ٢  ٧١٩
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A ما هي املشاكل اليت صادفتك؟  مشاكل صحية  
  

  هل من مشاكل أخرى؟ :تقصي

٧١٢ 
B الوسيلة غري فعالة  

C اعتراض الزوج 

D صعوبة احلصول عليها  

E التكلفة مرتفعة  

F  عدم االرتياح الستخدامها  

X  حتدد(أخرى :(_________________________  

Y ال تعرف  
         



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

ي عن استعمال وسائل ما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تتوقف  حصل محل/ عدم جناح الوسيلة  ٠١  
  تنظيم األسرة؟

٧١٣ 

  نقص يف التمتع بالعالقة اجلنسية   ٠٢  

  أثرت على الدورة الشهرية  ٠٣  

  أثارت مشاكل صحية  ٠٤  

  صعوبة يف االستعمال  ٠٥  

  صعوبة احلصول عليها  ٠٦  

  زيادة يف الوزن  ٠٧  

  عدم االرتياح للوسيلة  ٠٨  

  ل آخرالرغبة يف إجناب طف  ٠٩  

  تريد تعويض طفل متوىف  ١٠  

  عدم وجود خصوصية يف االستعمال   ١١  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

 ٧١٤  :118انظري إىل   )منفصلة/متزوجة( متزوجة حاليا  ١  
  )أرملة/مطلقة( غري متزوجة حاليا  ٢  ٧١٩

م األسرة يف أي وقت يف هل تنوين أن تستعملي أي وسيلة لتنظي  نعم  ١  ٧١٧
  املستقبل؟

٧١٥ 

  ال  ٢  

  ال تعرف  ٨  ٧١٩
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لعدم رغبتك يف استعمال وسيلة لتنظيم  هو السبب األساسيما   ترغب يف إجناب طفل آخر  ٠١
  األسرة يف املستقبل؟

٧١٦ 

  يتعارض مع املعتقدات الدينية  ٠٢

  تعارض تنظيم األسرة  ٠٣

  الزوج غري موافق  ٠٤

  معارضة األقارب  ٠٥

  اخلوف من اآلثار اجلانبية  ٠٦

  عدم املعرفة  ٠٧

  صعوبة احلصول عليها  ٠٨

  التكلفة مرتفعة  ٠٩

  صعوبة يف االستعمال  ١٠

  بيد اهللا/ القضاء والقدر  ١١

  العقم/سن اليأس  ١٢

  عدم االرتياح للوسائل املتاحة  ١٣

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦

  ال تعرف/ غري متأكدة  ٩٨

 ٧١٧  يف استعمال وسيلة لتنظيم األسرة؟  يمىت تنوين أن تبدأ  شهرا ١٢يف خالل   ١  

  ما بني سنة وسنتني  ٢  

  ثالث سنوات أو أكثر  ٣  

  ال تعرف/ مل تقرر بعد  ٨  

          
          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٧١٨  فضلني استعماهلا؟وما هي الوسيلة اليت ست احلبوب  ٠١  
 اللولب  ٠٢  
 احلقن  ٠٣  
 الغرز  ٠٤  
 العازل الواقي للرجل  ٠٥  
 العازل الواقي للمرأة  ٠٦  
 احلاجز املهبلي للمرأة  ٠٧  
 املرهم أو الكرمي املوضعي  ٠٨  
 ربط األنابيب الرمحية  ٠٩  
 التعقيم للرجال  ١٠  
 عيةإطالة فترة الرضاعة الطبي  ١١  
 فترة األمان  ١٢  
 العزل  ١٣  
  _________________________):حتدد(أخرى  ٩٦  
 ال تعرف/غري متأكدة  ٩٨  

بصفة عامة، هل توافقني أو ال توافقني على أن األزواج يستعملوا   توافق  ١  
  وسائل تنظيم األسرة؟

٧١٩ 
  توافق بشروط  ٢  
  ال توافق  ٣  
  متأكدةغري / ال تعرف  ٨  

 ٧٢٠  :118انظري إىل   )منفصلة/متزوجة( متزوجة حاليا  ١  
  )أرملة/مطلقة( غري متزوجة حاليا  ٢  ٧٣٠

يف رأيك، هل زوجك يوافق بصفة عامة أو ال يوافق على أن   موافق  ١  
  األزواج يستعملوا وسائل تنظيم األسرة؟

٧٢١ 
  موافق بشروط  ٢  
  غري موافق  ٣  
  ال تعرف  ٨  

كم من مرة حتدثت مع زوجك عن موضوع تنظيم األسرة   أبدا/ وال مرة  ١  
  خالل السنة املاضية؟

٧٢٢ 
  مرة أو مرتني  ٢  
  أكثر من ذلك  ٣  

ومن عادة بيده القرار النهائي يف استعمال أو عدم استعمال   غالبا ايبة  ١  
  تنظيم األسرة أنت أم زوجك؟

٧٢٣ 
  غالبا الزوج  ٢  
  قرار مجاعي  ٣  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  
  غري متأكدة / ال تعرف  ٨  

 اجتاهات اإلجناب

 ٧٢٤  الوسيلة املستعملة حاليا :٧٠٨انظري إىل   التعقييم للرجال/ ربط األنابيب الرمحية   ١  ٧٢٨
  أي وسيلة أخرى أو ال تستعمل  ٢  

 ٧٢٥  :٢٤٢انظري إىل      

غري متأكدة/حاملليست  حامل حاليا      

اآلن لدي بعض األسئلة عن   إجناب طفل آخر  ١  
بعد أن تضعني طفلك. املستقبل

بالسالمة، هل سترغبني يف 
إجناب طفل آخر أم ستفضلني 

  التوقف عن اإلجناب؟

اآلن لدي بعض األسئلة عن 
هل ترغبني يف . املستقبل

أم تفضلني ) آخر(إجناب طفل 
) املزيد من(عدم إجناب 

  ال؟األطف
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  التوقف عن اإلجناب  ٢
  ال تستطيع أن حتمل  ٣
  بيد اهللا  ٤
  ال تعرف/ غري متأكدة  ٨

       



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

 ٧٢٦  هل تفضلني أن يكون طفلك القادم ولدا أو بنتا أو سيان؟ ولد  ١  
  بنت  ٢  
  سيان  ٣  
  بيد اهللا  ٤  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٦  

 ٧٢٧  :٢٤٢انظري إىل       

  غري متأكدة/ليست حامل  حامل حاليا  شهور  ١  

كم من الوقت تفضلني   سنوات  ٢  
االنتظار بعد والدة طفلك 

القادم إىل حني والدة الطفل 
  التايل الذي ترغبني فيه؟

كم من الوقت تفضلني 
االنتظار من اآلن إىل حني 
والدة الطفل التايل الذي 

  ترغبني فيه؟

  حاال/قريبا  ٩  ٩٤  
  ال تستطيع أن حتمل  ٩  ٩٥  
  _________________________): حتدد(أخرى   ٩  ٩٦  
  ال تعرف  ٩  ٩٨  

هل سبق أن حتدثت مع زوجك عن عدد األطفال الذين ترغبني   نعم  ١  
  يف إجنام طول حياتك؟

٧٢٨ 
  ال  ٢  

فال الذي ترغبني هل تظنني أن زوجك يرغب يف نفس عدد األط  نفس العدد  ١  
فيه، أو يرغب يف عدد أكرب أو عدد أصغر من العدد الذي 

  ترغبني فيه؟

٧٢٩ 
  أكثر أطفال  ٢  
  أقل أطفال  ٣  
  ال تعرف  ٨  

  العدد    

 ٧٣٠ لديها أطفال على قيد احلياة؟: ٢٠٨انظري إىل

  نعم  ال
إذا كان بإمكانك أن 
ختتاري بالضبط عدد 
بني يف األطفال الذي ترغ

إجنام طوال حياتك، 
فكم يكون عدد هؤالء 

  األطفال؟

لو ختيلنا أن بإمكانك أن تعودي إىل 
الوقت الذي مل يكن لديك فيه أي 

أطفال وكان من املمكن أن ختتاري 
عدد األطفال الذي ترغبني يف 

إجنام، فتعتقدي كم يكون هذا 
  العدد؟

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  ٧٣٢

من هذا العدد الذي ترغبني فيه، كم تفضلني أن يكونوا ذكور   عدد الذكور    
  وكم تفضلني أن يكونوا إناث وكم منهم سيان بالنسبة لك؟

٧٣١ 

  عدد اإلناث    

  سيان    

يف رأيك ما هي أنسب فترة اليت جيب أن تكون بني والدة طفل   شهور  ١  
  ووالدة الطفل الذي يليه؟

٧٣٢ 

  سنوات  ٢  

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩  ٩٦  

 ٧٣٣  ؟)للبنات(يف رأيك ما هو أنسب سن للزواج  البنتك   السن    

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

يف رأيك ما هو عدد األطفال الذي ترغيب أن تنجبهم ابنتك   العدد    
  يف املستقبل؟) البنات(

٧٣٤ 

  _________________________): حتدد(أخرى   ٩٦  

          
          



 الرقم  األسئلة  فئات الترميز  انتقلي إىل

البنات / بناتك(هل توافقني أم ال توافقني على أن ابنتك تعمل   توافق  ١  
  إذا أتيحت فرصة جيدة للعمل مقابل أجر نقدي؟) تعملن

٧٣٥ 
  توافق بشروط  ٢  

  ال توافق  ٣  

  
       

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  هاتوفيات األم: الثامنالقسم 

  عدد املواليد أحياء الذين رزقت م والدة املبحوثة   
اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة عن أشقاءك وشقيقاتك، أعين كل األخوة واألخوات الذين ولدوا من نفس األم يعين والدتك، مبا يف ذلك من 

  يف اموع كم طفل رزقت م والدتك مبا يف ذلك أنت طوال حياا؟. شون يف مكان آخر والذين توفوايعيش معك اآلن والذين يعي

801 

 802  :801انظري إىل   رزقت مبولودين أو أكثر  ١  

  رزقت باملبحوثة فقط  ٢ 814

  
 

الذين رزقت م والدة املبحوثة قبل  أحياء عدد املواليد
  والدا

 803  الدتك قبل والدتك أنت؟كم من مولود رزقت م و

813  812  811  810 809 808 807  806 805 804 

رقم 
 السطر

كم كان عدد املواليد 
أحياء اليت أجنبتهم 

طوال حياا) االسم(
 ؟  )قبل هذا احلمل(

توفت) االسم(هل 
خالل فترة شهرين 
من انتهاء محل أو 
  عملية وضع ؟

توفت خالل ) االسم(هل 
  عملية وضع؟

كانت ) سماال(هل 
  حامل عندما توفت؟

عندما ) االسم(كم كان عمر 
  توفيت؟/توىف

منذ كم سنة 
توفيت /تويف

  ؟)االسم(

كم عمر 

  ؟)االسم(
مازالت /مازال) االسم(هل 

  على قيد احلياة؟
) االسم(هل 

 ذكر أم أنثى؟

ما هو اسم 
) …/ثاين/أول(

أخ أو أخت 
  لك؟ 

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢فيت قبل بلوغ إذا أنثى وتو
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢ 808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠١ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٢ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٣ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 إىل السطر التايلانتقلي أو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٤ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 يلانتقلي إىل السطر التاأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٥ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨



  

813  812  811  810 809 808 807  806 805 804 

رقم 
 السطر

كم كان عدد املواليد 
أحياء اليت أجنبتهم 

طوال حياا) االسم(
 ؟  )قبل هذا احلمل(

توفت) االسم(هل 
خالل فترة شهرين 
من انتهاء محل أو 
  عملية وضع ؟

توفت خالل ) االسم(هل 
  عملية وضع؟

كانت ) االسم(هل 
  حامل عندما توفت؟

عندما ) االسم(كم كان عمر 
  توفيت؟/توىف

منذ كم سنة 
توفيت /تويف

  ؟)االسم(

كم عمر 

  ؟)االسم(
مازالت /مازال) االسم(هل 
  قيد احلياة؟ على

) االسم(هل 
 ذكر أم أنثى؟

ما هو اسم 
 أخوك التايل

أو أختك  لك
  التالية لك؟ 

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٦ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٧ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   أعرفال  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٨ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ٠٩ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ١٠ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ١١ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلأو ذكر 

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ١٢ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨



  

813  812  811  810 809 808 807  806 805 804 

رقم 
 السطر

كم كان عدد املواليد 
أحياء اليت أجنبتهم 

طوال حياا) االسم(
 ؟  )قبل هذا احلمل(

توفت) االسم(هل 
خالل فترة شهرين 
من انتهاء محل أو 
  عملية وضع ؟

توفت خالل ) االسم(هل 
  عملية وضع؟

كانت ) االسم(هل 
  حامل عندما توفت؟

عندما ) االسم(كم كان عمر 
  توفيت؟/توىف

منذ كم سنة 
توفيت /تويف

  ؟)االسم(

كم عمر 

  ؟)االسم(
مازالت /مازال) االسم(هل 

  على قيد احلياة؟
) االسم(هل 

 ذكر أم أنثى؟

ما هو اسم 
 أخوك التايل

أو أختك  لك
  التالية لك؟ 

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  

سنة من العمر ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 
 انتقلي إىل السطر التايلذكر  أو

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ١٣ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ السطر التايل  السطر التايل   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

 

  نعم  ١ 813  نعم  ١ 813  نعم  ١
  
سنة من ١٢إذا أنثى وتوفيت قبل بلوغ 

 ٨١٤ىل انتقلي إ  أو ذكر العمر

  ذكر ١  نعم  ١  

  ال  ٢  808  ال  ٢    ال  ٢    ال  ٢  ١٤ _______
  أنثى ٢

 الأعرف  ٨ ٨١٤  النهاية   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨   الأعرف  ٨

  النهاية
 ٨١٤  سجلي الوقت  الساعة 

  الدقائق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )متأل بعد االنتهاء من املقابلة( مالحظات الباحثة

  أ  ى تعاون املبحوثةمد  ضعيف  ١  

  متوسط  ٢  

  جيد  ٣  

  جيد جدا  ٤  

انتقلي 
 للمالحظات

  مقابلة املبحوثة على انفراد  ١
  ب  خصوصية املقابلة

  تواجد آخرين أثناء جزء من املقابلة  ٢  

  تواجد آخرين طوال املقابلة  ٣  

ملن كان موجودا وسجلي " نعم"يف حالة وجود آخرين سجلي     نعم  ال  
  ملن مل يكن موجودا" ال"

  ج
  أطفال أقل من عشرة سنوات من العمر  ١  ٢  
  الزوج  ١  ٢  
  أم الزوج  ١  ٢  
  سيدات أخريات  ١  ٢  
  رجال آخرين  ١  ٢  

  
  

  مالحظات الباحثة
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم الباحثة

  

  ات املشرفمالحظ
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ ________________________________________: اسم املشرف

  

  مالحظات املدقق
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ  ________________________________________: اسم املدقق

 
 



وزارة الشؤون االجتماعية                                             إدارة اإلحصاء املركزي

  جامعة الدول العربية
   املشروع العريب لصحة األسرة

  لصحة األسرةلصحة األسرةلصحة األسرة اللبنايناللبنايناللبنايناملسحاملسح املسح
 
 

  الشباباستبيان  .٤

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



٢٠٠٤  



 

  لصحة األسرةاللبنايناملسح
  استبيان الشباب.٤

 )سنة ٢٤-١٥للشبان والشابات الذين مل يسبق هلم الزواج وأعمارهم تتراوح بني (
  

 البيانات التعريفية

ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا ___________________________________________:رقم االسرة املعيشية
ااا______ااا______ااا______ااا______ااا  ______________________________________________:رقم الالئحة
ا اا ______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا______ااا _______________________________________________:رقم اجلزيرة

  _____________________________________________:احملافظة والقضاء

  _____________________________________________:املدينة أو البلدة

 ______________________________________________: اسم الشارع

 ااا______ااا______ااا______ااا:     رقم املبىن يف اجلزيرة 

    ااا______ااا                                                                           :رقم املدخل

ا ا ا ______ااا______ااا:                     رقم الطابق

ااا______ااا______ااا:                      رقم الشقة

 _______________________________________________:رقم العنقود

 __________________________________________:رقم األسرة يف العنقود

 ________________________________:ةاملبحوث الشاب أو الشابةاسم ورقم سطر 
  

  زيارات الباحثة

  الزيارة األخرية  ٣  ٢  ١  عدد الزيارات

  ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   ٢٠٠٤/ ___ / ___   التاريخ
  الشهر

  السنة
 

  الباحثة) احملققةرمز   _____________ _____________ _____________ )الباحثة(احملققةاسم

  *النتيجةرمز   _____________ _____________ _____________ *نتيجة املقابلة

  التاريخ:  الزيارة التاليةموعد 
  الوقت                        

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

  عدد الزيارات

  رمز النتيجة *
  استوفيت. ١
  يف املرتل )ة(غري موجود املبحوثة/املبحوث. ٢
  تأجلت . ٣

  
  رفضت. ٤
  استوفيت جزئيا. ٥
  _____________________): حتدد(أخرى . ٦

  

  

  

 رمز رئيس الفريق دخل البياناتم كتيباملراجع امل املراقب امليداين رئيس الفريق 

 رمز املراقب امليداين ____________ ____________ ____________ ____________ االسم

 رمز مدخل البيانات ٢٠٠٤/ __ / __  ٢٠٠٤/ __ / __  ٢٠٠٤/ __ / __  ٢٠٠٤/ __ / __  التاريخ



  املبحوثة /خلفية املبحوث: القسم األول 

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

     الساعة  سجلي الوقت ١٠١

     الدقائق

   ١  ذكر  سجلي نوع ايب ١٠٢
   ٢ أنثى

     الشهر  يف أي شهر وسنة ولدت؟ ١٠٣

    ٩٨  ال أعرف الشهر

    السنة

    ٩٩٩٨  ال أعرف السنة

  كم عمرك اآلن؟ ١٠٤

  إذا اقتضى األمر  ١٠٤أو /و ١٠٣قارين وصححي 
     الكاملة العمر بالسنوات

تذهبني حاليا إىل مدرسة أو أي مؤسسة /هل ذهبت أو تذهب 105
  تعليمية؟

    ١  حاليا: نعم
    ٢  يف املاضي: نعم
  109  ٣  ال

    ١  )اساسي ( ابتدائي  ما هو أعلى مستوى دراسي أو مرحلة دراسية التحقت به؟ 106
    ٢  متوسط
    ٣  ثانوي
    ٤  جامعي

    ٥ BP    تكميلي مهين
    ٦        BT     ثانوي مهين

    ٧  TS                    مهين عايل        
    ٨     LT                      اجازة مهنية     

     ____________________________الصف     ما هي آخر سنة أكملتها بنجاح يف هذا املستوى؟ 107

ا يوميا، على األقل مرة تقرئني جريدة أو جملة تقريب/هل تقرأ 108
تقرئني /واحدة يف األسبوع، أقل من مرة يف األسبوع أو ال تقرأ

  على اإلطالق؟ 

    ١  تقريبا يوميا
    ٢  على األقل مرة واحدة يف األسبوع

    ٣  أقل من مرة يف األسبوع
    ٤  تقرأ على اإلطالق/ال يقرأ

األقل مرة  تشاهدين التلفزيون تقريبا يوميا، على/هل تشاهد 109
واحدة يف األسبوع، أقل من مرة يف األسبوع أو ال 

  تشاهدين على اإلطالق؟ /تشاهد

    ١  تقريبا يوميا
    ٢  على األقل مرة واحدة يف األسبوع

    ٣  أقل من مرة يف األسبوع
    ٤  تشاهد على اإلطالق/ال يشاهد

مرة  تستمعني إىل الراديو تقريبا يوميا، على األقل/هل تستمع 110
واحدة يف األسبوع، أقل من مرة يف األسبوع أو ال 

  تستمعني على اإلطالق؟ /تستمع

    ١  تقريبا يوميا

    ٢  على األقل مرة واحدة يف األسبوع

    ٣  أقل من مرة يف األسبوع

    ٤  تستمع على اإلطالق/ال يستمع

    ١  تلتحق أبدا باملدرسة /مل يلتحق  :١٠٦و  ١٠٥انظري إىل  111
  ١١٥  ٢  التعليم العامتنهي /التحقت يف املاضي ومل ينهي/لتحقا

  ٢٠١  ٣  أت املرحلة اجلامعية/ملتحقة حاليا أو أى/ملتحق

         



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

تذهيب إىل املدرسة على اإلطالق، /قليت يل أنك مل تذهب/قلت 112
هل يل أن أعرف ما هو السبب الرئيسي لعدم ذهابك إىل 

  املدرسة على اإلطالق؟

    ٠١  غري قادرة على مصاريف املدرسةاألسرة
    ٠٢  منعتها من االلتحاق باملدرسة/مشاكل صحية منعته

    ٠٣  للمساعدة يف األعباء املرتلية
    ٠٤  ال توجد مدرسة قريبة

    ٠٥  ال توجد وسيلة مواصالت للذهاب إىل املدرسة
    ٠٦  غري الزم/تعليم البنت غري مهم
    ٠٧  غري الزم/تعليم الولد غري مهم

    ٠٨  التزمت للعمل ملساعدة األسرة/التزم
    ٠٩  منها املساعدة يف جتارة أو فالحة /األسرة أرادت منه

    ١٠  تريد الذهاب إىل املدرسة/املبحوثة مل يريد/املبحوث
    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 
    ٩٨  ال أعرف

ج حمو األمية أو أي برنامج آخر هل سبق أن التحقت بربنام 113
  لتعليم القراءة والكتابة؟ 

  ملتحقة اآلن؟/هل أنت ملتحق :اسأيل" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  ١  نعم اآلن
٢٠١  

  ٢  نعم يف املاضي
    ٣  ال

إذا أتيحت لك الفرصة لاللتحاق بربنامج حمو األمية أو أي  114
  تلتحقي؟  /تحقبرنامج آخر لتعليم القراءة والكتابة، هل تل

  ١  نعم
  ٢  ال  ٢٠١

  ٨  )ة(غري متأكد/ال أعرف

ملتحقة باملدرسة اآلن ولكن /قليت يل أنك لست ملتحق/قلت 115
حصل يف السابق، هل يل أن أعرف ما هو السبب الرئيسي الذي 

  تتركي املدرسة ؟/جعلك تترك

    ٠١  تعترب أا وصلت إىل املستوى املطلوب/يعترب أنه وصل
    ٠٢  أا وصلت إىل املستوى املطلوب/سرة تعترب أنه وصلاأل

    ٠٣  األسرة مل تعد قادرة على مصاريف املدرسة
    ٠٤  منعتها من االلتحاق باملدرسة/مشاكل صحية منعته

    ٠٥  للمساعدة يف األعباء املرتلية
    ٠٦  االستعداد للزواج
    ٠٧  املدرسة بعيدة جدا
    ٠٨  رار البنات يف التعليماألسرة متانع استم

    ٠٩  األسرة متانع االستمرار يف التعليم
    ١٠  األسرة متانع الذهاب إىل املدارس املختلطة

    ١١  التزمت للعمل ملساعدة األسرة/التزم
    ١٢  منها املساعدة يف جتارة أو فالحة األسرة /األسرة أرادت منه

    ١٣  تريد االستمرار يف التعليم/مل يريد
    ١٤  تنجح يف التعليم/مل ينجح
    ١٥  طردت من املدرسة/طرد

    ١٦  التعليم صعب
    ١٧  سوء املعاملة من قبل األساتذة 

    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 

إذا أتيحت لك الفرصة للرجوع إىل املدرسة إلاء تعليمك، هل  116
  ترجعني؟  /ترجع

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  )ة(غري متأكد/ال أعرف



  املبحوثة/عمل وموارد املبحوث: القسم الثاين

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  ٢٠٤  ١  نعم   تقومني اآلن بأي عمل؟ /هل تقوم ٢٠١
    ٢  ال

تعلمني، بعض الناس يقومون ببعض األعمال اليت /كما تعلم ٢٠٢
وآخرون يبيعون أشياء أو . يتلقون مقابلها أجر نقدي أو عيين

ميتلكون جتارة صغرية أو يساعدون يف فالحة أرض األسرة أو  
تقومني اآلن بأي من األعمال هذه أو /هل تقوم. جتارة األسرة

  أي عمل آخر؟

  ٢٠٤  ١  نعم 

    ٢  ال

    ١  نعم  شهرا املاضية؟ ١٢قميت بأي عمل خالل الـ/هل قمت ٢٠٣
  ٢١٦  ٢  ال

  تقومني به؟/الرئيسي الذي تقومما هو نوع العمل  ٢٠٤
  

  اكتيب بالتفصيل نوع العمل كما ذكر

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  
   

    ١  تعمل يف الزراعة/يعمل  :٢٠٤انظري إىل  ٢٠٥
  ٢٠٧  ٢  تعمل يف الزراعة/ال يعمل

ني أساسا يف أرض ملكك أو أرض ملك األسرة تعمل/هل تعمل ٢٠٦
تعملني يف أرض مستأجرة من شخص آخر أم /أم تعمل
  تعملني يف أرض ميتلكها شخص آخر؟/تعمل

    ١  ملكها/أرض ملكه
    ٢  أرض ملك األسرة
    ٣  أرض مستأجرة
    ٤  أرض ملك الغري

تعملني لدى أحد أفراد األسرة /ويف هذا العمل، هل أنت تعمل ٢٠٧
  تعملني حلسابك؟/أو لدى شخص آخر أم تعمل

    ١  لدى أحد أفراد األسرة
    ٢  لدى شخص آخر

    ٣  حلساا/حلسابه

    ١  يف املرتل  تقومني ذا العمل يف املرتل أو خارج املرتل؟/وعادة تقوم ٢٠٨
    ٢  خارج املرتل

تقومني ذا العمل طوال السنة، أو مومسيا، أم /وعادة هل تقوم ٢٠٩
  تعملني من حني إىل آخر؟/عملت

    ١  طوال السنة
    ٢  مومسيا

    ٣  من حني إىل آخر

    ١  نعم  تريدين االستمرار يف هذا العمل؟/وهل تريد ٢١٠
    ٢  ال

    ٨  ال أعرف

  ٢١٣  ١  نعم  راضية عن هذا العمل؟/هل أنت راضي ٢١١
    ٢  ال 

  ٢١٣  ٨ ال أعرف

    ٠١  سوء املعاملة من الرئيس املباشر  اك عن هذا العمل؟ما هو السبب الرئيسي لعدم رض ٢١٢
    ٠٢  طول ساعات العمل

    ٠٣  دخل ضئيل/أجر
    ٠٤  العمل يتطلب جمهود كبري
    ٠٥  مكان العمل بعيد جدا
    ٠٦  تعمل/تكون يف املدرسة وال أن يعمل/املفروض أن يكون

    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 
       



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

تعملني مقابل أجر نقدي أو عيين أو االثنني معا أم /وهل تعمل ٢١٣
  تعملني بدون مقابل؟/تعمل

    ١ أجر نقدي فقط
    ٢  أجر نقدي وعيين معا

  ٣  أجر عيين فقط
٢٢١  

  ٤  بدون مقابل

حتصلني /ومن يقرر كيفية التصرف يف األجر النقدي الذي حتصل٢١٤
  عليه؟

    ١  املبحوثة فقط/املبحوث
    ٢  الوالدين فقط

    ٣  املبحوثة والوالدين معا/املبحوث
    ٤  أقارب آخرين 

    ٥  املبحوثة وقارب آخرين /املبحوث
    ٦ _________________________): حتدد(أخرى 

 خيصص للمسامهة يف وأجرك النقدي هذا، كم منه يف املتوسط ٢١٥
ن النصف، أو قرابة تقريبا الشيء، أو أقل م: مصاريف األسرة

 ملصاريفبكامله النصف، أو أكثر من النصف، أم يستعمل 
  ؟االسرة 

  ١  تقريبا الشيء
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  ٢  أقل من النصف
  ٣  قرابة النصف

  ٤  أكثر من النصف
  ٥  يستمل  بكامله ملصاريف االسرة

  ٦  ال خيصص منه شئ لالسرة/  حيفظ بالكامل

  ٢١٨  ١  ملتحقة حاليا باملدرسة/ملتحق  :١٠٥انظري إىل  ٢١٦
    ٢  ملتحقة حاليا باملدرسة/ليس ملتحق

    ٠١  تبحث عن عمل دون جدوى/يبحث  تعملي اآلن؟/ملاذا أنت ال تعمل ٢١٧
    ٠٢  قدمت للعمل ويف انتظار الرد/قدم

    ٠٣  فرص العمل املتاحة مل تكن يف املستوى املطلوب
    ٠٤  تنوي العمل يف املستقبل/ينوي
    ٠٥  تريد الرجوع إىل التعليم/يريد

    ٠٦  األسرة متانع
    ٠٧  تريد العمل/ال يريد
    ٠٨  تساعد يف األعمال املرتلية/يساعد
    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 

عرضت عليك فرصة طيبة للعمل مقابل /لو حدث وأن عرض ٢١٨
  ؟ستقبلني/أجر نقدي يف املستقبل فهل ستقبل

    ١  نعم 
  ٢  ال

٢٢١  
  ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف 

حتصلي على موافقة أي شخص /وهل جيب عليك أن حتصل ٢١٩
  لتقبلي ذا العمل أو أن القرار بيدك أنت فقط؟/لتقبل

    ١  جيب احلصول على املوافقة
  ٢٢١  ٢  هلا فقط/القرار له

لى حتصلي ع/من هو الشخص األساسي الذي جيب أن حتصل٢٢٠
  موافقته خبصوص العمل؟

    ٠١ األب
    ٠٢ األم

    ٠٣ األب واألم معا
    ٠٤ األخوان األكرب سنا
    ٠٥ األخوات األكرب سنا

    ٠٦ أقارب آخرون من الذكور
    ٠٧ أقارب آخرون من اإلناث

    ٩٦ _________________________):حتدد(أخرى
    ٩٨ ال أعرف

لكي أية أموال ميكن لك التصرف ا كما متت/هل متتلك ٢٢١
  تريدي دون تدخل من أحد؟/تريد

    ١ نعم
    ٢  ال



  جوانب من احلياة األسرية واملواقف: القسم الثالث

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

إذا كنت يف حاجة للمساعدة أو كان لديك مشكلة أو استفسار  ٣٠١
/ لتحديد تستطيععن أي شيء، هل هنالك شخص ما با

إليها للمساعدة أو الدعم أو اجلواب عن /تستطيعي اللجوء إليه
  االستفسار؟ 

    ١  نعم

  ٢  ال
٣٠٣  

  ٨  ال أعرف

  إليها؟/تستطيعي اللجوء إليه/من هو الشخص الذي تستطيع ٣٠٢
  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

   A  األب
   B  األم
   C  اجلد
   D  اجلدة

   E  نااألخوان األكرب س
   F  االخوان االصغر  سنا
   G  األخوات األكرب سنا
   H  االخوات االصغر سنا

   I  اخلال أو العم
   J  اخلالة أو العمة

   K  األصدقاء
   L  الرئيس يف العمل
   M  الزمالء يف العمل

   X _________________________): حتدد(أخرى 
   Y  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

تتحدثي مع أي فرد من أفراد األسرة عن املواضيع /هل تتحدث ٣٠٣
  التالية باستمرار، أو أحيانا أو أبدا؟

    أبدا أحيانا دائما  

    ٣  ٢  ١  أحداث املدرسة أو العمل  عن أحداث حصلت يف املدرسة أو العمل؟
    ٣  ٢  ١  أحداث املرتل  عن أحداث حصلت باملرتل؟

    ٣  ٢  ١  ل املاديةاملشاك  عن أي مشاكل مادية؟
    ٣  ٢  ١  أحداث اتمع احمليط   عن أحداث حصلت يف اتمع احمليط بكم؟

    ٣  ٢  ١  عاطفية/مشاكل شخصية   عن املشاكل الشخصية والعاطفية

  ١ جيدة جدا ما هي درجة تفامهك مع والدك ؟٣٠٤
  ٢ جيدة
  ٣ وسط
  ٤ سيئة

  ٥ سيئة جدا
   ٨  قال ينطب/ ال اعرف 

    ابدا احيانا دائما   هل حدث ان اختلفت مع والدك يف اي من املوضوعا ت التالية؟ ٣٠٥
    ٣  ٢  ١  الدراسة

    ٣  ٢  ١  اختيار ومباشرة االصدقاء
    ٣  ٢  ١  املشاركة يف االعمال واالمور االسرية

    ٣  ٢  ١  اخلروج من املرتل ليال
    ٣  ٢  ١  اخلروج اىل اماكن الترفيه والترته
    ٣  ٢  ١  اآلراء حول املوضوعات السياسية

        
        
        



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  ١ جيدة جدا ما هي درجة تفامهك مع والدتك ؟٣٠٦

  ٢ جيدة

  ٣ وسط

  ٤ سيئة

  ٥ سيئة جدا

   ٨  ال ينطبق/ ال اعرف 

هل حدث ان اختلفت مع والدتك يف اي من املوضوعا ت  ٣٠٧
  التالية؟

    دااب احيانا دائما  
    ٣  ٢  ١  الدراسة

    ٣  ٢  ١  اختيار ومباشرة االصدقاء
    ٣  ٢  ١  املشاركة يف االعمال واالمور االسرية

    ٣  ٢  ١  اخلروج من املرتل ليال
    ٣  ٢  ١  اخلروج اىل اماكن الترفيه والترته
    ٣  ٢  ١  اآلراء حول املوضوعات السياسية

سرة يعاملون البنات أقاربك يف األ/يف اعتقادك، هل والديك ٣٠٨
  والصبيان بنفس الطريقة أو هنالك اختالف يف املعاملة؟

    ١  يعاملون البنات والصبيان بنفس الطريقة
    ٢  يفضلون الصبيان
    ٣ يفضلون البنات

    ٤  ال يوجد إال صبيان يف األسرة
    ٥  ال يوجد إال بنات يف األسرة

    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

عتقادك، ما هو أعلى مستوى تعليمي جيب أن حتصل عليه  يف ا ٣٠٩
  البنت ؟

    ١  عدم التعليم
    ٢  القراءة والكتابة فقط

    ٣  أقصاها ابتدائي
    ٤  أقصاها ثانوي

    ٥  جامعي 
    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

يف اعتقادك، ما هو أعلى مستوى تعليمي جيب أن حيصل عليه  ٣١٠
  الولد؟

    ١  معدم التعلي
    ٢  القراءة والكتابة فقط

    ٣  أقصاه ابتدائي
    ٤  أقصاه ثانوي

    ٥  جامعي 
    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

     العمر بالسنوات  يف اعتقادك، ما هو أنسب سن لزواج البنت؟  ٣١١

    ٩٣  عندما تتاح فرصة زواج جيدة
    ٩٤  عندما تنتهي من تعليمها

    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 

     العمر بالسنوات  ويف اعتقادك، ما هو أنسب سن لزواج الولد؟  ٣١٢

    ٩٣  عندما ينتهي من تعليمه
    ٩٤  عندما يكون جاهزا ماديا

    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 

          



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

وجني، ويف اعتقادك، من األفضل أن يكون األكرب سنا بني الز ٣١٣
  من نفس السن؟ االزوج أو الزوجة، أو جيب أن يكون

    ١ الزوج

    ٢  الزوجة
  315  ٣  نفس السن
    ٤  غري مهم
    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

ويف اعتقادك، ما هو أنسب فارق عمر يفضل أن يكون بني  ٣١٤
  الزوجني؟

    ١  سنوات ٣أقل من 
    ٢  سنوات ٥ واقل من ٣ما بني 
    ٣  سنوات ٧ اقل من و ٥ ما بني
    ٤  سنوات ١٠ اقل من و ٧ما بني 
    ٥  سنوات أو أكثر ١٠

    ٦ _________________________): حتدد(أخرى 
    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

  ٣١٧  ١  نعم  زوج املستقبل بنفسك؟/زوجة) ختتارين (هل ستختار  ٣١٥
    ٢  ال

  ٣١٧  ٨  ال أعرف

    ٠١  األب  ؟لك    زوج املستقبل/اختيار زوجةسيقوم  ب من ٣١٦
    ٠٢  األم

    ٠٣ األب واألم معا
    ٠٤  األخوان األكرب سنا
    ٠٥  االخوان االصغر سنا
    ٠٦  األخوات األكرب سنا
    ٠٧  االخوات االصغر سنا

    ٠٨  أقارب آخرون
    ٠٩  أصدقاء
    ١٠  خاطبة
    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 
    ٩٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

    ١  بدون تعليم  :ايب ٣١٧

    ٢  القراءة والكتابة  شابة  شاب
ما هو املستوى التعليمي الذي 

ترغب أن تكون زوجة 
  املستقبل حاصلة عليه؟

ما هو املستوى التعليمي الذي 
ترغيب أن يكون زوج املستقبل 

  حاصل عليه؟

    ٣  ابتدائي
    ٤  يثانو

    ٥  جامعي
    ٦  غري مهم
    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

اليت ترغب  ان تتوفر يف   االخرى االهمما هي الصفة ٣١٨
 حياتك؟) ة(شريك 

________________________________ 
  

              
              
              
              
              
             



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

يف اعتقادك من الذي جيب أن يأخذ القرارات . ة باحلياة اليومية جيب أن تأخذ باستمراربعدما يتزوج اإلنسان هناك قرارات خاص ٣١٩
وج التالية، الزوج أو الزوجة أو االثنني معا؟

ز
جة 
زو

نني 
الث
ا

ف 
عر
ال أ

  

   ٨ ٣ ٢ ١  كيفية التصرف يف دخل األسرة؟
   ٨ ٣ ٢ ١  إذا الزوجة أرادت أن تعمل خارج املرتل؟

   ٨ ٣ ٢ ١  ب إجنام؟عدد األطفال الذي جي
   ٨ ٣ ٢ ١ مدى مستوى التعلم الذي جيب أن حتصل عليه البنت؟
   ٨ ٣ ٢ ١  مدى مستوى التعليم الذي جيب أن حيصل عليه الولد؟

   ٨ ٣ ٢ ١  استعمال وسائل تنظيم األسرة؟
   ٨ ٣ ٢ ١  الرعاية الصحية لألطفال؟
   ٨ ٣ ٢ ١  الرعاية التربوية لالطفال ؟

توافقي على /توافقي أو ال توافق/أود أن أعرف إذا كنت توافق.أود أن أعرف رأيك يف بعض اجلوانب اخلاصة باحلياة األسريةاآلن ٣٢٠
فق  هذه املقوالت اليت سأسردها عليك؟

أوا
فق 
أوا

ال 

ال  ف
أ

  

    ٨  ٢  ١  الزوجة جيب أن تأخذ موافقة زوجها يف كل شيء
    ٨  ٢  ١  ات املهمة يف األسرة جيب أن يأخذها الزوج مبفردهالقرار

    ٨  ٢  ١  الزوج جيب أن يساعد زوجته يف األعمال املرتلية خاصة إذا كانت تعمل
    ٨  ٢  ١  إذا كانت الزوجة ترغب يف العمل خارج املرتل فيجب أن يسمح هلا بذلك

    ٨  ٢  ١  ى هذا الرأيالزوجة جيب أن تقبل رأي زوجها حىت وإن كانت ال توافقه عل
    ٨  ٢  ١  إذا األسرة لديها دخل كبري، تنظيم األسرة ال يعد له أمهية

    ٨  ٢  ١  إذا الزوج يرغب يف إجناب طفل آخر، فعلى الزوجة املوافقة حىت ومل ترغب هي يف ذلك
    ٨  ٢  ١  دد البنات الذي رزقت ن كافالزوجة اليت مل تنجب طفال ذكرا، جيب عليها االستمرار يف احلمل إىل أن ترزق به حىت ولو ع

    ٨  ٢  ١  تعليم الولد وذهابه إىل املدرسة أهم من تعليم البنت وذهاا إىل املدرسة
    ٨  ٢  ١  رعاية االطفال وتربيتهم  هي من  مهام املررأة االم  

خالل السنة املاضية هل تعرضت لضرب او ايذاء من طرف اي  ٣٢١
  ؟ فرد أو جمموعة

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال اعرف

خالل السنة املاضية  هل  ضربت او آذيت احدا مبفردك أو مبعية  ٣٢٢
  جمموعة من االفراد ؟

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال اعرف

  املواقف واآلراء املتعلقة بالشؤون العامة

تقومني حاليا باي نو ع من انواع / هل سبق ان قمت او  تقوم  ٣٢٣
  العمل التطوعي؟

    ١  نعم
    ٢  ال

بالعمل التطوعي ضمن  حالياترغبني  باملشاركة /هل ترغب  ٣٢٤
  جمموعة من الشباب؟

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال اعرف

   A  احلصول على التعليم الكايف ما هي برأيك اهم الصعوبات اليت يعانيها الشباب اليوم ؟ ٣٢٥
    B  احلصول على عمل مناسب

    C  عائلةصعوبات اقتصادية يف تأسيس 
    D  عدم تفهم االهل ملطالبهم 

    E  عدم السماح هلم باملشاركة يف احلياة العامة
    F  عدم توفر وسائل مناسبة لتمضية اوقات الفراغ

   G  عدم احلصول على املشورة واملعلومات حول الصحة اجلنسية
   H  عدم احلصول على خدمات الصحة اجلنسية

    X ____________________________غريه  حدد



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

    ١ نعم  هل فكرت يوما ما باهلجرة خارج لبنان؟ ٣٢٦
  ٣٢٨  ٢  ال

    ١ للبحث عن عمل  ملاذا فكرت باهلجرة ؟ ٣٢٧

    ٢  للزواج

    ٣  للحصول على حياة افضل

    ٦ ____________________________غريه حدد 

    ١  نعم  دمة ؟هل تنوي املشاركة باالنتخابات البلدية القا ٣٢٨

    ٢  ال

    ٨  ال أعرف

    ١  نعم  هل تنوي املشاركة باالنتخابات النيابية القادمة ؟ ٣٢٩
    ٢  ال

    ٨  ال أعرف

ما درجة موافقتك على السياسة  االقتصادية للدولة يف السنوات  ٣٣٠
  اخلمس االخرية ؟

    ١  موافق جدا
    ٢  موافق

    ٣  ال موقف
    ٤ غري موافق

    ٥  معارض بشدة



  احلالة الصحية للشباب واملعرفة باألمراض املنقولة جنسيا : القسم الرابع

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

هل . اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة املتعلقة بصحتك ٤٠١
من غري حصة الرياضة (متارسي بانتظام أي نشاط رياضي /متارس

   ؟   )املقررة يف املدرسة

    ١  نعم

  ٤٠٥  ٢  ال

  متارسينه بانتظام؟/ما هو نوع النشاط الرياضي الذي متارسه ٤٠٢
  اكتيب بالتفصيل نوع النشاط الرياضي كما ذكر

______________________________     

    ١  يف املرتل  متارسي هذا النشاط الرياضي؟/أين متارس ٤٠٣
    ٢ نادي خاص أو اجتماعي

    ٣ مركز للشباب
    ٤ يف الشارع
    ٥ يف املدرسة
    ٦ _________________________):حتدد(أخرى

     ")٠٠"متارس سجلي /إذا مل ميارس(عدد مرات املمارسة   كم من مرة مارست هذا النشاط الرياضي يف األسبوع املاضي؟ ٤٠٤

    ٩٨  ال أتذكر/ ال أعرف

دة أو متوسطة أو تعتربي أن صحتك جي/بصفة عامة، هل تعترب ٤٠٥
  سيئة مقارنة بصحة أصدقائك يف نفس السن؟

    ١  جيدة
    ٢ متوسطة
    ٣ سيئة
    ٦ _________________________):حتدد(أخرى

تعتربي أن صحتك حتسنت أو /مقارنة بالعام املاضي، هل تعترب ٤٠٦
  بقيت كما هي أو ساءت؟

    ١  حتسنت
    ٢ كما هي
    ٣ ساءت
    ٦  ________________________)ددحت(اخرى

  ٤٠٩  ١  دائما:  نعم  هل حترص على تناول وجبة الفطور الصباحية؟ ٤٠٧
    ٢  احيانا: نعم 
    ٣  ال

هل تستطيع ان تغري عادتك وتتناول وجبة الفطور الصباحية  ٤٠٨
  بشكل دائم ؟

    ١  نعم 
    ٢  ال

    ٨  ال اعرف

    ١  نعم   رد و صحته ؟هل ترى عالقة بني غذاء الف ٤٠٩
    ٢  ال

    ٨  ال اعرف

    ٠١  األب تبلغي بذلك؟/مريضة من تبلغ/تشعري بأنك مريض/عندما تشعر ٤١٠
    ٠٢ األم

    ٠٣ األب واألم معا
    ٠٤ األخت/األخ

    ٠٥ أقارب آخرون
    ٠٦ أصدقاء
    ٠٧ ال أحد
    ٩٦ _________________________):حتدد(أخرى

    ٩٨ ال أعرف

        
        
        



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

مريضة إىل أين أو ملن /تشعري بأنك مريض/عندما تشعر ٤١١
  تذهيب عادة لتلقي العالج؟/تذهب

  
  هل من مكان أو شخص آخر؟ :تقصي

   A طبيب املدرسة
   B طبيب خاص

   C مستشفى أو مصحة حكومية
   D مستشفى أو مصحة خاصة

   E وحدة صحية
   F اية األمومة والطفولةمركز رع
   G صيدلية
   H ممرضة
   I قابلة قانوينية/داية

   J معاجل تقليدي
   X _________________________):حتدد(أخرى

   Y ال أذهب لتلقي العالج
   Z ال أعرف

تفضلي أن يكون /تكوين مريضة هل تفضل/عندما تكون مريض ٤١٢
ك رجال أم امرأة أو أن ذلك ليس الشخص الذي سيكشف علي

  مهما؟

    ١  رجل
    ٢  امرأة

    ٣  غري مهم
    ٨  ال أعرف

يدخن سجائر أو أي /صديقاتك يدخنون/هل أي من أصدقاءك ٤١٣
  نوع آخر من التبغ؟  

    ١  نعم
    ٢  ال

    ٨  ال أعرف

هل حصل مرة وأنت مع األصدقاء وعزموا عليك أن  ٤١٤
  ي نوع آخر من التبغ؟تدخين سجائر أو أ/تدخن

    ١  نعم
    ٢  ال

تدخين سجائر أو أي نوع آخر /هل حاولت يف مرة أن تدخن ٤١٥
  من التبغ؟

    ١  نعم
  ٤١٩  ٢  ال

  ٤١٧  ٣  مرة واحدة

كم مرة دخنت أو ما هو عدد السجائر اليت دخنتها األسبوع  ٤١٦
  املاضي؟ 

     ")٠٠"يف حالة مل يدخن على اإلطالق سجلي (العدد 

    ٩٨  ال أتذكر/ ال أعرف

     العمر بالسنوات  كم كان عمرك عندما دخنت أول مرة؟ ٤١٧

    ٩٨  ال أتذكر/ ال أعرف

    ٠١  تقليد األب أو األم أو األقارب  ملاذا بدأت  يف التدخني حني ذاك؟ ٤١٨
    ٠٢  تقليد األصدقاء أو األصحاب 

    ٠٣  ضغط من األصدقاء أو األصحاب
    ٠٤  )للفتيات(االنوثة واالغراء /   الرجولةمن عالمات 

    ٠٥  للتجربة 
    ٠٦  حب االستطالع

    ٠٧  مشاكل نفسية أو عائلية
    ٠٨  كان لدي مال كثري

    ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 
    ٩٨  ال أتذكر/ ال أعرف

 /هل مسعت. اآلن أود أن أتكلم عن نوع خاص من األمراض ٤١٩
  مسعيت عن أمراض تنقل عن طريق االتصال اجلنسي؟

    ١  نعم
  ٤٢٢  ٢  ال

         



  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

  تعرفيها؟/ما هي األمراض اليت تعرفها ٤٢٠
  

  تعريف أي مرض آخر؟/هل تعرف :تقصي

   A السفلس
   B  السيالن
   C  الفطار
   D  )السيدا(اإليدز 
   E  السعدانة/ تناسلية تشوهات

   X _________________________): حتدد(أخرى 
   Y  ال أعرف

  ٤٢٣  ١  ذكر) السيدا( اإليدز  :٤٢٠انظري إىل  ٤٢١
    ٢  مل يذكر) السيدا(اإليدز 

    ١  نعم  ؟)بالسيدا(مسعيت عن مرض يسمى باإليدز /هل سبق أن مسعت ٤٢٢
  ٥٠١  ٢  ال

ما هي املصادر اإلعالمية اليت تلقيت منها أكرب قدر من املعلومات  ٤٢٣
  ؟)السيدا(ن مرض اإليدز ع
  

  هل من مصادر أخرى؟ :تقصي
  

   A  الراديو
   B  التلفزيون
   C  االت/ الصحف
   D  اللوحات االعالنية/  امللصقات/ الكتيبات

   E  مرشدين صحيني/املستوصف /املركز الصحي  
   F  الكنائس/ املساجد
   G  األساتذة/ املدارس

   H  محالت مناطقية/  اجتماعات املنطقة 
   I  أقارب/ أصدقاء

   J  مكان العمل
   K  االنترنت
   X __________________________):حتدد(أخرى 

  ؟)بالسيدا(كيف ميكن للمرء أن يصاب باإليدز  ٤٢٤
  

  هل من طريقة أخرى؟ :تقصي
  
  

   A  االتصال اجلنسي
   B  عدم استخدام العازل الواقي الذكري

   C  نقل الدم
   D  احلقن

   E  البعوض  /   لسعات النموس
   F  االنتقال من االم اىل اجلنني

   G  باستعمال حقن مستعملة سابقا
   X _________________________): حتدد(أخرى 
   Y  ال أعرف

    ١  نعم  ؟)بالسيدا(هل بوسع املرء القيام بشيء لتجنب اإلصابة باإليدز  ٤٢٥
  ٢  ال

٥٠١  
  ٨  ال أعرف

  ؟)بالسيدا(ما بوسع املرء القيام به لتجنب اإلصابة باإليدز  ٤٢٦
  

  هل من طريقة أخرى؟ :تقصي

   A  االخالص لشريك واحد/  املمارسة اجلنسية اآلمنة
   B  استخدام العازل الواقي الذكري

   C  جتنب نقل الدم
   D  الدم جيب أن يفحص قبل نقله ألي شخص

   E  نجتنب احلق
   F  جتنب استعمال احلقن اليت مت استعماهلا من قبل 

   X _________________________): حتدد(أخرى 
   Y  ال أعرف



  املعرفة بوسائل تنظيم األسرة واملواقف: القسم اخلامس

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

مسعيت /هل سبق أن مسعت. اآلن أود التحدث عن موضوع آخر ٥٠١
عن تنظيم األسرة، أعين الوسائل والطرق املختلفة اليت ميكن أن 

  يستعملها األزواج لتجنب أو تأجيل اإلجناب؟

    ١  نعم

  ٥٠٣  ٢  ال

  مسعيت عنها؟/ما هي الوسائل أو الطرق اليت مسعت ٥٠٢
  

  هل من وسيلة أو طريقة أخرى؟ :تقصي

   A  احلبوب
   B  اللولب
   C  احلقن
   D  الغرز

   E  العازل الواقي للرجل
   F  العازل الواقي للمرأة
   G  احلاجز املهبلي للمرأة

   H  املرهم أو الكرمي املوضعي
   I  ربط األنابيب الرمحية

   J  التعقيم للرجال
   K  إطالة فترة الرضاعة الطبيعية

   L  فترة األمان
   M  العزل

   X _________________________): حتدد(أخرى 
   Y  ال أعرف

توافقي أم ال على أن األزواج يستعملون /بصفة عامة هل توافق ٥٠٣
  وسيلة من وسائل تنظيم األسرة لتجنب أو تأجيل اإلجناب؟

    ١  أوافق
    ٢  أوافق بشروط

    ٣  ال أوافق
    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف

ار النهائي يف ويف اعتقادك من الذي جيب أن يكون بيده القر ٥٠٤
استعمال أو عدم استعمال تنظيم األسرة الزوج أو الزوجة أو 

  االثنني معا أو شخص آخر؟

    ١  باألساس الزوجة
    ٢  باألساس الزوج

    ٣  الزوج والزوجة معا
    ٤ ______________________): حيدد(شخص آخر 

    ٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف 

شاء اهللا، ما هو عدد األطفال الذي تتزوجي إن /عندما تتزوج ٥٠٥
  ترغيب يف إجنابه طوال حياتك؟/ترغب

     العدد

  ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 
٥٠٧  

  ٩٨  )ة(غري متأكد/ ال أعرف 

تفضلني أن /ترغبني فيه، كم تفضل/من هذا العدد الذي ترغب ٥٠٦
وكم منهم   تفضلني أن يكونوا إناثا/يكونوا ذكورا وكم تفضل

  سيان بالنسبة لك؟

     عدد الذكور

     عدد اإلناث

     سيان

يف رأيك ما هي أنسب فترة اليت جيب أن تكون بني والدة طفل  ٥٠٧
  ووالدة الطفل الذي يليه؟

   ١  شهور

   ٢  سنوات

    ٩٦     ٩ _________________________): حتدد(أخرى 
    ٩٨     ٩  )ة(غري متأكد/ ال أعرف 

  ٦٠١  ١  فىت  :نوع ايب ٥٠٨
  ٧٠١  ٢  فتاة



  إعداد الفتيان للدور اإلجنايب: القسم السادس

  انتقلي إىل  فئات الترميز  األسئلة الرقم

عندما يكرب الولد ويصبح شابا مير بفترة البلوغ وحتدث له  ٦٠١
بعض هذه التغريات ظاهرية والبعض . تغريات خالل هذه الفترة

ما هي التغريات اليت تعرفها واليت حتدث . غري ظاهريةاألخر 
  خالل فترة البلوغ؟

  

  هل من تغريات أخرى؟ :تقصي

   A  تغري الصوت
   B  نزول السائل املىن
   C  ظهور شعر الذقن

   D  ظهور حبوب على الوجه
   E  ظهور شعر اإلبطني
   F  ظهور شعر العانة

   G  ظهور الشعر على اجلسم
   H   حجم اجلهاز التناسليكرب

   I  زيادة يف الطول والوزن
   X _________________________): حتدد(أخرى 

  ٦٠٥ Y ال يعرف أي تغريات

  كيف علمت أو من بلغك ذه التغريات؟ ٦٠٢
  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

   A  علم من نفسه
   B األب
   C  األم

   D  األخ األكرب سنا
   E  جد أو جدة/ خال أو خالة / مة عم أو ع

   F  أقارب آخرون
   G  أصدقاء

   H  املدرس/ كتب مدرسية
   I  كتب أخرى
   J  التلفزيون
   X _________________________): حتدد(أخرى 

    ١  نعم  هل حصلت لك أي من هذه التغريات؟ ٦٠٣
  ٦٠٥  ٢  ال

مشكلة أو  إزعاج أو هل هذه التغريات شكلت أو تشكل لك  ٦٠٤
  خوف أو كان األمر طبيعي؟ 

    ١  إزعاج/ خوف/ مشكلة
    ٢  طبيعي

    ٨  ال يعرف

لو أردت أكثر معلومات عن هذه التغريات اليت حتدث خالل  ٦٠٥
  فترة البلوغ من تسأل؟

  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

   A  األب
   B  األم
   C األخ

   D  اجلد أو اجلدة /اخلال أو اخلالة/ العم أو العمة
   E  أقارب آخرون

   F  صديق
   G  املدرس

   H  أقرأ كتاب عن املوضوع
   X _________________________): حتدد(أخرى 
   Y  ال أحد

  النهاية   الساعة  سجلي الوقت ٦٠٦
   الدقائق

  



  إعداد الفتيات للدور اإلجنايب: القسم السابع

  انتقلي إىل  الترميز فئات  األسئلة الرقم

عندما تكرب البنت وتصبح شابة متر بفترة البلوغ وحتدث هلا  ٧٠١
بعض هذه التغريات ظاهرية والبعض . تغريات خالل هذه الفترة

ما هي التغريات اليت تعرفينها واليت حتدث . األخر غري ظاهرية
  خالل فترة البلوغ؟

  

  هل من تغريات أخرى؟ :تقصي

   A  حدوث الدورة الشهرية
   B  منو الصدر

   C  ظهور شعر اإلبطني
   D  ظهور شهر العانة

   E  زيادة الطول والوزن
   F  ظهور حبوب على الوجه

   X _________________________): حتدد(أخرى 
  ٧٠٦ Y  ال تعرف أي تغريات

  كيف علمت  أو من بلغك ذه التغريات؟ ٧٠٢
  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

   A  من نفسهاعلمت 
   B األب
   C األم

   D األخت
   E جدة/عمة أو خالة
   F أقارب آخرون

   G صديقات
   H املدرسة/كتب مدرسية
   I كتب أخرى
   J التلفزيون
   X _________________________):حتدد(أخرى

    ١  نعم  هل حصلت لك أي من هذه التغريات؟ ٧٠٣
  ٧٠٦  ٢  ال

عندما بدأت هذه التغريات يف الظهور هل حصل أي من األشياء  ٧٠٤
  التالية اليت سأسردها عليك بسبب هذه التغريات؟

عم  
ن

  

ال
بق  
نط
ال ي

ف 
عر
ال ت

 

  

   ٨ ٣ ٢ ١  تغري يف طريقة اللبس  غريت يف طريقة لبسك العادية؟
   ٨ ٣ ٢ ١  ال املرتليةاختالف يف األعم  األعمال املرتلية اليت تقومني ا عادة اختلفت؟

   ٨ ٣ ٢ ١  تغري يف الزيارات لألصدقاء  زياراتك لألصدقاء مبفردك قلت؟
   ٨ ٣ ٢ ١  تغري يف الزيارات لألقارب  زياراتك لألقارب مبفردك قلت؟

   ٨ ٣ ٢ ١  تغري يف اخلروج  خروجك لشراء الطلبات مبفردك قلت؟
   ٨ ٣ ٢ ١  ملة األخوة الذكورتغري يف معا  إخوانك الذكور بدءوا يتحكموا فيك؟ 

هل هذه التغريات تشكل لك مشكلة أو  إزعاج أو خوف أو   ٧٠٥
  األمر طبيعي؟ 

    ١  إزعاج/ خوف/ مشكلة
    ٢  طبيعي

    ٨  ال تعرف

لو أردت أكثر معلومات عن هذه التغريات اليت حتدث خالل  ٧٠٦
  فترة البلوغ من تسأيل؟

  

  هل من شخص آخر؟ :تقصي

   A  ال أحد
   B األم

   C األخت األكرب
   D اجلدة/العمة أو اخلالة
   E أقارب آخرون

   F صديقة
   G املدرسة

   H أقرأ كتاب عن املوضوع
   X _________________________):حتدد(أخرى

          
          
          



  انتقلي إىل  الترميز فئات  األسئلة الرقم

    ١ نعم  هل بدأت عندك الدورة الشهرية؟ ٧٠٧
  ٢  ال

٧١٨  
  ٨  ال تعرف

      العمر بالسنوات  كم كان عمرك عندما بدأت عندك الدورة الشهرية ألول مرة؟ ٧٠٨

    ٩٨  ال تعرف

عندما بدأت عندك العادة الشهرية هل كان لديك أي فكرة عنها  ٧٠٩
  من قبل ذلك أم مل يكن لديك أي فكرة عنها؟

    ١  كانت لديها فكرة عن الدورة
  ٧١١  ٢ ةمل يكن لديها أي فكرة عن الدور

    ٠١  األم  من الذي أساسا أعطاك فكرة عن الدورة الشهرية؟  ٧١٠
    ٠٢ األخت األكرب سنا
    ٠٣  اجلدة/ العمة أو اخلالة
    ٠٤  أقارب آخرون

   ٠٥  صديقات
   ٠٦  مشرقة اجتماعية
   ٠٧  طبيب أو ممرضة

   ٠٨  يف املدرسة
   ٠٩  كتب مدرسية أو جامعية

   ١٠  و جمالتكتب أخرى أ
   ٩٦ _________________________): حتدد(أخرى 

كيف كان رد فعلك عندما بدأت عندك الدورة الشهرية أول  ٧١١
  مرة؟

   ١  خوف/ بكاء / صدمة 
   ٢  السعادة
   ٣  اإلحراج
   ٤  طبيعي/ الشيء 
   ٦ _________________________): حتدد(أخرى 

ك أو علمك كيف تنظفني نفسك عندما هل يوجد أحدا قال ل ٧١٢
  تبدأ عندك العادة الشهرية أو تعلمت من نفسك؟

  ٧١٤ ١  تعلمت من نفسها
   ٢  شخصا علمها

   ٠١  األم  من الذي قال لك أو علمك كيف تنظفني نفسك؟ ٧١٣
   ٠٢  األخت األكرب سنا
   ٠٣  اجلدة/ العمة أو اخلالة
   ٠٤  أقارب آخرون

   ٠٥  املدرسة
   ٠٦  صديقات
   ٠٧  من الكتب
   ٩٦ _________________________):حتدد(أخرى

   ١  فوط صحية  ماذا تستعملني أثناء الدورة الشهرية؟ ٧١٤
   ٢ فوط بشكري خاصة

   ٣  قطع قماش
   ٤  مالبس داخلية فقط

   ٦ _________________________): حتدد(أخرى 

ن عندك نفس القدرة أو أقل للقيام أثناء الدورة هل يكو ٧١٥
  بنشاطاتك اليومية؟

   ١  لديها نفس القدرة
   ٢  أقل قدرة
   ٨  ال تعرف

          



  انتقلي إىل  الترميز فئات  األسئلة الرقم

   ١ الدورة منتظمة  هل الدورة الشهرية تأتيك بانتظام أم هي غري منتظمة؟ ٧١٦
   ٢  الدورة غري منتظمة

  ٧١٨ ٣  الدورة أتت هلا مرة واحدة

      عدد األيام  وم معك الدورة الشهرية كل شهر؟كم يوم تقريبا تد ٧١٧

   ٩٥  غري منتظمة

    ١  نعم  هل تستحمني اثناء الدورة الشهرية ؟ 718
    ٢  ال

  الساعة  سجلي الوقت 719
  النهاية 

  الدقائق
 

  



  )متأل بعد االنتهاء من املقابلة( )الباحثة(احملققة  مالحظات

    ١  يفضع  املبحوثة/مدى تعاون املبحوث  أ

    ٢  متوسط
    ٣  جيد

    ٤  جيد جدا

  خصوصية املقابلة  ب
  ١  املبحوثة على انفراد/مقابلة املبحوث

انتقلي 
 للمالحظات

    ٢  تواجد آخرين أثناء جزء من املقابلة
    ٣  تواجد آخرين طوال املقابلة

ملن كان موجودا وسجلي " نعم"يف حالة وجود آخرين سجلي   ج
  موجودا ملن مل يكن" ال"

    ال  نعم  

    ٢  ١  أطفال أقل من عشرة سنوات من العمر

    ٢  ١  سيدات أخريات

    ٢  ١  رجال آخرين

  

 )الباحثة(احملققةمالحظات
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ ___________________________________: )الباحثة (احملققة  اسم

  

  رئيس الفريقمالحظات 
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ ________________________________________: الرئيساسم 

  

  املراقب امليداينمالحظات 
 
 
 
 
 

  _________________________: التاريخ ________________________________________: املراقباسم 

 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العاملون في المسح: 3ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  المكتب الفني للمسح

      
  اليصار ناصر  ضاهر ضومط  مرال توتليان. د
  رافي شيرينيان  ابتسام الجوني  مريانا الخياط. د

  جيهان كيوان  هشام جندي  نجوى يعقوب
  وفاء بدير  ليليان نصر  زياد عبداهللا
  تيريز منصور  عالء الدين الحجار  زنادر كيرو

      
  العاملون الميدانيون

      
  سيرين الخطيب  عايدة مرتضى  ليندا ضومط
  زينة مرتضى  هيام عبد الهادي  خديجة عودة
  الرا قرةعلي  حنان مالح  مريم حمام

  ليالي منذر  إيلين يوسف  رندة الحاج أحمد
  ليلى جواد  هناء شكر  مريم الميس
  رنا عواضة  شحادة ميرنا  عبير ناصر
  ناديا الياسين  ميرفت المصري  نجيبة نقوال
  نداء نصر  إيمان الحاج  وفاء النجار
  فاطمة حجازي  زينب دمج  سحر البوبو

    نجوى حميد  
      

  رؤساء الفرق
      

  إيمان رسول  لما صالح  إبتسام رسول
  دجى المذبوح  جوسلين جبور  شوقي عطية

    خديجة شري  
  

  تمدخلو المعلوما
      

  فاتن زريق  إيمان دندش  مهدي كنعان
  محمد طراف  كريستين أبو جودة  زينب أبو رضا

    رضوان سلمان  
      

  مدققون ومرمزون مكتبيون
      

  رنى الحاج  رانية نادر   وليد أسعد
  محمد شحاذي  زينات طربيه  حسن سليمان



  يوسف بلحص  رنا بكري  ميساء حيدر
  ن حمودنسري  محمد زعيتر  نبيلة كرباج  
  رشيدة حمود    يوسف سالمة

      
   ونميداني ونمراقب

  زينة مرتضى  ناهدة مراد
      

  العاملون في دراسة الشباب 
      

  خير الدين  السقا  رنا عواضة                   محسن الموسوي
  فاطمة عيتاني  غادة حمود                     ليندا ضومط

  رائد اسماعيل                  ناديا الياسين   الرا حسن قره علي
  وسيم جانبين  مازنة رحال                    عبير ناصر
  صفاء ناصر  عايدة مرتضى                  ليلي منذر  

  أمية محمد  كلود عطية                   رندة الحاج أحمد                   
  جاكلين ناصر الدين  سحر سويد                   منال أحمد                         
  منال شبو     محمد حاوي               مهى دكروني                      
  فاتن محفوض     سماهر عمر               فاطمة حمادة                       
  خضر مطر     لينا محمد الحسيني        نجاح الكوسا                       
  عباس  غريب  حنان زعيتر                  مايا عز الدين                      
  نبال حب اهللا    سليم سروجي               سحر المصري                    
  زينة شور   ى الحاج                   رنكاتيا عازار                        
  عباس رضا  مريم الميس                   فاتن أبو مراد                      
  نبيلة القاروط  نادر توبة                          

      
  رؤساء الفرق 

      
  دجى المذبوح  ليلى جواد  لما صالح
  ينة جرجسز  نجيبة نقوال  علي خليل

  ليلى شكر  جوسلين جبور  شوقي عطية
      

  مدخلو المعلومات 
      

  مصطفى جندي  عامر المهتار  سعيد سليمان
  هادي ضاهر  نبيل الحسينيوليد سليم                          
  ايزابيل أيوب  رضوان سلمانايلي صالح                        

  وردة الطقش    نديم محفوض
      



  مدققون ومرمزون مكتبيون
    

  رانيا شلهوبعلي كعور                        ايفا  حداد
  رنا بكري  ريان شمس الديندياال ضومط                       
  غنى الخربطلي  ريان أبو الحسن                   

    
  المشروع محاسب

    
  نان عيتورعد

  
  المشروع العربي لصحة األسرة

  
  أحمد المزوغي  ليفةخعاطف   أحمد عبد المنعم
  منى السيد  نصحي عرابي    سامية شرشور

  رابح حليمي                                    
  

  فريق الدعم الفني
    

  عبد اهللا الزعبي
    

  حول نتائج المسح اللبناني لصحة األسرة الخبراء الذين شاركوا في كتابة التقرير النهائي
  

  وزارة الصحة العامة  الدكتورة أمل منصور
  منظمة الصحة العالمية  الدكتورة أليسار راضي

  االيونيسف سابق  الدكتور علي الزين
 إدارة االحصاء المركزي  نجوى يعقوب               
 إدارة االحصاء المركزي  إبتسام جوني                
  مشروع الصحة اإلنجابية في وزارة الشؤون االجتماعية  جمانة القاضي              
  المجلس األعلى للطفولة في وزارة الشؤون االجتماعية  الدكتور ايلي مخايل       

  الجامعة اللبنانية  الدكتورة وفاء بصبوص      
  الجامعة اللبنانية  الدكتور فريدريك معتوق     

  جمعية تنظيم األسرة  ن                 توفيق عسيرا
  خبيرة في اللجنة الوطنية الدائمة للسكان –الجامعة اللبنانية   الدكتورة حال نوفل            
  الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين     الدكتور نبيل نجا              

  جمعية ديمغرافيا  الدكتور شبيب دياب
      

  
 



  
  آخرون خبراء

  
  ميراي رحمة  علي الزين. د  مروان حوري. د

  ميساء نحالوي  علي حالوي  أديب نعمة
    أسمى قرداحي  
      

     مراجعة االستبياناتالجهات التي شاركت في 
  
  مجلس االنماء واالعمار -
  إدارة االحصاء المركزي -
  مصلحة الشؤون األسرية في وزارة الشؤون االجتماعية -
  التخطيط والبحوث في وزارة الشؤون االجتماعية مصلحة -
  دائرة السكان -
  المجلس األعلى للطفولة في وزارة الشؤون االجتماعية -
  مشروع الصحة االنجابية في وزارة الشؤون االجتماعية -
  مشروع بناء القدرات للحد من الفقر في وزارة الشؤون االجتماعية -
  نية والتنموية ومشروع دعم اللجنة الوطنية الدائمة للسكانبرنامج االستراتيجيات السكا -
  في وزارة الشؤون االجتماعية -
  الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين -
  خبراء اللجنة الوطنية الدائمة للسكان -
  وزارة الصحة العامة -
  وزارة الشباب والرياضة -
  يوزارة التربية الوطنية والتعليم العال -
  الجامعة اللبنانية -
  مركز األبحاث والدراسات في معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية -
  الجامعة اليسوعية -
  جامعة البلمند -
  الجامعة األميركية -
  صندوق األمم المتحدة للسكان -
  برنامج األمم المتحدة االنمائي -
  منظمة الصحة العالمية -
  اليونيسف -
  جمعية تنظيم األسرة -

 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :لومات يمكن اإلتصال بإحدى الجهات التاليةللمزيد من المع

  

 ،وزارة الشؤون االجتماعية   -
  .لبنان  – بيروت –  خلف قصر العدل -شارع توفيق يوسف عواد  -منطقة بدارو

  4---260-611-1-961+   /   245-611-1-961+  :فاآس/ تليفون

   directorg@SocialAffairs.gov.lb            : رونيالبريد اإللكت
 www.socialaffairs.gov.lb            : الموقع اإللكتروني

 
  حصاء المرآزي،إدارة اإل -

  160 73 13 00961/  161 73 13 00961  : فاآس/ تليفون

  cas @sodatel.net.lb             :البريد اإللكتروني
                www.cas.gov.lb:            الموقع اإللكتروني

  

  .وحدة المشروع العربي لصحة األسرة، جامعة الدول العربية -
  .أ، شارع الدآتور طه حسين، الزمالك، القاهرة، مصر ٢٢

  )٢٠٢(٧٣٨٣٦٣٤: اآسف/ ت) ٢٠٢(7351929 /) ٢٠٢(٧٣٥٤٣٠٦: تليفون
   papfaminfo@papfam.org            :يـالبريد اإللكترون

familyhealth.unit@las.int           
 www.papfam.org           :الموقع اإللكتروني




