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  الفصل الرابع
  اإلنجاب

ارهن                  زواج وأعم تعتمد مقاييس اإلنجاب في هذا الفصل على تواريخ الوالدات للسيدات الالتي سبق لهن ال
ي األردن    15-49 سكان والصحة األسرية ف ابلتهن في مسح ال ي تمت مق ع .  2007 سنة الالت م جم د ت وق

ا زأينالبيان ي ج ذين    : ت ف ات ال اء والبن دد األبن ق بع ئلة تتعل ن األس ة م يدة مجموع ل س ؤال آ م س األول، ت
وا         ذين توف ان آخر، وعدد ال م       .  يعيشون معها، وعدد الذين يعيشون في مك ود حي، ت ك، ولكل مول د ذل وبع

ل يعيش مع       سؤالها عن جنس المولود، وتاريخ الوالدة، وعما إذا آان المولود مفردا أو توأما، أو                ان الطف آ
ق   .  وتم السؤال آذلك عن حالة البقاء على قيد الحياة لكل مولود حي .  األسرة أو في مكان آخر     ا يتعل أما فيم

اة    ت الوف ر وق سجيل العم م ت د ت وفين فق ال المت ع   .  باألطف م جم د ت ستقبلي، فق اب الم ى اإلنج ر عل وآمؤش
  .امل وقت المقابلة أم المعلومات عما إذا آانت السيدات المتزوجات حاليا حو

دلت الخبرة السابقة في استخدام تواريخ الوالدة لتقدير اتجاهات ومستويات اإلنجاب على أن قصور اإلدالء               
دول                  د من ال ائع في العدي م أمر ش واريخ والدته اء وإزاحة ت دوا أحي ذين ول ؤثر قصور   .  عن األطفال ال وي

ستويات اإلن  ديرات م ى تق ال عل ن األطف والدة    اإلدالء ع واريخ ال ن ت صور اإلدالء ع ين أن ق ي ح اب، ف ج
زمن         سكان والصحة            .  يحرف اتجاهات اإلنجاب مع ال ز مسح ال د تمي ر، فق ق بالموضوع األخي ا يتعل وفيم

ي األردن   والدة   2007األسرية ف اريخ ال العمر وت ات الخاصة ب ة البيان ائج أن .  بجودة نوعي وأظهرت النت
زواج      جميع السيدات تقريبا يعرفن أع    ارهن وقت ال اريخ زواجهن أو أعم ارهن، وت إلدالء    .  م سبة ل ا بالن أم

د المسجلين في        عن أعمار األطفال وتواريخ والداتهم فقد سجل تاريخ الميالد بالشهر والسنة  لجميع الموالي
ات               ).  C في الملحق    C.3انظر جدول   (سجل الوالدات    ة البيان ة في نوعي د الثق ذه المعلومات تؤآ  لذا فان ه

  .األساسية المستخدمة في تقدير مقاييس اإلنجاب 

ستند                      ذا الفصل ت واردة في ه وهناك مسألتان آامنتان تتطلبان بعض االنتباه نظرًا لحقيقة أن معدالت اإلنجاب ال
رية    صحة األس سكان وال سح ال ي م اريخ اإلنجاب ف ن الجزء الخاص بت رة المحسوبة م اييس المباش ى المق .  إل

ابلتهن في المسح                 أن السيدا : أولهما اة هن الالتي تمت مق ز في          .  ت الباقيات على قيد الحي ذا إلى تحي ؤدي ه وي
ة، أو إذا اختلفت معدالت اإلنجاب                     سيدات في سن اإلنجاب مرتفع ات ال معدالت الوفاة إذا آانت مستويات وفي

ة من     اتين الحالتين ليست    بشكل جوهري بين السيدات الباقيات على قيد الحياة والسيدات المتوفيات، وأي حال  ه
ز آخر محتمل           .  موجودة في األردن   زواج إلى تحي سيدات الالتي سبق لهن ال .  وقد أدى اقتصار المسح على ال

وعلى الرغم من أن المعلومات عن اإلنجاب قد جمعت فقط عن السيدات الالتي سبق لهن الزواج، إال أنه يمكن       
اث         ديرات لكل اإلن ة   بصرف النظر   (إجراء هذه التق ة الزواجي استنادًا إلى المعلومات في استمارة      ) عن الحال

  .األسرة، وتفترض هذه التقديرات عدم وجود أطفال لإلناث الالتي لم يسبق لهن الزواج

ويحلل هذا الفصل أيضا مستويات اإلنجاب حسب الخصائص األساسية للسيدات، والتي تشمل العمر، مكان      
وتم آذلك تحليل العوامل المرتبطة باإلنجاب آمتوسط العمر      .  لرفاهاإلقامة والمستوى التعليمي ومستوى ا   

  .وقت الوالدة، الفترات الفاصلة بين المواليد واإلنجاب في سن المراهقة
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    مستويات اإلنجاب واتجاهاته1.4

دول  ين الج ي  1.4يب نوات الت ثالث س ي لل دل اإلنجاب الكل ر ومع صيلية حسب العم دالت اإلنجاب التف  مع
ة وهي مسح الخصوبة في                       سبقت ال  ابقة ألغراض المقارن مسح، باإلضافة إلى بيانات من خمسة مسوح س
سكان والصحة األسرية         1983، ومسح الخصوبة والصحة األسرية في األردن        1976األردن   ، ومسوح ال

ام   .  2007 باإلضافة إلى مسح عام 2002 و 1997 و 1990في األردن    اء  1976وقد حسبت معدالت ع  بن
س  ى ال سح  عل سابقتين للم سوح    )1976 - 1975(نتين ال سوبة لم دالت المح ود المع ين تع ي ح ، 1983، ف

-1988،  1983-1981أي للفترة   ( إلى السنوات الثالث السابقة لكل مسح        2007 و 2002،  1997،  1990
والي 2007 – 2005 و2002 – 2000 ،1995-1997، 1990 ى الت سوح  ).  عل ائج الم ة نت ين مقارن وتب
  . عاما تقريبًا30هات مستويات اإلنجاب على مدى اتجا الستة

 2007 – 1976  معدالت اإلنجاب التفصيلية ومعدالت اإلنجاب الكلية من مسوحات مختلفة، األردن 1.4جدول 
  

  فئة العمر

مسح 
الخصوبة في 

  األردن
1976  

  مسح الخصوبة
والصحة 
  األسرية
1983  

مسح السكان 
والصحة 
األسرية 
1990  

مسح السكان 
صحة وال

األسرية 
1997  

مسح السكان 
والصحة 
األسرية 
2002  

مسح السكان 
والصحة 
األسرية 
2007  

15-19  71  49  49  43  28  28  
20-24  300  229  219  172  150  148  
25-29  367  335  296  246  202  212  
30-34  332  305  264  206  184  162  
35-39  240  233  188  144  122  121  
40-44  112  127  79  48  43  41  
45-49  47  40  19  11  5  6  

  3.6  3.7  4.4  5.6  6.6  7.4 )49-15(معدل اإلنجاب الكلي 
   سنة قد تكون متحيزة قليًال بسبب القطع أو البتر 49-45 سيدة، المعدالت للفئة العمرية 1000معدالت اإلنجاب التفصيلية هي  لكل 

   شهرًا قبل المقابلة36-1المعدالت تمثل الفترة من 
 الكلي معبرًا عنه لكل سيدةمعدل اإلنجاب 

ال                  إن معدل اإلنجاب الكلي هو مجموع معدالت اإلنجاب التفصيلية حسب العمر، ويمثل متوسط عدد األطف
بهم ا   ذين يمكن أن تنج رأة  ال عفي األردن  لم صيلية     م ا تعرضت للمعدالت التف ة إذا م ا اإلنجابي ة حياته  نهاي

ذا  .   طفال طيلة حياتها اإلنجابية    3.6أة تنجب في المتوسط     وحسب المستويات الحالية، فإن المر    .  السائدة وه
ام     % 50أقل بنحو    ى      7.4 (1976عن المعدل ع ات في الجدول       ).   طفال لكل أنث شير البيان ى أن  1.4وت  إل

 فمثال، آان االنخفاض   .   حيث تباطأت بعد ذلك    1997وتيرة اإلنجاب آانت تنخفض بشكل أسرع حتى عام         
ى  7.4انخفض المعدل من  (1983 و1976بين عامي  % 11 ى   6.6 إل ًال لكل أنث ين عامي   % 15، و) طف ب

ن (1990 و1983 دل م ى 6.6انخفض المع ى5.6 إل ل أنث ال لك امي % 21، و) طف ين ع  1997 و1990ب
ى     4.4 إلى   5.6انخفض المعدل من    ( ين عامي     % 16، و ) طفال لكل أنث دل     (2002 و 1997ب انخفض المع

ين عامي           )ى طفًال لكل أنث   3.7 إلى   4.4من   ًا ب  2007 و2002، في حين لم تتغير مستويات الخصوبة تقريب
ي               ).   طفًال لكل أنثى   3.6 إلى   3.7انخفض المعدل من    ( دل اإلنجاب الكل سبة االنخفاض في مع وقد بلغت ن

  .%36حوالي ) 2007 - 1990( سنة الماضية 17خالل الـ 
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  2007-1976مر من مصادر مختلفة  اتجاهات معدالت اإلنجاب التفصيلية حسب الع1.4الشكل 
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ة                           ة خالل الثالث ات العمري ع الفئ د انخفضت في جمي وتشير النتائج إلى أن مستويات اإلنجاب في األردن ق
سبته                         ا ن دل بم سن، حيث انخفض المع ين صغيرات ال وحظ ب عقود الماضية، إال أن االنخفاض الجوهري ل

ى في مسح الخصوبة          طفال   71من  % (60 ى  1976لكل ألف أنث ى في مسح    1000 طفال لكل   28 إل  أنث
ى   1.4 آما يبين الشكل رقم      1990ويعزى معظم االنخفاض منذ عام      ).  2002السكان والصحة األسرية      إل

إن معدالت اإلنجاب            .   سنة 39 -20انخفاض عدد الوالدات للسيدات الالتي أعمارهن        ت، ف وفي نفس الوق
صيلية  ة العمر التف ي فئ ى ف ع المسوح هي األعل ي جمي ات مسح 29-25حسب العمر ف شير بيان نة، وت  س

ل                      2007 ة، ب ات العمري ع أو بعض الفئ  إلى أنه لم يكن هناك انخفاض جوهري في مستويات اإلنجاب لجمي
دل من      ( سنة   29-25آان هناك ارتفاع في مستوى إنجاب السيدات في الفئة العمرية              طفالً  202ارتفع المع

  ).2007 سيدة عام 1000 طفًال لكل 212 إلى 2002 سيدة عام 1000لكل 

دول  ين الج شكل 2.4يب سنوات   2.4 وال ي لل اب التراآم ر واإلنج صيلية حسب العم اب التف دالت اإلنج  مع
 معدل اإلنجاب العام الذي يمثل عدد       2.4ويبين  الجدول    .  الثالث التي سبقت المسح حسب الحضر والريف      

ويعرف  .   سنة خالل السنوات الثالث التي سبقت المسح       44-15 امرأة أعمارهن    1000ياء لكل   المواليد أح 
ع مستوى اإلنجاب      .   من السكان لنفس الفترة    1000معدل المواليد الخام بأنه عدد المواليد أحياء لكل          ويرتف

اطق الحضرية              ه في المن ل   3.7(في المناطق الريفية بشكل طفيف عن ًال مقاب رأة الواحدة    طفالً 3.6 طف  للم
 34-30في األعمار (وَتَبيَّن أن أهم االختالفات الجوهرية توجد منتصف فترة إنجاب المرأة           ).  على التوالي 

اه   .   طفال أآثر من السيدات في الحضر      0.043، حيث تنجب السيدات في الريف       )سنة ولكن ما يجلب االنتب
ي ا   اطق الحضرية ف ي المن اب ف دالت اإلنج اع مع و ارتف ن  ه ل م ة األق ات العمري ي 30لفئ ة ف نة مقارن  س

 طفًال أآثر من السيدات في الريف         0.024المناطق الريفية، فعلى سبيل المثال، تنجب السيدات في الحضر          
ة       ة العمري رأة في                .   سنة  24-20في الفئ إن الم واردة في الجدول، ف صيلية ال ًا لمعدالت اإلنجاب التف وطبق

ل  ي المتوسط أق د األردن تنجب ف ل واح ر ) 0.9(من طف ى العم ل وصولها إل ة 25قب والي ثالث نة، وح  س
  .   سنة35قبل وصولها إلى العمر ) 2.8(أطفال 
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غ    إن أيضًا إلى 2.4ويشير الجدول   د بل ام ق ام      28 معدل المواليد الخ دل اإلنجاب الع غ مع األلف، وبل  119 ب
ا هو الحال          44-15 امرأة في العمر     1000مولودًا لكل    ان آل من         سنة، وآم ي، ف دل اإلنجاب الكل في مع

ين الجدول     .  معدلي المواليد الخام، ومعدل اإلنجاب العام ال يختلفان حسب الحضر والريف             ضًا  2.4ويب  أي
ام               ام      2007أن معدل اإلنجاب الكلي قد ارتفع بشكل طفيف في ع ه ع ى   3.5 في الحضر من        2002 عن  إل

،  ) طفًال لكل امرأة3.7 إلى 4.2من (شكل جوهري في الريف  بينما انخفض المعدل ب   .   طفًال لكل امرأة   3.6
ة       اطق الحضرية أو الريفي ى  3.7 و3.6(في حين أن معدل اإلنجاب اآلن هو تقريبًا نفس الشيء في المن  عل

  ).التوالي

لخام  معدالت اإلنجاب التفصيلية ومعدالت اإلنجاب التراآمية، ومعدل اإلنجاب العام،  ومعدل المواليد ا2.4جدول 
 2007للسنوات الثالث السابقة للمسح حسب الحضر والريف، األردن 

  فئة العمر  مكان اإلقامة
  الريف  الحضر

  

  المجموع
15-19  30  19  28  
20-24  152   128  148  
25-29  214  208  212  
30-34  155  198  162  
35-39  118  137  121  
40-44  40  49  41  
45-49  5  7  6  

     
  3.6  3.7  3.6  )49-15(معدل اإلنجاب الكلي 
  119  118  119  )44-15(معدل اإلنجاب العام 
 28.1 28.2 28.1  معدل المواليد الخام

 سنة قد تكون متحيزة قليًال 49 -45المعدالت للفئة العمرية .   سيدة1000معدالت اإلنجاب التفصيلية لكل : مالحظة
   شهرًا قبل المقابلة36-1عدالت تمثل الفترة من الم.   البترأوبسبب القطع 

   لكل سيدة49-15معدل اإلنجاب الكلي للعمر 
  سيدة1000 معبرًا عنه لكل 44-15معدل اإلنجاب العام عدد المواليد مقسومًا على عدد السيدات 

  من السكان1000معدل المواليد الخام لكل 

  2007 و2002 األردن والريف  التفصيلية حسب الحضراإلنجاب معدالت 2.4الشكل 
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ين الجدول    ود األول معدالت         3.4ويب ين العم سيدات، ويب ات اإلنجاب حسب الخصائص األساسية لل  تباين
سيدات المتزوجات الالتي                سبة ال اني ن ود الث ين العم اإلنجاب الكلية للسنوات الثالث التي سبقت المسح، ويب

سيدات في                آن حوامل أثنا   اء لل دوا أحي ذين ول ء العمل الميداني، ويبين العمود الثالث متوسط عدد األطفال ال
ويعتبر متوسط عدد األطفال الذين ولدوا أحياء مؤشرا لإلنجاب التراآمي وهذا           .   سنة 49-40الفئة العمرية   
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ة   اتهن اإلنجابي رة حي ة فت ن نهاي ربن م ي يقت نا الالت ر س سيدات األآب اب ال ل يعكس إنج ه يمث الي فإن ، وبالت
ال                 .  اإلنجاب المكتمل  وحينما يبقى اإلنجاب ثابتا مع الزمن،  فإن معدل اإلنجاب الكلي ومتوسط عدد األطف

ر                  ى حد آبي ة إل ساوية أو متقارب اء تبقى مت دوا أحي دل اإلنجاب      2007ويالحظ من مسح       .  الذين ول  أن مع
ى      ) امراة طفال لكل    3.6( اإلنجاب الكلي    أعلى بكثير من معدل   ) ةأمرا طفال لكل    5.3(المكتمل   شير إل ا ي مم

ستويات اإلنجاب                .  انخفاض ملموس في مستويات اإلنجاب      سبة لالنخفاض في م ذه النتيجة بالن ق ه وتنطب
سابقة                       ين سنة ال دار الثالث على مدار فترة من الزمن حسب البيانات من عدة مسوح نفذت في األردن على م

  ).1.4، الشكل 1.4جدول (

دول وي ستوى      3.4شير الج ات، فم اليم والمحافظ ي األق رأة ف ة الم سب إقام اب ح ي اإلنج ات ف ى التباين  إل
غ                شمال حيث بل يم ال ى في إقل ه األعل رغم من أن  3.8اإلنجاب ال يظهر تباينات آبيرة حسب األقاليم على ال

ة حيث                .  طفًال ات جوهري زال يظهر تباين ا ي ا       أما حسب المحافظات، فمستوى اإلنجاب م دل م راوح المع  ت
ين  رك، و  3.2ب ة الك ي محافظ ًال ف رش و    3.8 طف د وج اء وارب ات الزرق ي محافظ ًال ف ي  4 طف ال ف  أطف

 طفًال في محافظة العقبة، باإلضافة إلى ذلك، فان السيدات الالتي يقمن في           4.1محافظتي المفرق ومعان، و   
  ). طفًال لكل امرأة3.5ًال مقابل  طف4.2(البادية لديهن معدالت إنجاب أعلى من السيدات األخريات 

يمهن إلى                ر المتعلمات والالتي وصل تعل ساء غي ين الن دائي  وتتفاوت معدالت اإلنجاب بشكل جوهري ب االبت
د         ).   طفًال على التوالي   3.9 طفًال و  2.6(والثانوي   ساء       4.5ويصل المعدل إلى أعلى مستوى عن ين الن ًال ب  طف

أقل تقريبا النساء الالتي تعليمهن أعلى من الثانوي ومع هذا، فإن إنجاب  . الالتي وصل تعليمهن إلى اإلعدادي
ة                .  الالتي وصلن إلى التعليم الثانوي    بطفل من النساء     ساء فوق مستوى الثانوي يم للن ائج أن التعل ذه النت وتدل ه

ة  ومن الجدير ذآره أن العالقة بين التعليم واإلنجاب ليست ف        .  يرتبط بانخفاض مستوى اإلنجاب    ي الواقع عالق
  ).3.4الشكل (معكوسًا " U"خطية ولكن بالنسبة لألردن فإنها تأخذ شكل حرف 

سيدات في              الكليوتتفاوت معدالت اإلنجاب      للسيدات في األردن حسب مستوى الرفاه، وبشكل عام، تميل ال
ة           ى وخاص شرائح األعل ي ال سيدات ف ن ال ر ع دد أآب اب ع ى إنج ة إل ى والثاني شريحتين األدن ة ال الرابع

ين      ا ب ى و     4.8واألعلى، حيث تراوح المعدل م اه األدن ًال في شريحة الرف اه     2.5 طف ًال في شريحة الرف  طف
سيدة   2.3األعلى، أي أن المرأة في الشريحة األدنى تنجب في المتوسط    ه ال  طفًال زيادة عن العدد الذي تنجب

  . في الشريحة األعلى

ساء في سن اإلنجاب آن        % 7 أن   2007ية  أظهرت بيانات مسح السكان والصحة األسر      و من مجموع الن
سح نمط    .حوامل وقت إجراء الم ل ل نمط المماث ل ال سيدات الحوام سب ال ي ن ة ف ات الجغرافي ع التباين وتتب

سيدات                .  اإلنجاب وتميل السيدات الالتي مستواهن التعليمي ثانوي فأعلى ألن يكن حوامل بشكل أآبر من ال
  .، في حين اتبعت التباينات األخرى النمط الذي ساد في اإلنجاب)3.4الشكل  و3.4الجدول (األخريات 

  

  

  



  

ِ      44

  
 49–15 معدل اإلنجاب الكلي للسنوات الثالث السابقة للمسح، ونسبة النساء الحوامل حاليا وأعمارهن  3.4جدول 

 2007 ، األردن   حسب الخصائص األساسية49-40ومتوسط عدد األطفال الذين ولدوا أحياء للسيدات في األعمار 

  نسبة الحوامل   اإلنجاب الكلي معدل  الخصائص األساسية
  حاليا

متوسط عدد األطفال الذين ولدوا 
  49-40أحياء للسيدات في العمر 

    مكان اإلقامة

  5.2  7.0  3.6  الحضر
  5.9  6.8  3.7  الريف
        المحافظات
  5.0  6.6  3.4  العاصمة
  5.3  6.9  3.7 البلقاء
  5.3  7.6  3.8 رقاءالز
  5.1  6.4  3.6 مادبا
  5.5  7.0  3.8  اربد

  6.2  7.2  4.0 المفرق
  6.1  6.6  3.8 جرش
  6.1  7.7  3.7 عجلون
  5.2  7.0  3.2 الكرك
  6.8  5.1  3.7  الطفيلة
  6.0  7.1  4.0  معان
  6.0  7.8  4.1  العقبة
        اإلقليم

  5.1  6.9  3.5  الوسط
  5.7  7.0  3.8  مالالش

  5.7  6.9  3.6  الجنوب
        منطقة البادية
  6.1  8.0  4.2  البادية

  5.3  6.8  3.5  غير البادية
    المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  5.9  3.8  2.6  غير متعلمة
  6.4  6.5  3.9  ابتدائي
  6.1  5.9  4.5  إعدادي
  5.0  7.7  3.9  ثانوي

  4.4  6.7  3.2   الثانويأعلى من
      شرائح الرفاه  

  5.2  2.7  4.8  األدنى
  6.0  2.7  4.4  الثاني
  5.5  2.0  3.6  الوسط
  5.6  2.2  2.8  الرابع
  4.7  1.7  2.5  األعلى

 5.3 6.9 3.6  المجموع
  شهر قبل المقابلة36-1معدالت اإلنجاب الكلية تمثل الفترة من : مالحظة

ر مقا ات اإلنجاب تعتب ة اتجاه ائل لدراس ابقة إحدى الوس سوح س ن م ات م ة البيان ن .  رن ق م ن التحق ويمك
وقد استخدمت المعلومات التي جمعت    .   دراسة االتجاهات باستخدام البيانات االسترجاعية من مسح واحد      

ذا الغرض           سكان والصحة األسرية له اريخ اإلنجاب من مسح ال ات في الجدو    .  عن ت شير البيان  4.4ل وت
ة           4.3والشكل   ات العمري رة         1 إلى أن معدل اإلنجاب ينخفض في جميع الفئ سي خالل الفت شكل رئي -15، وب

ة        .   السابقة للمسح  19 ة العمري  29-25فعلى سبيل المثال انخفض معدل اإلنجاب التفصيلي للسيدات في الفئ

                                                 
فكلما تمت العودة إلى الوراء أآثر الحتساب  :  سنه فأآثر في المسح    50قيقة عدم شمول النساء في العمر       ح) -(وتعكس األرقام المحذوفة والممثلة ب     1

سبب   19-5 سنة للفترة 49-45فمثال، ال يمكن حساب المعدالت للنساء في الفئة العمرية .  مثل هذه المعدالت آان البتر أشد      ك ب  سنة قبل المسح،  وذل
 . سنة أو أآثر وقت إجراء المسح، ولذلك لن تتم مقابلتهن50أن عمر هؤالء النساء سيكون 



  

ِ      45

رة  212 سنة سابقة للمسح إلى 19-15 طفًال لكل ألف امرأة لفترة      305سنة من    -5 طفًال لكل ألف امرأة لفت
دارها   9 اض مق سبة انخف سح، أي بن سبق الم نوات ت ين   %.  31 س ا ب ة م رات الحديث سبة للفت ا بالن  9-5أم

ر               4-0سنوات و    شكل آبي د ازدادت ب د انخفض    .   سنوات السابقة للمسح، فإن وتيرة انخفاض اإلنجاب ق وق
سيدات في ا              ى ال ي المقصور عل ة    معدل اإلنجاب سباب الكل ة العمري وافرة     34-15لفئ ات مت ا بيان  والتي له

سيدات      4.3للفترات السابقة األربع من       ًال لل ى          19-15 طف سابقة للمسح إل رة      3.9 سنة ال ًال للفت  14-10 طف
ى  نة وإل رة 3.1س ًال للفت سح 9-5 طف سابقة للم نوات ال ين    .  س ر ب شكل أآب دودًا ب اض مح ان االنخف د آ وق

  .  طفًال لكل سيدة2.8 إلى 3.1اثة من الفترتين اآلخرتين األآثر حد
 وقت ميالد الطفل، األردن األمحسب عمر   معدالت اإلنجاب التفصيلية لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح4.4جدول 

2007 
  عدد السنوات السابقة للمسح   وقت ميالد الطفلاألمعمر 

  0-4  5-9  10-14  15-19  
15-19  30 37 52 55 
20-24  162 176 211 237 
25-29  211 212 277 305 
30-34  166 185 237 )261( 
35-39  121 129 )166( - 
40-44  42 )48( - - 
45-49  )7( - - - 

   امرأة 1000معدالت اإلنجاب التفصيلية لكل : مالحظة
  .المعدالت ال تشمل شهر المقابلة. التقديرات بين األقواس مبتورة

   لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح حسب عمر األم وقت ميالد الطفل معدالت اإلنجاب التفصيلية3.4الشكل 

السنوات السابقة للمسح

0

50
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150

200

250

300

350

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

مولود لكل   1000 سيدة

0-4 5-9 10-14 15-19

 
    المواليد أحياء2.4

ابهم                 5.4يبين الجدول    م إنج ذين ت ال ال .  توزيع جميع السيدات والسيدات المتزوجات حاليا حسب عدد األطف
زواج،             2007 ونظرا ألن المستجيبات في مسح السكان والصحة األسرية        سيدات الالتي سبق لهن ال  هن ال

زواج                   سبق لهن ال م ي سيدات الالتي ل اريخ اإلنجاب لل تم جمع معلومات عن ت م ي ة حال،    .  لذلك ل ى أي وعل
د                          دم وجود موالي راض بع ه يمكن االفت زواج في األردن، فإن ل ال ا قب ه ال تحدث أي والدات تقريب وحيث أن

زواج  سبق لهن ال م ي ي ل سيدات الالت زمن . لل ر ال د عب ا للموالي ا تراآمي ات تجميع ذه البيان ل ه ود .  وتمث ويع
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ين دون زواج                         سيدات الالتي بق سبة ال ى ن ا إل سيدات المتزوجات حالي سيدات، وال الفرق بين إنجاب جميع ال
سيدات         ).  العازبات، المطلقات أو األرامل    (وقت المسح    د أنجبت ال  طفال في أواخر    1.6وفي المتوسط فق

ارهن، و          3.8ت من أعمارهن، و   العشرينا ات من أعم رة         5.8طفًال بحلول أواخر الثالثين ة فت ًال مع نهاي طف
  . حياتهن اإلنجابية

د  بصورة أوضح     ويظهر االختالف في متوسط عدد المواليد أحياء ومتوسط الباقين منهم على قيد الحياة               بع
ين       ات           وينبغي أخذ الحيطة والحذر ف         .  أن تصل السيدات إلى سن األربع سيدات في الفئ ات ال سير بيان ي تف

سن اإلدالء عن                      دمات في ال سيدات المتق العمرية المتقدمة بسبب أخطاء الذاآرة، إذ من المحتمل أن تنسى ال
  .أطفالهن وبخاصة إذا ما توفي الطفل في عمر مبكر أو آان يعيش بعيدا عن أمه

اء ومتوسط                 5.4وتشير البيانات في الجدول      د أحي ين متوسط عدد الموالي ذآر ب ات ت  إلى عدم وجود اختالف
ة العمر            ن 49-15عدد األطفال الباقين على قيد الحياة لجميع السيدات في فئ ًال و 2.16(ة  س ًال  2.10 طف  طف

أما بالنسبة للسيدات المتزوجات حاليًا فتشير البيانات إلى أن السيدات قد أنجبن في المتوسط         ).  على التوالي 
والي  والي   2.4ح ارهن، وح ن أعم شرينات م ر الع ي أواخ ًال ف ن   4.6 طف ات م ر الثالثين ي أواخ ال ف  أطف

اء          .  جاب أطفال في نهاية فترة اإلن     6أعمارهن وحوالي    د أحي غ متوسط عدد الموالي ًا   3.8وقد بل ودًا حي  مول
  . طفًال باٍق على قيد الحياة3.7مقابل 

     الفترات بين المواليد3.4

اليين        د أظهرت الدراسات    .  تعرف الفترة بين المواليد بأنها المدة الزمنية الفاصلة بين مولودين حيين متت وق
األمراض      أآثررة من المولود السابق     أن األطفال الذين يولدون بعد فترة قصي        عرضة الحتماالت اإلصابة ب

ات حاليا حسب عدد األطفال الذين ولدوا أحياء، ومتوسط عدد األطفال الذين ولدوا أحياء   التوزيع النسبي لجميع السيدات والسيدات المتزوج5.4جدول  
  2007ومتوسط عدد األطفال الباقين على قيد الحياة حسب فئات العمر، األردن 

 عدد األطفال الذين ولدوا أحياء
 العمر

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +10
  عددالمجموع

 السيدات
متوسط عدد 
األطفال الذين
ولدوا أحياء

وسط عدد مت
ألطفال الباقين ا

على قيد الحياة

 جميع السيدات
15-19  97.0  2.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0 4,091  0.04 0.04  
20-24  71.4  12.1  11.5  3.9  1.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0 3,478  0.51 0.50  
25-29  38.4  11.7  18.6  18.1  9.4  2.7  1.1  0.1  0.0  0.0  0.0  100.0 2,852  1.61 1.57  
30-34  26.3  5.9  11.7  17.6  19.0 11.0  5.3  2.2  0.9  0.1  0.0  100.0 2,786  2.69 2.63  
35-39  18.9  2.4  6.8  13.2  16.9 16.8  11.9  7.1  3.3  1.5  1.2  100.0 2,404  3.81 3.72  
40-44  12.2  2.0  4.5  7.6  13.5 16.1  13.5  12.0  7.7  5.4  5.4  100.0 2,057  5.03 4.85  
45-49  8.7  1.9  3.8  7.0  11.0 13.1  14.1  11.7  10.7  6.8  11.1  100.0 1,292  5.76 5.55  

  2.10 2.16  18,960 100.0  1.5  1.3  2.1  3.3  4.9  6.8  8.8  9.0  8.4  6.0  48.0  المجموع
 السيدات المتزوجات حاليا

15-19  47.0  43.5  9.3  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0 233  0.63  0.62  
20-24  20.5  33.3  32.1  11.0  3.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0 1,233  1.43 1.40  
25-29  10.7  16.6  27.0  26.3  13.6 4.0  1.6  0.1  0.0  0.0  0.0  100.0 1,932  2.35 2.29  
30-34  6.0  7.0  14.5  22.7  24.4 14.3  6.9  2.9  1.1  0.2  0.0  100.0 2,127  3.46 3.39  
35-39  4.4  2.3  7.1  15.4  20.4 20.2  14.4  8.6  4.0  1.7  1.5  100.0 1,968  4.55 4.44  
40-44  3.6  1.7  4.2  7.7  14.8 18.2  15.4  13.4  8.9  6.2  5.9  100.0 1,746  5.61 5.42  
45-49  4.3  1.8  3.3  6.6  11.6 14.1  14.7  12.9  11.3  7.3  12.0  100.0 1,115  6.12 5.92  

  3.70 3.80 10,354  100.0 2.6  2.2  3.7  5.9  8.6  12.1 15.6  15.8  14.5  10.4  8.6  المجموع
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اة ين الجدول .  والوف دد 6.4ويب سح، حسب ع سابقة للم سنوات الخمس ال ي ال والدات ف سبي لل ع الن  التوزي
  .الشهور منذ الوالدة السابقة

د     ين الموالي سبيا ب ة ن رات الطويل ي األردن الفت ساء ف ضل الن رة  .  وتف يط الفت غ وس ي  إذ بل د ف ين الموالي ب
سح   بقت الم ي س سنوات الخمس الت ول ب31.2ال هرا أي أط سح  1.1ـ  ش ي م سجلة ف رة الم ن الفت هرًا م  ش

ين       ) أطول% 4(وقد تكون هذه الزيادة الصغيرة نسبيًا       .  2002السكان والصحة األسرية     رة ب في طول الفت
وطني في األردن للمباع               امج الصحة ال ق برن شكل جزءًا من             المواليد انعكاسًا لتطبي ذي ي د ال ين الموالي دة ب

ام               ة في ع ا الحكوم ال       .  1996االستراتيجية الوطنية للسكان التي أقرته د حوالي ثلثي األطف %) 67(ويول
ابقيهم نتين عن س ل عن س رة ال تق د فت ل 2002 و2007 عامي بع ام % 56 مقاب د .  1997ع والي ويول ح

ام  % 37 مقابل  2007 عام    أو أآثر   سنوات 3بعد فترة   %) 41(خمسة  من بين آل    اثنين   % 26، و2002ع
  .1997عام 

ا                        ل إنجاب سيدات األق نا وال سيدات األصغر س ودين لل ال المول ين األطف رة ب د آانت الفت ع،  فق وآما هو متوق
وآذلك فإن الفترة بين المواليد التي       .  أقصر مما آانت عليه بين المواليد للسيدات األآبر سنا واألعلى إنجابا          

ة مع       20(فال توفي آانت أقصر من تلك الفترة التي تلت مولودا بقي على قيد الحياة               تلت ط   32 شهرا مقارن
يم   ويتفاوت طول الفترات بين المواليد بشكل طفيف         ).  شهرا ًا حسب           . حسب التعل ًا طفيف اك تباين ا أن هن آم

ي               ف، وفي إقل وب وفي محافظات       مكان اإلقامة، حيث أظهرت البيانات أن السيدات المقيمات في الري م الجن
دهن أقصر من                   ين موالي عجلون والطفيلة و المفرق والمقيمات في البادية أآثر ميًال لتكون الفترة الفاصلة ب

  .غيرهن في المناطق األخرى

ى، والالتي                         ل أنث د والدة طف سيدات بع ودين لل ال المول وتشير النتائج أيضًا إلى أن الفترة الفاصلة بين األطف
د يمهن ابت انويائي تعل سيدات  وث د لل ين الموالي ه ب ا هي علي ى اقصر مم اه األدن ستوى الرف ي م ي ف ، والالت
  .األخريات
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  التوزيع النسبي للمواليد الذين ترتيبهم الثاني أو أعلى خالل السنوات الخمس السابقة للمسح ووسيط عدد األشهر حسب عدد األشهر منذ 6.4جدول 
 2007األساسية، األردن المولود السابق والخصائص 

    عدد األشهر منذ المولود السابق
  الخصائص األساسية

7-17  18-23  24-35  36-47  48-59  60+  
  عدد  المجموع

  )1(المواليد 

وسيط عدد 
األشهر منذ  

المولود 
  السابق

                    العمر
15-19  ****** * 22 * 
20-29  22.026.828.814.65.92.0 100.02,834 24.3 
30-39  11.713.125.819.411.718.4 100.03,909 35.7 
40-49  6.68.820.414.79.939.7 100.0902 47.4 

          ترتيب المولود 
2-3 21.722.927.114.67.56.2  100.0  3764  25.8  
4-6 8.913.324.519.511.422.4  100.0  2985  38.0  
7+ 7.611.128.218.49.725.0  100.0  918  38.1  

                جنس المولود السابق
  32.6  3931  100.0  14.216.725.317.49.117.4  ذآـــر
  29.8  3736  100.0  15.918.927.116.69.612.0 أنثى

            حالة بقاء المولود السابق على قيد الحياة
  31.6  7497  100.0  14.417.826.117.29.515.0  يد الحياةعلى ق
  19.6  170  100.0  43.615.729.75.51.34.3  متوفى

                    مكان اإلقامة
  31.5  6401  100.0  15.317.625.417.29.615.0  الحضر
  30.2  1266  100.0  13.818.630.316.07.713.6  الريف
           المحافظات
  31.8  2858  100.0  16.418.722.516.910.215.3  العاصمة
  30.0  486  100.0  13.418.230.816.59.711.5البلقاء
  30.2  1199  100.0  16.217.826.717.09.412.9 الزرقاء
  29.6  186  100.0  15.017.729.716.18.213.3مادبا
  33.7  1453  100.0  11.915.726.018.88.319.4 اربد

  28.8  389  100.0  15.119.732.814.77.610.1 المفرق
  29.9  226  100.0  16.617.228.516.510.011.2جرش
  29.1  181  100.0  15.017.629.916.07.613.8 عجلون
  30.5  271  100.0  12.018.132.916.48.711.9 الكرك
  29.5  112  100.0  16.616.231.314.99.711.4  الطفيلة
  30.0  130  100.0  15.315.633.614.78.712.1 معان
  31.1  175  100.0  15.416.227.915.98.715.9 العقبة

                    يماإلقل
  31.1  4729  100.0  16.018.424.716.99.914.2  الوسط
  31.7  2249  100.0  13.216.727.717.68.316.5  الشمال
  30.3  688  100.0  14.216.831.515.78.912.9  الجنوب

           منطقة البادية
  27.9  693  100.0  18.218.931.214.28.09.5 البادية

  31.7  6974  100.0  14.717.625.717.39.415.3  غير البادية
         المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  31.0  220  100.0  8.714.541.515.28.611.5  غير متعلمة
  30.1  511  100.0  17.019.125.713.19.215.9  ابتدائي
  35.5  1151  100.0  9.715.126.418.510.419.8  إعدادي
  29.8  3673  100.0  16.319.025.317.08.513.8 ثانوي

  31.4  2112  100.0  15.816.926.217.210.213.7  أعلى من الثانوي
           شرائح الرفاه 

  27.2  1916  100.0  17.722.032.113.86.08.4األدنى
  29.9  1814  100.0  15.518.727.517.08.512.8 الثاني
  32.9  1605  100.0  13.816.725.717.79.516.5  الوسط
  36.1  1330  100.0  13.316.120.619.810.819.5 الرابع
  38.4  1002  100.0  13.411.720.718.114.921.3  األعلى
  31.2  7667   100.0 14.8  9.3  17.0  26.2  17.7  15.0   المجموع

  .يعبر عن فترة المباعدة للمواليد التوائم بعدد األشهر منذ الحمل السابق الذي انتهى بمولود حي: مالحظة
  تم استبعاد المولود األول:  )1(

 . غير موزونة25تعتمد على عدد حاالت أقل من * 
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    العمر وقت إنجاب المولود األول 4.4

اب  ا لإلنج را هام اب مؤش ت اإلنج ة وق ر بداي ل األول  .  تعتب اب الطف أخير إنج اهم ت ي األردن س ذي (فف ال
ي لإلنجاب    ) يعكس تأخير السن وقت الزواج األول      ين الجدول   .  بصورة آبيرة في االنخفاض الكل  7.4ويب

 سنة في    25هذا ولم يتم شمول السيدات دون سن        .  مولود األول توزيع السيدات حسب العمر وقت إنجاب ال      
د   بن أي موالي م ينج ن ل ك ألن معظمه ود األول وذل اب المول ت إنج ر وق يط العم ساب وس ع .  احت د ارتف وق

ود    إنجاب وسيط العمر وقت      ام      23.5 من    األول المول ى    2002 سنة ع ام      23.9 إل شير  .  2007 سنة ع وت
ر  ود األخي ي العم ام ف واج األرق ود األول لألف ة وسيط العمر وقت إنجاب المول ي قيم اع ف ى وجود ارتف إل

ود األول                      العمرية للسيدات،    د إنجاب المول نًا عن ر س إذ أن السيدات األصغر سنًا هن أآثر ميًال ألن يكن أآب
رة  ار الكبي ي األعم سيدات ف ن ال ارهن  .  م ي أعم سيدات الالت ت ال د أنجب نة 34 – 30فق ر ( س يط العم وس

د     2.7و) 23.7وسيط العمر     (39-35من السيدات الالتي أعمارهن     سنة  المولود األول بعد    ) 24.6  سنة بع
 ).21.9وسيط العمر ( سنة 49-45السيدات الالتي أعمارهن 

ول األ   نسبة السيدات الالتي أنجبن بحلول عمر محدد ونسبة النساء الالتي لم ينجبن ووسيط العمر وقت إنجاب المولود 7.4جدول 
 2007حسب العمر الحالي، األردن 

 السيدات الالتي أنجبن بحلول عمر محددنسبة 
 العمر الحالي

15 18 20 22 25 
نسبة السيدات 
وسيط العمر وقت عدد السيداتالالتي لم ينجبن

إنجاب المولود األول

15-19  0.0  na  na  na  na  97.0  4091  a   
20-24  0.1  4.0  12.8  na  na  71.4  3478  a  
25-29  0.0  4.7  15.0  29.5  49.7  38.4  2852  a   
30-34  0.2  5.9  19.4  34.3  52.2  26.3  2786  24.6  
35-39  0.3  8.1  18.0  36.7  58.0  18.9  2404  23.7  
40-44  0.4  10.8  26.5  43.5  63.3  12.2  2057  23.0  
45-49  0.7  14.0  31.7  50.5  67.4  8.7  1292  21.9  
25-49   0.3  7.9  20.7 37.1  56.5  23.2  11391  23.9 

  na  :ال ينطبق  
   a :  من السيدات أنجبن مولودًا قبل الوصول إلى بداية فئة العمر% 50تم استبعادهن وذلك الن اقل من  

ارهن           8.4ويعرض الجدول    سيدات الالتي أعم ين ال ود األول ب  49-25 التباينات في العمر وقت إنجاب المول
ود األول         وعلى العموم، فقد بلغ وسيط ال     .  سنة حسب الخصائص األساسية     سنة  23.9عمر وقت إنجاب المول

ة مع      أعلى وهو   2007عام   ة     .  2002 سنة عام      23.5 بالمقارن ذه القيم ر وه د         ةاألخي ادل وسيط العمر عن  تع
ام  ات مسح ع ود األول حسب بيان ارهن 2002المول ي أعم سيدات الالت نة49-25 لل ي .   س سيدات ف دأ ال وتب

د       سيدات       نصف   الريف اإلنجاب بع ة مع    24.3(في الحضر    سنة من ال م تظهر    ). نة س 23.8 سنة مقارن ول
ة، في حين                         يم أو اإلقامة في البادي اختالفات جوهرية في وسيط العمر وقت إنجاب المولود األول حسب اإلقل

ين             ا ب راوح الوسيط م ة و    22.9ظهرت بعض التباينات حسب المحافظات، حيث ت  24 سنة في محافظة العقب
د وا افظتي ارب ي مح نة ف ا، و24.3لعاصمة وس ي مأدب اء24.6 ف ة البلق ي محافظ ر .   ف يط العم ان وس د آ وق

ود األول              ا أن أقل من نصف         .   سنة  22.8للسيدات الالتي لديهن مستوى تعليمي ثانوي وقت إنجاب المول آم
وغهن سن                     ل بل د أنجبن قب ٍي عاٍل ق ه ال يمكن حساب            25السيدات الالتي لديهن مستوًى تعليم ذا فإن  سنة، ول

يًال ألن يكون                .  وسيط العمر لهن   ر م اه  األدنى واألعلى أآث آما أظهرت البيانات أن السيدات في شرائح الرف
  . المولود األول لهن أطول من السيدات في شرائح الرفاه  األخرىإنجابوسيط العمر وقت 
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الحالي والخصائص  العمر حسب 49– 25  وسيط العمر وقت إنجاب المولود األول  للسيدات في األعمار 8.4جدول 
  2007األساسية، األردن 
  الخصائص األساسية العمر الحالي

29-25 34-30 39-35 44-40 49-45 
 في فئة السيدات
 49-25العمر

 في فئةالسيدات
 49-25العمر

                                       مكان اإلقامة
 23.5 23.8 21.9 23.1 23.7 24.4 24.8  الحضر
 a 25.2 23.6 22.6 22.1 24.3 23.6  الريف

         المحافظات

 a 25.3 23.8 23.0 21.8 24.0 23.7  العاصمة
 a 25.3 24.4 23.4 23.4 24.6 24.3 البلقاء
 22.9 23.1 22.1 22.4 23.7 22.8 23.9 الزرقاء
 a 24.7 23.8 24.1 22.4 24.3 23.8 مادبا
 a 24.5 23.6 23.5 22.4 24.0 23.7  اربد

 a 23.5 22.9 22.3 21.0 23.5 22.6 المفرق
 23.0 23.5 21.1 22.8 23.4 23.6 24.8 جرش
 a 24.2 22.7 23.7 21.9 23.9 23.1 عجلون
 a 27.3 24.9 23.8 22.3 a 24.7 الكرك
 a 23.6 23.2 20.9 20.1 23.2 22.4  الطفيلة
 a 24.7 22.1 22.1 21.3 23.5 22.8  معان
 22.2 22.9 20.8 21.7 22.6 23.3 24.3  العقبة

           اإلقليم

 23.6 23.9 22.0 22.9 23.8 24.6 24.9  الوسط
 a 24.2 23.4 23.4 21.9 23.9 23.4  الشمال
 a 25.0 23.6 22.6 21.3 24.1 23.5  الجنوب

         منطقة البادية
 a 23.9 23.3 21.5 20.8 23.6 22.8  البادية

 a 24.6 23.7 23.1 22.0 23.9 23.6  غير البادية
      المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

 a 25.7 23.2 20.8 19.9 21.6 21.2  غير متعلمة

 21.3 21.5 19.8 20.8 24.0 24.4 22.8  ابتدائي

 20.5 20.8 20.1 20.1 21.9 20.4 23.0  إعدادي

 22.8 22.8 21.9 22.7 22.5 23.5 22.8  ثانوي
 a 26.2 25.9 25.5 25.4 a 25.8  أعلى من الثانوي

         شرائح الرفاه 

 24.3 24.3 22.8 24.3 23.8 25.1 24.4  األدنى

 23.0 23.3 20.8 22.2 23.6 23.2 24.1  الثاني

 23.3 23.6 21.4 22.7 23.8 24.2 24.3  الوسط

 a 24.4 23.8 22.8 21.3 23.8 23.5  الرابع
 a 25.9 23.4 23.2 22.9 24.6 23.9  األعلى

 a 24.6 23.7 23.0 21.9 23.9 23.5 المجموع  

  a :  قبل بداية الفئة العمرية ًامن السيدات أنجبن مولود% 50ن اقل من ألتم استبعادهن وذلك   

    اإلنجاب في سن المراهقة5.4

ارهن              9.4يظهر الجدول    سيدات الالتي أعم ين ال سألة ذات    .   سنة 19-15 مدى اإلنجاب ب ذه الم ر ه وتعتب
ر         همية بالغة من الناحيتين االجتماعية والصحية وذلك      أ ألن األمهات المراهقات وأطفالهن يكونون عادة أآث

ر              .  عرضة للمرض والموت   وفي الوقت ذاته فإن السيدات الالتي يصبحن أمهات في فترة المراهقة هن أآث
  . ميال لترك التعليم
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 الالتي أصبحن أمهات أو حوامل بطفلهن األول حسب الخصائص  سنة19-15 نسبة السيدات الالتي أعمارهن 9.4 جدول 
 2007األساسية، األردن 

 الخصائص األساسية نسبة الالتي أصبحن
حوامل بطفلهن األول أمهات

نسبة الالتي بدأن 
 عدد السيدات اإلنجاب

                                     العمر 
15 0.1  0.0  0.1  850  
16 0.4  0.1  0.5  906  
17 3.0  1.4  4.4  826  
18 4.0  2.1  6.1  755  
19 8.6  1.8  10.4  753  

     مكان اإلقامة  
  3359  4.3  1.1  3.2  الحضر
  735  2.9  0.7  2.2  الريف

      المحافظات
  1607  5.1  1.3  3.8  العاصمة
  250  3.8  1.2  2.6 البلقاء
  551  4.0  1.7  2.2 الزرقاء
  102  1.4  0.5  0.9 مادبا
  811  2.6  0.0  2.6  اربد

  193  5.2  1.4  3.7 المفرق
  129  6.5  1.3  5.2 جرش
  92  2.3  0.6  1.7 عجلون
  144  2.8  1.7  1.1 الكرك
  70  1.9  1.2  0.7  الطفيلة
  81  1.7  0.0  1.7  معان
  87  3.8  0.3  3.5  العقبة

     قليم اإل
  2487  4.6  1.4  3.2  الوسط
  1233  3.4  0.4  3.0  الشمال
  382  2.6  0.9  1.7  الجنوب

      منطقة البادية
  319  4.6  0.5  4.1  البادية

  3775  4.0  1.1  2.9  غير البادية

     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به
  51  0.9  0.0  0.9  غير متعلمة

  79  15.8  1.2  14.6  ئيابتدا
  791  6.3  1.3  5.0  إعدادي
  2564  4.0  1.2  2.8  ثانوي

  620  0.1  0.0  0.1  أعلى من الثانوي

      شرائح الرفاه 
  620  7.6  1.3  6.3  األدنى
  738  6.3  1.8  4.5  الثاني
  883  3.2  0.9  2.3  الوسط
  878  3.7  1.4  2.2  الرابع
  928  1.3  0.0  1.3  األعلى

 4091 4.1 1.0 3.0    المجموع

دأ           مستوىإن   رة             ف %4  اإلنجاب منخفض بين المراهقات في األردن، حيث ب ساء اإلنجاب خالل فت قط من الن
شكل        .  1997عام  % 6 مقابل   2002 و 2007المراهقة عامي    ر  وتتفاوت مستويات الحمل بين المراهقات ب آبي

اطق    )في الريف% 3حضر مقابل في ال% 4(الحضر والريف  حسب   يم الوسط، ومن ، وتميل المراهقات في إقل
اطق             ه في المن ا هو علي ر مم شكل اآب البادية، وفي محافظات العاصمة والمفرق وجرش والعقبة إلى اإلنجاب ب

فقد بدأت السيدات في سن الخامسة .   العمر والتعليم حسبويالحظ أن أهم االختالفات الجوهرية هي       األخرى،    
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سادسة عشرة             % 0.5، و بدأت    %)0.1(عشر باإلنجاب بنسبة قليلة جدًا       سيدات اإلنجاب في سن ال .  فقط من ال
ين آل   دة من  ب يدات وفي سن التاسعة عشرة يالحظ أن واح ًاأصبحت ُأعشر س ا األولم .   أو حامال بطفله

س                    سبة ال نخفض ن ة اإلنجاب، إذ ت د بداي ا في تحدي يدات الالتي أصبحن أمهات أو    ويلعب تعليم المرأة دورا هام
حوامل بطفلهن األول في األعمار المبكرة مع االرتفاع في المستوى التعليمي للمرأة، حيث انخفضت النسبة من    

انوي، وإلى          % 4بين السيدات في مستوى االبتدائي إلى       % 16 % 0.1بين السيدات الالتي مستواهن التعليمي ث
ر         آما دلت ال  .   من الثانوي  لمن هن أعلى   ة أآث اه األدنى والثاني ات في شريحتي الرف نتائج آذلك إلى أن المراهق
  .مما هو عليه في الشريحة األعلى) على التوالي% 6و% 8(ميال لإلنجاب 
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