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 دميــــــــقتــــــ

يسّر دائرة اإلحصاءات العامة أف تقّدـ التقرير التحليلي الوصفي للنتائج الرئيسية حوؿ احلالة الزواجية يف األردف وأف 
تربز أمهيتو من رلموعة ادلؤشرات اليت  يوفرىا على شكل أعداد ونسب ألبرز ادلؤشرات احليوية ادلتعلقة ابلزواج والطالؽ 

احلالة الزواجية وتبايناهتا إضافًة إذل أبرز التحوالت الدديوغرافية  خصائص وأى  وربديد اخلصائص الزواجية للمتزوجني
، واليت اعتمدت بشكل أساسي على التحليل الوصفي وادلقارنة للبياانت اليت وّفرىا التعداد يةالزواجاحلالة ادلًتتبة على 

 . 2015العاـ للسكاف وادلساكن، 

ء صورة معمقة وواضحة عن احلالة الزواجية للمجتمع األردين، وتقدًن أبرز يهدؼ ىذا التقرير بشكل رئيسي إذل إعطا
ادلؤشرات والظواىر االجتماعية ادلتعلقة ابلزواج، إضافة إذل خصائص ادلتزوجني على نطاؽ واسع من ادلتغريات من 

، واليت تساعد رامسي خالؿ اجلداوؿ التفصيلية والنتائج التحليلية ذات العالقة ابدلوضوعات اليت تضمنتها الدراسة
 السياسات وصانعي القرار والباحثني وادلهتمني يف تكوين تصور واضح عن واقع احلالة الزواجية يف األردف.

وتوّد دائرة اإلحصاءات أف تعرب عن امتناهنا وشكرىا لكل من ساى  يف إصلاز التعداد الوطين عامًة ومن ساى  يف 
 إعداد ىذا التقرير خاصة.
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 لخص التنفيذيادل
 

لتأسيس األسرة اليت تعّد اللبنة األساسية يف بناء اجملتمع، ولقد شهدت احلالة الزواجية الوسيلة ادلثلى يعّد الزواج 
اىتمامًا كبريًا من قبل الباحثني واألكاددييني وصناع القرار دلا ترتبط بو وبشكل مباشر  )االجتماعية( يف اآلونة األخرية

 يف الظروؼ االقتصادية واالجتماعية ألفراد اجملتمع.
سنة فأكثر  15شلن أعمارى   اإلانثالذكور و بني  اً ارتفاعشهدت قد  األردفالزواج يف  نسب ج الدراسة أفّ نت نتائبيّ 

ونتيجة  ،بني الذكور  (%5.4)و اإلانث بني  (%7.1)يث بلغت نسب االرتفاع ح، 2015و 2004عامي  خالؿ
حة مع بصورة واض اإلانثمن الذكور و ل لكالرتفاع نسبة ادلتزوجني من كال اجلنسني، فقد اطلفضت نسبة العازبني 

 يف بعض الفئات العمرية. وجود تباينات طفيفة بينهما
، والذي أدى إذل زايدة نسبة سنة 23.2وصل إذل حدود حيث األوؿ الزواج  متوسط سنارتفاع كما أظهرت النتائج 

سنة ودل يسبق ذل  الزواج حيث صلد أف نسبته  قد ارتفعت بشكل كبري عن معدالهتا  35األفراد العزاب الذين أعمارى  
كافة بل مشل  تغري على مناطق زلددة ىذا الدل يقتصر ، و 2015( يف تعداد %7( إذل )%5من ) 2004خالؿ تعداد 

 زلافظات ادلملكة.
 سنة فأقل حيث أشارت النتائج إذل ارتفاع نسب 17كما وتناولت الدراسة خصائص ادلتزوجني الذين أعمارى  

على التوارل، ويعود ىذا  %(2)و  %(21)مقارنًة ابلذكور حيث كانت  سنة فأقل 17اإلانث الاليت تزوجن عند العمر 
سنة فأقل حيث أف حوارل واحدة  17االرتفاع يف نسبة اإلانث إذل ارتفاع نسب غري األردنيات شلن تزوجن عند العمر 

إانث  مخسواحدة من بني كل سنة فأقل مقارنًة مع  17كل ثالث إانث غري أردنيات قد تزوجن عند العمر   من بني
 .أردنيات

سنة فأقل على احلالة الزواجية للسيدات واليت دل تظهر نتائج  17كما مّت التطرؽ إذل دراسة أثر الزواج عند العمر 
الدراسة اختالفًا جوىراًي يف الفروقات عند مقارنتهن مع مجيع السيدات ادلتزوجات حاليًا إال على مستوى نسب 

 مقابل %(14.5)سنة فأقل قد وصلت إذل  17عمر الاألرامل إذ بلغت نسبة السيدات األرامل الاليت تزوجن عند 
 سنة فأكثر. 13جلميع السيدات الاليت سبق ذلّن الزواج وأعمارىّن  %(8.7)
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 الفصل األول: خلفية عامة

 ادلقدمة: 0.0

يف سالمتها وفاعليتها  االجتماعيةهتا وسباسكها تتوقف البنية األسرة ىي اللبنة األوذل يف اجملتمع، وعلى مدى قوّ 
أتسيس األسرة  اليت يت  عن طريقو والشرعيةالزواج ىو الوسيلة ادلثلى  وقدرهتا على االستقرار والعطاء، وحيث أفّ 

  اىتماماً واليت شهدت احلالة الزواجية وحيث أف موضوع البحث ىو  ،قوديًا وسليمًا يصوف وحدهتا إعداداً  وإعدادىا
 حالةالباحثني يف ميادين علمية كثرية وخاصة يف الدراسات الدديوغرافية والسكانية بشكل كبري، فهي  قبلمن  كبرياً 
 اليت خيضع ذلا أي رلتمع من اجملتمعات. االجتماعيةو  االقتصاديةبط وتتأثر ابدلتغريات والظروؼ ترت

عامة والوضع السكاين خاصة، شلا أدى إذل شهدت األردف ربواًل كبرياً يف معظ  اجملاالت فقد وعلى غرار دوؿ العادل، 
اليت كاف ذلا  السائدة االجتماعيةتقاليد والقي  الابلعادات و  ةمرتبط يفه ،الزواجية احلالةوبشكل مباشر على  التأثري

رات أييت إال مع توفر بياانت كافية تتميز بدقة عالية للحصوؿ على تقدي وىذا ال، األثر الكبري يف تغري مسار الزواج
 .ديكن االعتماد عليها

خالؿ األعواـ  ستة تعدادات سكانيةإبجراء حصاءات العامة اإل ةالبياانت قامت دائر  هوللحصوؿ على مثل ىذ
الالزمة ومن ضمنها ، واليت ديكن من خالذلا تقدير ادلقاييس الدديوغرافية 2015ولغاية عاـ  1952السابقة منذ عاـ 

 وكل ما ىو مرتبط هبما من مؤشرات.مقاييس الزواجية والتكوين األسري 
تعريف احلالة الزواجية اليت يكوف عليها الفرد )ذكراً أـ أنثى( سواء كاف أعزابً أو متزوجاً أو سبحورت ىذه الدراسة حوؿ 

ادلختلفة للحالة الزواجية ألفراد اجملتمع  االقتصاديةو  االجتماعيةأى  احملددات  مطلقًا أو منفصاًل أو أرماًل، وكشف
 عالقتها ابلعمر والتعلي  يف ادلملكة على ادلستوى العاـ واحملافظات على وجو اخلصوص.و 

 وحالة النشاط اإلقتصاديؿ عند الزواج حسب العمر والتعلي ، تسليط الضوء على العمر األو  ،ومن جهة أخرى
 .حسب الفئات العمرية للمشتغالت األردنيات العزابوات وادلتزوجات
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 5.0 أمهية الدراسة:

لزواجية دوات اليت ديكن استخدامها يف ربليل اى  األة الزواجية والعمر عند الزواج األوؿ من أيعترب موضوع احلال
ربت وطأة خرية ردف يف السنوات األالزواج يف األ من خالؿ التعرؼ على ارتفاع معدؿ سنّ وذلك  ،بشكل عاـ
 .الصعبة وارتفاع تكاليف ادلعيشة االقتصاديةاألوضاع 

احلالة الزواجية ؼ على و نقيضو الطالؽ والتعر يت يستفاد منها يف دراسة الزواج أى  ادلواضيع المن أيعترب أيضًا و 
و معدؿ الزواج اخلاـ أك ابلزواج العديد من ادلؤشرات ادلتعلقةو  ،.اخلرامل..عداد ادلتزوجني وادلطلقني واألللمجتمع وأ

اليت من  وخصائص ادلتزوجني وكذلك متوسط العمر عند الزواج األوؿ العزاب يف اجملتمع وأعداددؿ الطالؽ اخلاـ مع
  وصانعي القرارات والباحثني واألكاددييني.شأهنا خدمة رامسي السياسات 

 
 :الدراسةهداف أ 1.0

التوزيع للسكاف والعمر عند الزواج األوؿ وتبايناهتا حسب تسليط الضوء على احلالة الزواجية هتدؼ ىذه الدراسة اذل 
  .االقتصاديةو  االجتماعيةو  الدديوغرافية اخلصائصاجلغرايف و 

 
 منهجية الدراسة: 1.0

، 2015اليت وفرىا التعداد العاـ للسكاف وادلساكن  للبياانت وادلقارنةالوصفي التحليل على منهجية الدراسة  اعتمدت
دائرة قاضي القضاة واحملاك  ، والسجالت احليوية ل2004بياانت التعداد العاـ للسكاف وادلساكن لإضافًة إذل االستناد 

 سية.الكن
 

 :تعاريفال 0.1.0

إذل ادلملكة وظهور العديد من احلاالت  ب عليها من جلوء  نظرًا للظروؼ اليت سادت ادلنطقة نتيجة النزاعات وما ترتّ 
سنة  13السّن، فقد تقرر زبفيض احلّد األدىن يف استمارة التعداد ليكوف  صغرياتفيها وىّن اليت مت تزويج الفتيات 

 التارل: النحوللسؤاؿ عن احلالة الزواجية، واليت كانت على 
مطلقة، /متزوجة، مطلق/متزوج (،(الزواج ذلا/لو يسبق دل) عزابء/ أعزبالزواجية ) احلالة: 227 السؤاؿ .1

 منفصلة./رملة، منفصلأ/رملأ
سنة فأكثر، وال يسأؿ دلن ى  دوف ىذا العمر حىت وإف كانت حالته   13ق ىذا السؤاؿ ابألفراد الذين أعمارى  يتعلّ 

 الزواجية غري أعزب.
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 ؟(الكاملة ابلسنوات)األوؿ  عند الزواج العمر ىو ما :228 السؤاؿ .2
وؿ ف يكوف العمر وقت الزواج األأمكن وؿ حيث من ادلىذا السؤاؿ ابلعمر ابلسنوات الكاملة عند الزواج األق يتعلّ 

 سنة. 13قل من أ
ذل التصنيفات الوطنية والدولية ادلتبعة للحالة الزواجية فقد مّت اعتماد ادلفاىي  التالية اليت ديكن أف تنطبق استنادًا إو 

 -سنة أو أكثر:13واحدة منها فقط على أي فرد يف عمر 
 سنة فأكثر  13والذي يبلغ من العمر احلالة ادلدنية اليت يكوف عليها الفرد )ذكرًا أـ أنثى( ىي : احلالة الزواجية

 وقد تكوف إحدى احلاالت التالية: 
سنة أو أكثر، ودل يتزوج زواجًا فعليًا وفقاً  13ىو الفرد الذي يبلغ عمره  :أعزب )دل يسبق لو الزواج( .1

 .30/11/2015للعرؼ السائد )أي دل يت  الدخوؿ( حىت اتريخ حلظة اإلسناد الزمين ادلتمثلة بػ 
)أي سبق لو الدخوؿ ابحلياة  سنة أو أكثر، ادلتزوج زواجًا فعلياً  13: ىو الفرد الذي يبلغ عمره متزوج .2

مع الطرؼ اآلخر حلظة اإلسناد الزمين  وسواء كانت الزوجة أو الزوج مقيماً  ،الزوجية( وفق العرؼ السائد
أو متغيبًا بسبب عمل أو زايرة أو ما شابو ذلك. وال يعترب كل من ىو مرتبط بعقد قراف دوف الدخوؿ 

 اً.متزوج
خر زواج لو ابلطالؽ آسنة فأكثر، وسبق لو الزواج الفعلي وانفص   13ىو الفرد الذي يبلغ عمره  :مطلق .3

 بذلك، ودل يتزوج مرة أخرى حىت حلظة اإلسناد الزمين.  بشكل رمسي، أي صدر حكماً 
وانفص  آخر زواج لو بوفاة الطرؼ  سنة فأكثر، وسبق لو الزواج فعالً  13ىو الفرد الذي يبلغ عمره  :لرمأ .4

 أخرى حىت حلظة اإلسناد الزمين. اآلخر ودل يتزوج مرةً 
عن القرين  سنة فأكثر، وسبق لو الزواج زواجاً فعلياً وكاف منفصالً  13ىو الفرد الذي يبلغ عمره  منفصل: .5

ترتيبات معيشية  حلظة اإلسناد الزمين بسبب خالؼ دوف وقوع الطالؽ أو الوفاة، وال يوجد بينهما أية
 مشًتكة أو مسؤوليات يف الوقت احلارل.

و أحدى زوجاتو إوانفص  الزواج نتيجة الطالؽ من  كثر من زوجةأف الشخص الذي كانت لديو أإذل شارة اإل وذبدر
يشًتكن  . والعكس صحيح ابلنسبة للزوجات الاليت كنّ كثر يف عصمتو يعترب متزوجاً أو أ ة، وال تزاؿ زوجتوفت احداىنّ 

 .تمنفصالات أو و مطلقأ، راملأ مجيعاً يف زوج واحد، حيث يعتربف 
 سنة فأكثر عند الزواج الفعلي  13ىو العمر ابلسنوات الكاملة لألفراد الذين أعمارى   :العمر عند الزواج األوؿ

األوؿ وفق العرؼ السائد بغض النظر عن احلالة الزواجية اليت يكوف عليها الفرد حلظة اإلسناد الزمين، حيث من 
 سنة. 13ادلمكن أف يكوف العمر وقت الزواج األوؿ أقل من 

 ف يف تلك السنة.: ىو عدد حاالت الزواج يف سنة معينة منسوابً إذل عدد السكامعدؿ الزواج اخلاـ 
 ىو عدد حاالت الطالؽ يف سنة معينة منسوابً إذل عدد السكاف يف تلك السنة.معدؿ الطالؽ اخلاـ : 
  سنوات فأكثر يعمل يف أحد أنواع العمل: )عمل دائ ، عمل مؤقت،  9مشتغل: ىو الفرد الذي يبلغ من العمر

 ادلقاولة(.عمل مومسي، ديارس أعماؿ غري منتظمة أو ابدلياومة أو 
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  سنوات فأكثر ال يعمل يف أي من أنواع العمل:)عمل دائ ، عمل  9غري مشتغل: ىو الفرد الذي يبلغ من العمر
ال يعمل وال  أنو يبحث عن عمل أولكّنو  نتظمة أو ابدلياومة أو ادلقاولة(مؤقت، عمل مومسي، ديارس أعماؿ غري م

 يبحث عن عمل.
 

 :الدراسةتنظيم  2.0

 الفصل األوؿ حيث تطرؽجية وكل ما يتعّلق هبا من مؤشرات، تناولت احلالة الزوا فصوؿ ةثالث الدراسة تتضمن
، فقد ربدث الفصل الثاين أّماوادلنهجية ادلتبعة يف التحليل،  اوأىدافه اوأمهيته الدراسةبسيطة عن مقدمة للحديث عن 

ومعدالت الزواج والطالؽ اخلاـ واحلالة الزواجية  لتعليمي، من حيث ادلستوى ااحلالة الزواجية وتبايناهتااذباىات  عن
 للسيدات وعالقتها ابدلشاركة االقتصادية.

الفصل الثالث من  يف ابالضافة إذل موضوع العمر عند الزواج األوؿ وتباينات عمري الزوج والزوجة الذي مّت تناولو
 .سنة فأقل 17خصائص الذين تزوجوا على عمر جهة، ومن جهة أخرى 
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 : احلالة الزواجيةالثاينالفصل 
 

 احلالة الزواجية واجتاهاهتا: 0.5

تعكس احلالة الزواجية الراىنة للسكاف التاريخ الزواجي للمجتمع خالؿ عدة عقود ماضية أي أهنا تعكس معدالت 
 للسكاف بشكل سريعوال يتوقع أف تتغري احلالة الزواجية ، الزواج والطالؽ والًتمل وإعادة الزواج خالؿ تلك العقود

نسب  ىالضوء علبتسليط مدع  دبنظومة من القي  تكوف عصية على التغري السريع. و ألهنا زلكومة بنظاـ اجتماعي 
 2015اليت توصل إليها التعداد العاـ  األردفالزواج، ونسب ادلتزوجني وادلتزوجات يف  األردنيني الذين دل يسبق ذل /ذلن  

شلن  اإلانثإذل ارتفاع يف نسبة ادلتزوجني الذكور و  (1)وشكل  (1)جدوؿ  النتائج يف ، تشري2004ومقارنتها بتعداد 
اجلنسني، حيث  ادلتزوجني لكال االرتفاع بني  وتباينت نسب .2015 و 2004سنة فأكثر بني عامي  15أعمارى  

ونتيجة الرتفاع نسبة ادلتزوجني من   بني الذكور. %(5.4)مقارنًة بػػ  %(7.1)واليت سّجلت  اإلانثكانت أعلى بني 
بصورة واضحة مع وجود تباينات طفيفة بينهما. أما  اإلانثالذكور و  بني نيالعازبكال اجلنسني، فقد اطلفضت نسبة 

 .لإلانث (%6.0)لذكور يف حني بلغت ل (%0.6)ابلنسبة لألرامل فقد بلغت 
بني الذكور  (%0.7)بلغت ، فقد اإلانثخاصة عند  2004وابحلديث عن نسبة ادلطلقني فقد ارتفعت قلياًل عن عاـ 

ديكننا التطرؽ حلاالت  والزى ذلك ألف فرص إعادة زواج الذكور أعلى منها لإلانث، وقد يعلإلانث،  (%1.8)مقابل 
 تكاد تكوف معدومة. ألهنااالنفصاؿ 





 2015، 2004لتعداد العاـ للسكاف وادلساكن األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/ا*                 

  

 احلالة الزواجية واجلنسسنة فأكثر حسب  02عمارهم أألردنيني الذين ل التوزيع النسيب: (0)جدول 
 5102و 5111تعدادي ل

 (%)إانث (%)ذكور احلالة الزواجية
2004 2015 2004 2015 

 31.3 35.8 41.7 44.9 عزابء/أعزب

 60.6 56.6 56.9 54.0 متزوجة/متزوج

 6.0 6.3 0.6 0.6 أرملة/ارمل

 1.8 1.3 0.7 0.4 مطلقة/مطلق

 0.2 0.1 أقل من 0.1 0.1 قل منأ منفصلة/منفصل
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 5102و 5111تعدادي للجنسني حسب  لعزاب وادلتزوجني األردنينيادلئوية ل ةنسبال: (0)شكل 

 
 2015، 2004 *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن          

 
 اإلانثو التوزيع النسيب للذكور  (3، 2)اجلدولني من خالؿ  ، فيظهرعن نسب الزواج لكال اجلنسنيوبعرض مفّصل 

 (29-25)، حيث نالحظ أنو عند الفئة العمرية 2015جلنس واحلالة الزواجية لعاـ وا الفئات العمريةحسب  على التوارل
 . (24-20)تبدأ نسب الزواج للذكور ابالرتفاع ابدلقابل عند اإلانث تبدأ ابالرتفاع عند الفئة العمرية 

 
  فأكثر سنة 01الذين أعمارهم  األردنيني لذكورالتوزيع النسيب ل :(5)جدول 

 5102 ،واحلالة الزواجية الفئات العمريةحسب 

  2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن           
 
 

  

35.8 
31.3 

56.6 
60.6 

2004 2015 

عزباء متزوجة

 إانث

44.9 
41.7 

54 
56.9 

2004 2015 

أعزب متزوج

 ذكور

ةعمريالفئة ال  اجملموع أرمل  مطلق+منفصل متزوج أعزب 
<15 100.0 0.0 0.0 0.0 011.1 

19-15 99.2 0.8 0.0 0.0 011.1 

24-20 89.7 10.1 0.2 0.0 011.1 

29-25 57.0 42.1 0.7 0.0 011.1 

34-30 24.5 74.3 1.1 0.1 011.1 

39-35 12.1 86.6 1.1 0.1 011.1 

44-40 6.2 92.6 1.0 0.2 011.1 

49-45 4.6 94.0 1.0 0.3 011.1 

54-50 2.7 95.7 1.0 0.5 011.1 

59-55 2.4 95.6 0.9 1.0 011.1 

60+ 1.3 92.3 0.8 5.6 011.1 

 011.1 0.5 0.6 53.7 45.0 اإلمجارل
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 سنة فأكثر 01الاليت أعمارهّن األردنيات  إلانثل التوزيع النسيب: (1)جدول 
 5102 ،واحلالة الزواجية الفئات العمريةحسب  

 اجملموع    أرملة     مطلقة+منفصلة متزوجة    عزابء     الفئة العمرية
<15 99.7 0.3 0.0 0.0 011.1 

19-15 88.7 11.0 0.3 0.0 011.1 

24-20 58.9 39.6 1.1 0.2 011.1 

29-25 25.7 71.6 2.1 0.5 011.1 

34-30 15.2 81.3 2.5 1.0 011.1 

39-35 12.1 83.4 2.8 1.7 011.1 

44-40 10.4 83.6 3.0 3.0 011.1 

49-45 9.0 82.3 3.1 5.6 011.1 

54-50 7.0 79.6 3.1 10.3 011.1 

59-55 5.0 74.9 2.8 17.2 011.1 

60+ 3.4 53.2 1.8 41.6 011.1 

 011.1 5.6 1.9 56.9 35.5 اإلمجايل    

 2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن            

 أّف الغالبية العظمىلذين دل يسبق ذل  الزواج، حيث صلد ا اإلانثالذكور و التباين ادللحوظ بني  (2)الشكل يوضح و 
ابإلطلفاض مث تبدأ يف مثل ىذا العمر،  اإلانثابلرغ  من زواج بعض  سنة فأقل، 15يف عمر  كانوا  لكال اجلنسني

 إذلنالحظ أف نسبة الذكور الذين ما زالوا عزاابً قد اطلفضت حيث ( سنة 24-20الفئة العمرية ) إذللوصوؿ التدرجيي ل
وتستمر ىذه النسب ابالطلفاض  ،(%59) إذللتصل النسبة  اإلانثكرب عند أبينما االطلفاض كاف بشكل  (90%)

سنة، حيث تشاهبت النسب لكال اجلنسني وظهرت ىذه الفئة   (39-35للفئات العمرية الالحقة وصواًل للفئة العمرية )
)يظهر يف الفئات السابقة ذلذه الفئة ارتفاع نسبة العزاب العمرية  بعد ىذه الفئة كنقطة ربوؿ للجنسني ما قبل وما

، وعلى العكس سباما يف الفئات الالحقة ذلذه الفئة فتنخفض نسبة العزاب الذكور منها انثاإلالذكور مقارنة مع 
 .(لإلانث

5102 ،ألردنيني العزاب حسب الفئات العمرية واجلنسادلئوية لنسبة ال: (5)شكل 

 
 2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن   
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األفراد الذين تسليط الضوء على ىي نقطة التحوؿ للجنسني كما ذكر سابقًا فقد مت  (39-35)ودبا أف الفئة العمرية 
فراد الذين دل لأل ملحوظاً  رتفاعاً شهد ا ردفاأل أفّ  (4)يبني اجلدوؿ  ، حيثفأكثر ودل يسبق ذل  الزواج 35أعمارى  

الذين  نسبة فأ 2015 وادلساكن للسكاف العاـ تعدادال نتائج ظهرتأ حيث ،سنة فأكثر35يسبق دل الزواج وأعمارى  
 رتفاعا وأيضاً  ،2004 تعداد عن مئويتني نقطتني بفارؽ للمملكة (%7) بلغتفأكثر  35 دل يسبق ذل  الزواج وأعمارى 

 (%6) بلغت حيث( 2004-2015) التعدادين بني ما سنة فأكثر 35الذكور الذين دل يسبق ذل  الزواج وأعمارى   نسبة
 بني النسب تراوحت حيث بينه ، ابلنسب طفيف اختالؼ وجود نالحظ للمحافظات وابلنظر .التوارل على (%3و)
 بلغت حيث الكرؾ يف علىاأل النسبة تتمركز كانت بينما وادلفرؽ، وجرش والطفيلة العقبة يف أدانىا كانت ،(5-9%)
 .(%10) بنسبة عجلوف وتليها (%12) بلغت حيث احملافظات من غريىا عن ابلنسبة لإلانث األعلى ىيو  (9%)

  فأكثر ةسن 12 عمارهمأ الذين لعزابل ادلئوية نسبةال: (1)جدول 
 .5102و 5111 تعداديات لحسب احملافظ

 احملافظة
2004 2015 

 اجملموع إانث ذكور اجملموع إانث ذكور
 7.0 8.0 6.0 5.0 7.0 3.0 ادلملكة

 8.0 8.0 7.0 6.0 7.0 4.0 العاصمة

 7.0 9.0 6.0 5.0 7.0 4.0 البلقاء

 6.0 7.0 5.0 5.0 6.0 3.0 الزرقاء

 7.0 9.0 6.0 5.0 6.0 3.0 ماداب

 6.0 9.0 4.0 6.0 8.0 3.0 إربد

 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 3.0 ادلفرؽ

 5.0 8.0 4.0 4.0 6.0 2.0 جرش

 7.0   10.0 4.0 6.0 9.0 3.0 عجلوف

 9.0   12.0 6.0 6.0 8.0 4.0 الكرؾ

 5.0 8.0 3.0 3.0 4.0 2.0 الطفيلة

 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 4.0 معاف

 5.0 4.0 5.0 3.0 2.0 4.0 العقبة

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن     
 

 15عمارى  أقل من دلن أ فقد ظهر االطلفاض يف نسب ادلتزوجني ،(3)شكل كما يظهر يف   لمتزوجنيأما ابلنسبة ل

اليت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة  اإلانث( خاصة عند 24-20وبدأ ابالرتفاع التدرجيي عند الفئة العمرية ) سنة،
من  ألمرا( وىذا 49-45ابلذكور، حىت تبدأ ىذه النسب ابلثبات التدرجيي ومن مث ابالطلفاض عند الفئة العمرية )

اخلصوبة لدى السيدات، بينما لدى الذكور فيستمر االرتفاع يف نسب الزواج  األعلى لسنّ  الطبيعي كونو يعترب احلدّ 
 عاماً. 60 ما بعد عمر اؿ إذلللوصوؿ 
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اليت أدت إذل ارتفاع  االقتصاديةو  االجتماعيةاطلفاض ىذه النسب إذل العديد من العوامل تباين و ويعزى السبب يف 
من أمهها ارتفاع تكاليف الزواج وتكاليف ادلعيشة ومتطلبات  ،العمر وقت الزواج األوؿ لكال اجلنسني على حد سواء

ادلتدنية لألسرة، وكذلك زايدة ادليل ضلو مواصلة التعلي  لسنوات أطوؿ  االقتصاديةتكوين األسرة ابدلقارنة مع األوضاع 
 .اإلانثوخباصة بني 

5102 ،حسب الفئات العمرية واجلنسادلتزوجني  ألردنينيادلئوية لة نسبال :(1) شكل

 
 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن  

 
ية واجلنس فإف نسبة والذي يوضح نسبة األردنيني ادلطلقني وادلنفصلني حسب الفئات العمر  (4)وابلنظر إذل شكل 

 إلانث ارتفعت عن الذكور يف سلتلف الفئات العمرية.عند االطالؽ 
العمرية وضوح الفجوة بني اجلنسني عند الفئة  تظهر بدء (5)نتائج يف شكل ال أشارت كما راملنسبة األ كما أفّ 

األمر  (59-55)ويستمر ىذا التباين ابلتزايد لصاحل اإلانث ليصل إذل أعلى مستوايتو عند الفئة العمرية ، (30-34)
الرجاؿ بعد وفاة زوجاهت  يعودوف للزواج  ، أو أفّ اإلانثمعدالت الوفاة عند الذكور أكرب منها عند  يعين أفّ قد الذي 

 مرة أخرى بينما أغلبية النساء ال يعاودف الزواج.
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5102 ،حسب الفئات العمرية واجلنسادلطلقني وادلنفصلني  ألردنينيل ادلئوية ةنسبال :(1)شكل 

 
 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن 

 

 

 5102 ،حسب الفئات العمرية واجلنس األرامل ردنينيادلئوية لألة نسبال :(2)شكل 

 
 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن 
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 احملافظات: حبسباحلالة الزواجية  5.5

من احلديث عن تباين نسب احلالة الزواجية بني  ألمهية موضوع احلالة الزواجية وأتثريه على اجملتمع فال بدّ  نظراً 
حالة متفاوتة لكل يف زلافظات ادلملكة ادلختلفة،  من كال اجلنسني للسكاف احلالة الزواجيةف تبني أ، إذ احملافظات

 لإلانث. أـضمن نطاؽ زلدود جداً سواًء كاف ذلك للذكور  حدةعلى 
على سلتلف احملافظات، األمر  إلانثبني الذكور مقارنًة اب مرتفعةفيما خيص نسب من دل يسبق ذل  الزواج فقد كانت و 

لك األمر ابلنسبة وكذ ،ادلملكة افظاتزليف سلتلف  إلانثالذي ينطبق عليو اطلفاض نسب الزواج للذكور مقارنًة اب
 .(5)كما يظهر يف جدوؿ   ،للطالؽ والًتمل

 
 سنة فأكثر 01لسكان الذين أعمارهم ل النسيب توزيعال: (2جدول )

 5102واحملافظة،  حسب احلالة الزواجية 

 أرمل/ أرملة مطلق+منفصل متزوج/ متزوجة أعزب/ عزابء احلالة الزواجية 

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر احملافظة
 5.6 0.6 2.1 0.7 56.5 53.5 35.7 45.1 العاصمة

 5.6 0.5 1.6 0.6 56.0 55.0 36.8 43.9 البلقاء

 5.8 0.6 2.0 0.8 58.2 54.5 33.8 44.1 الزرقاء

 5.4 0.5 1.3 0.5 56.4 52.8 37.0 46.2 ماداب

 5.6 0.5 1.7 0.5 57.2 53.3 35.5 45.6 اربد

 5.7 0.4 1.9 0.5 59.7 54.9 32.7 44.2 ادلفرؽ

 5.0 0.6 1.4 0.5 57.1 53.3 36.5 45.7 جرش

 5.1 0.5 1.4 0.4 55.7 53.0 37.8 46.2 عجلوف

 5.8 0.5 1.1 0.4 54.2 52.6 38.9 46.3 الكرؾ

 5.7 0.4 1.1 0.3 55.4 53.0 37.7 45.7 الطفيلة

 6.7 0.4 1.6 0.5 54.0 49.7 37.7 49.2 معاف

 4.6 0.3 1.7 0.7 59.8 56.8 34.0 42.2 العقبة

 
 التعليمي:احلالة الزواجية وادلستوى  3.2

ارتفاع نسبة ادللتحقني ابلتعلي  أف يث الزواج، ح سنّ األردف يف أتخر ساى  ارتفاع ادلستوى التعليمي للسكاف يف 
قد حيّد  سنة فأقل 17زواج اإلانث عند عمر كما أّف   على الزواج وابلذات لإلانثكأولوية تفضيل التعلي    إذليؤدي 
الشباب ادلتعلمني تعليماً يف نفس الوقت فإّف ، خالؿ التسرب أو االنقطاع منالتعلي  أو انسحاهبا من تحاقها من ال
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ومن جهة أخرى فإف الفتيات أكثر مياًل للزواج من ، أو أقل الزواج بفتيات من نفس ادلستوى التعليمي يفضلوفعاليًا 
 .اً تعليم أو أعلى منهنّ ذلّن  شّباف مساويني

إباتحة الفرص أماـ األطفاؿ على حد سواء  واجملتمعاىتماـ الدولة منذ عقد اخلمسينات يف القرف ادلاضي بدأ 
ر نتيجة إعطاء األوالد أولوية، ولكن ما وشهد تعلي  الذكور يف ذلك الوقت اىتماماً أكثر من األس، لاللتحاؽ ابلتعلي 

ؽ ابلتعلي  وخاصة األمر الذي انعكس على زايدة معدالت االلتحااىتمامًا كبريًا  اإلانثلبث األمر اكتسب تعلي  
 الذي يعترب عند البعض ىو سنّ و سّن البلوغ  إذلحيث تصل الفتاة اليت تعترب العالمة الفارقة  األساسيةادلرحلة ما بعد 

الفرصة أمامها  وإاتحةوسبكنها  ، أما يف اآلونة األخرية فقد اختلفت النظرة للفتاة وتعليمهاالزواج حسب العرؼ السائد
ارتفاع نسبة ( 6)ولعّل ادلؤشرات التعليمية تعكس ذلك فنالحظ من جدوؿ كماؿ التعل  والدخوؿ لسوؽ العمل، إل 

 ، أما ابلنسبة للذكور%(27.5) قارنة بباقي ادلستوايت التعليميةدرجة البكالوريوس م شلن حيملن العزابوات اإلانث
، ويبني اجلدوؿ أف فلوحظ أف االرتفاع ترّكز على مستويني من ادلستوايت التعليمية ومها الثانوية والبكالوريوس العزاب

، كما يالحظ تقارب نسب من حيملوف البكالوريوس ن مستواىّن التعليمي نانوي فأقلشل األراملمن اإلانث  %(91)
 اإلانث.بني الذكور واإلانث ادلتزوجني بفارؽ نقطة واحدة لصاحل 

 
  5102 ،ادلستوى التعليميسنة فأكثر حسب اجلنس واحلالة الزواجية و  01الذين أعمارهم  ألردنينيالنسيب ل توزيعال :(3)جدول 

 احلالة التعليمية
بالعزا  ادلنفصلني/ادلطلقني األرامل ادلتزوجني 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 46.3 51.4 80.7 75.4 43.9 46.9 35.7 45.7 اقل من نانوي

 22.9 23.3 10.3 9.9 25.0 24.4 24.5 28.6 نانوي

 12.0 6.7 5.0 4.1 12.3 8.6 9.9 4.8 دبلـو متوسط

 15.8 15.2 3.4 8.1 17.0 16.0 27.5 19.6 بكالوريوس

 3.0 3.3 0.6 2.6 1.7 4.0 2.3 1.2 دراسات عليا

 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 اجملموع

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن 

الذين  ارتفاع نسبة العزاب الذكور (6)شكل المن  فقد لوحظالتعلي  و احلالة الزواجية  بني عالقةالوبتسليط الضوء على 
ذل ادلستويني التعليميني وابلنظر إ، نقاط مئوية 10العزابوات بفارؽ إلانث مقارنة اب مستواى  التعليمي أقل من نانوي

ن وتفضيل يعزى ذلك لتقدـ الفتاة ابلسّ وقد ، لذكوراب مقارنةً اإلانث ارتفاع نسبة  لوحظالدبلـو ادلتوسط والبكالوريوس 
حيث أف كل سنة تقضيها الفتاة ابلتعلي  تقابلها سنة  الذكور على الزواج من إانث يصغرىّن سّنًا وأقل منه  تعليماً،

 واإلصلاب. بتقليل فرصتها ابلزواج
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 5102 ،حسب اجلنس وادلستوى التعليميألردنيني العزاب ل ادلئوية ةنسبال: (3)شكل 


 2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن          

 
الفجوة بني الذكور واإلانث  أفّ  (7)فيبنّي شكل حسب ادلستوى التعليمي  دلتزوجني ذكوراً وإانناً اا فيما يتعلق بنسب أمّ 

حيث بلغت ىذه النسبة ما يقارب الذكور  لصاحل ، ابستثناء الدراسات العلياالتعليميةادلستوايت زلدودة جدًا جلميع 
أف فرصة الرجل إلكماؿ تعليمو  إذل ىذا التباين يعزىوقد ، %(1.7) اإلانثيف الوقت الذي بلغت فيو عند  (4%)

أما ابقي لعمر ال يؤثر على فرصتو ابلزواج، وىو متزوج أكرب من فرصة األنثى وإف دل يكن متزوج فإف تقدمو اب
.بني الذكور واإلانثزلدودة  تباينت بنسبادلستوايت التعليمية فقد 

 

5102 ،ادلتزوجني حسب اجلنس وادلستوى التعليمي ألردنينيل ادلئوية ةنسبال :(4)شكل 

         
 2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن            



45.7 

28.6 

4.8 

19.6 

1.2 

35.7 

24.5 
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2.3 

 دراسات عليا بكالوريوس دبلـو متوسط نانوي اقل من نانوي
 إانث ذكور
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اإلانث  عنأقل من نانوي  مستواى  التعليمي الذين ارتفاع نسبة ادلنفصلني وادلطلقني الذكور (8)شكل ويتضح من 
يف حني ارتفعت نسبة اإلانث الاليت مستواىّن  على التوارل، %(46.3)و %(51.4)حيث بلغت لنفس ادلستوى 

أما ابلنسبة لباقي ادلستوايت  نقاط مئوية،( 5)التعليمي دبلـو متوسط عن الذكور يف نفس ادلستوى التعليمي حبوارل 
 اإلانث.ذكور و بني ادلطلقني وادلنفصلني ال كبرييوجد تفاوت  فال التعليمية 

مستواى  تفاوت بني اجلنسني حسب ادلستوايت التعليمية وخاصة شلن  (9)شكل  فيتبنّي من لألراملأما ابلنسبة 
مقابل  %(80.7)حيث بلغت نسبة اإلانث األرامل الاليت مستواىّن التعليمي أقل من نانوي أقل من نانوي  التعليمي

  .للذكور %(75.4)

 

5102 ،حسب اجلنس وادلستوى التعليمي ادلطلقني وادلنفصلني ألردنينيل ادلئوية ةنسبال :(5)شكل 


 2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن          

 

 5102 ،حسب اجلنس وادلستوى التعليمي األرامل ألردنينيل ادلئوية ةنسبال: (6)شكل 

 

 2015، اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن*األردف/دائرة            
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 معدالت الزواج والطالق: 4.2

تشري البياانت ة واحملاك  الكنسية، احلصوؿ عليها من دائرة قاضي القضا متستناد إذل بياانت الزواج والطالؽ اليت ابال
 بنسبة دابمأتفاوت معدالت الزواج اخلاـ بني احملافظات، حيث سجل أعلى معدؿ للزواج اخلاـ يف زلافظة  إذل
  .(%7.2) بلغت ، يف حني كاف أقل معدؿ للزواج اخلاـ يف زلافظة العقبة بنسبة(11.5%)

حيث حظيت  مسجاًل،عقدًا  (81373) 2015فقد بلغت عاـ  وفيما يتعلق بعدد عقود الزواج ادلسجلة يف ادلملكة،
 تليها زلافظة اربد بنسبة بلغت (%36.5) زلافظة العاصمة على النسبة األكرب من عقود الزواج بنسبة بلغت

زلافظة  يف (%1.3) ىي 2015يف حني كانت أقل نسبة مسجلة لعاـ  (%14.4)تليها زلافظة الزرقاء بنسبة  ،(18.9%)
 (22070) فقد بلغت 2015أما فيما يتعلق بعدد حاالت الطالؽ ادلسجلة يف ادلملكة لعاـ . (7) اجلدوؿ ،الطفيلة

 تليها زلافظة الزرقاء بنسبة بلغت (%41.5)ت أعلى نسبة طالؽ يف زلافظة العاصمة إذ بلغت سجلّ حالة، و 
 .(8)اجلدوؿ  ،(%0.9) يف حني سجلت أقل نسبة يف زلافظة الطفيلة إذ بلغت ،(17.7%)

 :معدل الزواج اخلام 1.4.2

يعكس اًب إذل عدد السكاف يف تلك السنة، و نة معينة منسو ىو عدد حاالت الزواج يف سيقصد دبعدؿ الزواج اخلاـ 
الزواج واسعة االنتشار حاالت فكلما ارتفع ىذا ادلعدؿ كلما كانت  إنتشار الزواج يف اجملتمع، معدؿ الزواج اخلاـ مدى

 .والعكس صحيح
 تالىا زلافظيت%) 11.5) أعلى معدؿ للزواج اخلاـ سجل يف زلافظة مأداب، حيث بلغ ىذا ادلعدؿ أف (7) جدوؿ يبنّي  

فقد جاءت  البلقاء ، أما زلافظة(%10.7)دبعدؿ  زلافظة الطفيلة مث لكل منها، (%11.1) ادلفرؽ وعجلوف دبعدؿ
 .%)7.2) حيث بلغ ، يف حني كاف أقل معدؿ زواج خاـ يف زلافظة العقبة%)10.5) دبعدؿ
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  2015،معدل الزواج اخلام حسب احملافظات :(4)جدول 
 احملافظة عدد السكان عدد حاالت الزواج معدل الزواج اخلام

 العاصمة 4019100 29740 7.4
 البلقاء 493100 5195 10.5
 الزرقاء 1368800 11750 8.6

 ماداب 189700 2176 11.5
 اربد 1775200 15399 8.7

 ادلفرؽ 551500 6125 11.1
 جرش 237700 2578 10.8
 عجلوف 176600 1963 11.1
 الكرؾ 317500 2658 8.4

 الطفيلة 96600 1036 10.7
 معاف 144500 1392 9.6
 العقبة 188700 1361 7.2
 اجملموع 9559000 81373 5.2

 2015 الكتاب اإلحصائي السنوي،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/     
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 معدل الطالق اخلام: 5.1.5

إذل عدد السكاف يف السنة  د وقائع الطالؽ يف السنة منسوابً عد أبرزىا بقسمة بطرؽ شىت معدؿ الطالؽ اخلاـ سبحي
 حاالتفكلما زاد ادلعدؿ كلما كانت  يعكس معدؿ الطالؽ اخلاـ مدى انتشار الطالؽ يف اجملتمع،حيث نفسها.

 الطالؽ واسعة االنتشار والعكس صحيح.
ها زلافظة تلي ،(%2.9) أف أعلى معدؿ للطالؽ اخلاـ سجل يف زلافظة الزرقاء، حيث بلغ ادلعدؿ بنّي ي (8)واجلدوؿ 

 الكرؾ أقل معدؿ طالؽ خاـ يف زلافظة يف حني سجل ،(%2.6) مث زلافظة العقبة دبعدؿ ،(%2.7) دبعدؿ البلقاء
.(%1.8) دبعدؿ


 5102 ،احملافظاتمعدل الطالق اخلام حسب  :(5)جدول 

 احملافظة عدد السكان عدد حاالت الطالق معدل الطالق اخلام
 العاصمة 4019100 9151 2.3
 البلقاء 493100 1313 2.7
 الزرقاء 1368800 3914 2.9
 ماداب 189700 482 2.5
 اربد 1775200 3486 2.0
 ادلفرؽ 551500 1294 2.3
 جرش 237700 500 2.1
 عجلوف 176600 334 1.9
 الكرؾ 317500 575 1.8
 الطفيلة 96600 200 2.1
 معاف 144500 323 2.2
 العقبة 188700 498 2.6
 اجملموع 9559000 22070 5.1

 2015 الكتاب اإلحصائي السنوي،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/   
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 وقّوة العمل )ادلاتغالت األردنيات(: االقتصاديةدلااركة ابوعالقتها احلالة الزواجية  2.5

أف  حلالة الزواجية، يتضح)مشتغلة أو غري مشتغلة( حبسب ا االشتغاؿعند دراسة عالقة السيدات األردنيات حبالة 
 %(22.4)حيث بلغت  ،(39-35)و (34-30) السيدات ادلتزوجات ادلشتغالت تزداد نسبهن عند الفئات العمرية

وىذا األمر ( 54-50)عند الفئة العمرية  %(10.9)ابالطلفاض لتصل إذل  نسبالمث تبدأ  توارل،على ال %(21.1)و
نالحظ أبف نسبتهّن  غري ادلشتغالت ادلتزوجات أما السيدات، التقاعد لدى السيدات بدأ سنّ يطبيعي إذ هبذا العمر 

وىذا ديكن تفسريه من خالؿ أف السيدات يف ىذا العمر يكّن ابحثات عن  (29-25)ابزدايد لغاية الفئة العمرية 
وىذا أمر طبيعي يتوافق مع العمر الذي تبدأ عنده  (59-55)مث تبدأ ىذه النسبة ابالطلفاض لغاية الفئة العمرية  عمل،

انت كغالت  غري ادلشت +(60)السيدات ابالنسحاب من سوؽ العمل. ونالحظ أيضًا أف السيدات كبريات السن 
نسبتهّن عالية مقارنة ابلفئات العمرية األقل وديكن تفسري ذلك أبف السيدات يف ىذا العمر ال يعملن وال يرغنب 

 .يبحثن عنو فال ابلعمل
وتظهر البياانت االذباه ادلعاكس لدى األردنيات العزابوات إذ أف نسب العزابوات غري ادلشتغالت تتفوؽ على نظريهتا 

 20) العمرعند  لصاحل السيدات ادلشتغالت ابالنعكاسيف الفئات العمرية الصغرية، مث تبدأ النسب من ادلشتغالت 
 .(11، 10)الشكلني ، (سنة فأكثر

 
 5102 ،ألردنيات ادلتزوجات حسب حالة االشتغالل ادلئوية نسبةال: (01)شكل 

 
 2015، وادلساكن*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف         
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5102 ،حسب حالة اإلشتغال العزابواتألردنيات ل ادلئوية نسبةال: (00)شكل 

 
 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن       

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

 مشتغلة
 غري مشتغلة



 

21 
 

 : الزواج األولالفصل الثالث



 العمر عند الزواج األول: 0.1

العمر ابلسنوات الكاملة الذي يقع عنده الزواج الفعلي األوؿ وفق العرؼ السائد يّعرؼ العمر عند الزواج األوؿ أبنو 
ابلعمر عند بغض النظر عن احلالة الزواجية اليت يكوف عليها الفرد حلظة اإلسناد الزمين. وقد مت مجع ادلعلومات اخلاصة 

و سبق ذل  الزواج أهن  متزوجني فادوا أبأشخاص الذين ميع األجلالسؤاؿ يف التعداد  و مت توجيو، وؿ مرةالزواج أل
 .فعليعنده الزواج ال أرامل( لتحديد العمر الذي بدأو أو مطلقني أ)منفصلني 

 األفراد رلموع من (%87) حوارل نسبته  بلغت حيث ،(29-15) العمرية الفئة يف يتزوجوف نياألردني السكاف غالبية فّ إ
 العمر عنديتزوجوف ألوؿ مرة  الذين األردنيني نسب طلفاضا البياانت أظهرت كما. الزواج ذل  سبق أو حالياً  ادلتزوجني

 .(12)شكل ال ،(%8.2) بلغت النسبة حيث سنة (30-34)
 

 فأكثر سنة 01 عمارهمأ الذين لألردنيني النسيب التوزيع: (05)شكل 
 5102 ،ولاأل الزواج عند للعمر العمرية الفئات حسب 

 
 2015، اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن*األردف/دائرة       
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ووسيط العمر عند الزواج. ولكل من  مها متوسط األوؿ لزواجقد مت استخداـ مؤشرين أساسيني للتعبري عن العمر عند او 
ك العمر دبا يف ذلخذ بعني االعتبار مجيع حاالت الزواج بغض النظر عن فادلتوسط أي ،ىذين ادلؤشرين اجيابياتو وسلبياتو
 .عمار متأخرةأاحلاالت الشاذة اليت وقعت عند 

تيجة قل من ادلتوسط نأمن حاالت الزواج، وىو يف العادة ( %50أما الوسيط فيعرب فقط عن العمر الذي تقع عنده )
 عمار ادلبكرة. فراد يف األتركز الغالبية العظمى من األ

سنة ( 21.2) سنة للذكور مقابل (25.6) ألوؿ مرة يوفاألردنج عنده ف متوسط العمر الذي يتزو أإذل تشري النتائج 
 .(9)بّينو اجلدوؿ ي، كما انثلإلسنة  (20)للذكور وسنة  (25)وؿ بلغ ف وسيط العمر عند الزواج األأانث، و لإل

 عند العمر وسيط وأيضا، اإلانثأو  للذكور سواء افظاتاحمل يف الزواج عنداألوؿ  العمر متوسط نسب تقارب ونالحظ
 األوؿ. الزواج

 سنة فأكثر  01لألردنيني الذين أعمارهم متوسط ووسيط العمر  :(6)جدول 
 5102 ،عند الزواج األول

 المحافظة
 وسيط العمر عند الزواج األول متوسط العمر عند الزواج األول

 إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

 20.0 25.0 22.0 21.2 25.6 23.2 المملكة

 20.0 25.0 23.0 21.3 26.0 23.5 العاصمة

 20.0 25.0 23.0 21.4 25.5 23.3 البلقاء

 20.0 25.0 22.0 20.8 25.3 22.9 الزرقاء

 21.0 25.0 23.0 21.4 25.5 23.3 مادبا

 20.0 25.0 22.0 21.2 25.5 23.2 اربد

 20.0 25.0 22.0 21.0 24.7 22.7 المفرق

 20.0 24.0 22.0 20.9 24.6 22.6 جرش

 20.0 25.0 22.0 21.3 25.1 23.1 عجلون

 21.0 25.0 23.0 21.6 25.6 23.5 الكرك

 21.0 25.0 23.0 21.1 25.0 22.9 الطفيلة

 20.0 25.0 22.0 21.0 25.4 23.0 معان

 20.0 25.0 23.0 21.3 25.7 23.4 العقبة

 2015، وادلساكن*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف       

 
 عند العمر متوسطمن خالؿ البياانت أف  تبنّي وابحلديث عن متوسط العمر عند الزواج ابلنسبة للريف واحلضر، فقد 

 العمر متوسط بلغ ، فقدالريف ويف .لإلانث سنة (21.2) مقابلر للذكو  سنة (25.7) بلغقد  حلضريف ا األوؿ الزواج
 .لإلانث سنة (21.1) مقابل للذكور سنة (24.8) وؿاأل الزواج عند
كما ا وسيط العمر فتشري البياانت إذل عدـ وجود اختالفات على مستوى الذكور واإلانث يف كل من احلضر والريف  أمّ 

 .(10)ىو مبني يف اجلدوؿ 
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 سنة 01 لألردنيني الذين أعمارهممتوسط ووسيط العمر  :(01)جدول 
 5102 فأكثر عند الزواج األول للحضر والريف، 

 المحافظة
 وسيط العمر عند الزواج األول متوسط العمر عند الزواج األول

 إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

 20.0 25.0 22.0 21.2 25.6 23.2 المملكة

 20.0 25.0 23.0 21.2 25.7 23.3 حضر

 20.0 25.0 22.0 21.1 24.8 22.9 ريف

 2015، العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن*األردف/دائرة اإلحصاءات       

 
 مقابل ،(%43.2) بلغت قد سنة (24-20) العمر عند تزوجن الاليت اإلانث نسبة أف (13) الشكل من الحظي
 نسبة على سنة (29-25) العمر عند تزوجوا الذين الذكور نسبة تفوؽ إذل البياانت تشري كما. للذكور (35.7%)

 نسب رتفاعا البياانت من يتضح فإنو ،عاـ وبشكل. التوارل على (%13.9)و (%39.5) النسب بلغت حيث ،اإلانث
 نظريهتا على ابلتفوؽ بدأت قد الذكور نسب أف إال الذكور، نسبفأقل على  سنة 24العمر  يف تزوجن الاليت اإلانث

 يف اإلانث عند منها أعلى الزواج يف الذكور فرصة فأ إذل يشري ىذاسنة فأكثر ، و  25 العمر من ءاً بد اإلانث من
 .ادلتقدمة العمرية الفئات

 
 سنة  01أو من سبق ذلم الزواج وأعمارهم  لألردنيني ادلتزوجنيالتوزيع النسيب : (01) شكل

 5102 األول واجلنس،فأكثر حسب العمر عند الزواج 

 
 2015، وادلساكن*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف            

 
العالقة  أف (12، 11) نينالحظ من اجلدولفوعند احلديث عن عالقة ادلستوى التعليمي للفرد ابلعمر عند الزواج األوؿ 

التحاؽ الفرد ابلتعلي  ووصولو إذل مستوايت تعليمية  طردية بني ادلستوى التعليمي والعمر عند الزواج األوؿ، أي أفّ 
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من األفراد الذكور مستواى  التعليمي بكالوريوس  (%89) أف حيث وكذلك ابلعكس عليا يؤدي إذل أتخر زواجو،
من اإلانث من نفس ادلستوى التعليمي تزوجن عند نفس الفئة ( %61)مقابل حوارل  (39-23)تزوجوا ضمن العمر 

 .العمرية 

 التوزيع النسيب للذكور األردنيني حسب الفئات العمرية: (00)جدول 
 5102 ،عند الزواج األول واحلالة التعليمية 

ملم )يقرأ  أمي   الفئة العمرية
 ويكتب(

أقل من 
 اثنوي

  دبلوم   اثنوي  
 متوسط

 دراسات عليا بكالوريوس

11-12 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

13-14 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

15-17 4.6 2.7 1.9 0.7 0.4 0.2 0.3 

18-22 47.4 42.1 34.3 23.8 14.0 8.8 7.3 

23-27 29.1 35.4 41.2 45.4 48.5 43.8 37.6 

28-29 4.4 6.5 8.7 11.8 15.1 17.9 17.9 

30-39 10.9 11.0 12.6 17.0 20.5 27.3 34.2 

40-49 1.7 1.1 0.8 0.9 1.1 1.3 2.1 

50+ 1.0 0.5 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 موعاجمل

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن  

 
 التوزيع النسيب لإلانث األردنيات حسب الفئات العمرية: (05)جدول 

  5102 ،عند الزواج األول واحلالة التعليمية 

 أمي الفئة العمرية
ملم )يقرأ 
 ويكتب(

أقل من 
 اثنوي اثنوي

دبلوم 
 دراسات عليا بكالوريوس متوسط

11-12 0.9 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

13-14 5.5 3.1 2.5 0.3 0.1 0.1 0.1 

15-17 26.4 22.0 29.2 10.6 1.4 0.9 1.1 

18-22 50.4 55.4 50.3 64 48.9 37.1 28.1 

23-27 10.9 12.8 12.1 18.3 38.3 51.2 50.6 

28-29 1.1 1.6 1.6 2.3 4.3 5.2 8.6 

30-39 3.5 3.5 3.4 3.8 6.0 4.9 10.1 

40-49 0.9 0.7 0.6 0.5 0.8 0.4 1.1 

50+ 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 

 011.0 011.0 011.0 011.0 011.0 011.0 011.1 موعاجمل

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن       
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 :الزوج والزوجة العمر بنيتباينات  5.1
 األول للزوجني:العمر عند الزواج  0.5.1

( 4.4) بلغ قد بينهما للفارؽ احلسايب الوسط أف يتبني األوؿ الزواج عند والزوجة الزوج عمر بني العالقة إذل النظر دعن

 رجاالً  تزوجوا قد سنة 30من أقل العمرية الفئة عند تزوجن الاليت النساء أف يضاً أ البياانت وتشري الزوج، لصاحل سنة
 يف تزوجن الاليت السيدات من (%49) أف ذلك على األمثلة ومن تليها، اليت العمرية الفئة يف أو العمرية الفئة بنفس
 يبدأف النساء أف أيضاً  الحظادل ومن .سنة( 24-20) العمرية الفئة يف رجاالً  تزوجن قد سنة( 19-15) العمرية الفئة

 تزوجن الاليت السيدات من (%28.4) أف حيث ،فأكثر سنة30 العمرية الفئة عن سناً  منهن أصغر رجاؿ من ابلزواج
 .(13)، اجلدوؿ (24-20) كانت قد أعمارى  رجاؿ من تزوجن قد ،(44-40) العمرية الفئة يف


  للزوج والزوجة األول عند الزواج التوزيع النسيب للعمر: (01)جدول 
 5102 ،حسب الفئات العمرية

 
 عمر الزوج
 عمر الزوجة

11-12  اجملموع 50+ 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-13 

11-12  39.9 2.8 15.7 22.8 12.7 3.9 1.5 0.4 0.1 0.3 100.0 

13-14  0.3 2.7 26.2 43.9 21.1 4.2 1.0 0.3 0.1 0.1 100.0 

15-19  0.1 0.1 12.3 49.0 30.6 6.5 1.0 0.2 0.1 0.0 100.0 

20-24  0.1 0.1 1.8 36.3 44.9 14.1 2.2 0.4 0.1 0.1 100.0 

25-29  0.1 0.1 1.5 9.6 48.7 29.4 8.1 1.7 0.5 0.3 100.0 

30-34  0.2 0.1 4.0 13.3 19.8 34.9 15.8 7.3 2.5 2.1 100.0 

35-39  0.2 0.3 8.1 21.3 18.7 13.2 17.7 9.3 5.3 6.0 100.0 

40-44  0.5 0.6 10.8 28.4 19.8 8.5 5.0 10.0 5.0 11.4 100.0 

45-49  0.3 0.3 10.2 30.1 22.5 7.7 3.0 3.6 8.3 14.1 100.0 

50+  0.3 0.0 9.9 25.1 18.0 6.3 2.1 2.0 2.8 33.5 100.0 

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن
 

 :العمر احلايل للزوجة وعالقته ابلعمر احلايل للزوج 5.5.1

 
 سنوات 6 حوارلاحلارل  زوجتو عمر عناحلارل  الزوج عمر يزيد ابدلتوسط نوأ (14) اجلدوؿاليت يبينها  النتائج أظهرت

 أف كما ،سنة( 24-20) أعمارى  رجاؿ من متزوجات سنة( 14-13) أعمارىنّ  الاليت السيدات من (%52.5) أف إذ
 .سنة( 29-25) أعمارى  رجاؿ من متزوجات سنة( 19-15) نّ أعمارى الاليت السيدات من (%41) حوارل
 أعمارى  رجاؿ من متزوجات سنة( 44-40) العمرية الفئة يف سيدات مخس بني من سيدة أف البياانت تظهر كما

 فئة بنفس رجاؿ من ادلتزوجات السيدات من نسب وجود إذل تشري البياانت فإفّ  ،أخرى جهة ومن، سنة( 50-54)
 العمرية،كما الفئة بنفس رجاؿ من متزوجات( 29-25) أعمارىن الاليت السيدات من (%21.1) أف حيث ،أعمارىن

 تشريكما و  .أيضاً  العمرية الفئة بنفس رجاؿ من متزوجات سنة (39-35) أعمارىنّ  الاليت السيدات ربع حوارل أف
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 الاليت السيدات من (%2) حيث تبني أف ،يصغرىّن سّناً  رجاؿ من تزوجاتادل لسيداتا نسب اطلفاض إذل البياانت
 أف كما سنة( 29-25) األصغر ( سنة متزوجات من رجاؿ يف الفئة العمرية34-30) العمرية الفئة يف أعمارىن تقع
 .سنة( 39-35) أعمارى  رجاؿ من متزوجات سنة( 44-40) أعمارىن الاليت السيدات من (3.4%)
 

 لزوج والزوجة التوزيع النسيب للعمر احلايل ل:(01)جدول 
 5102 ،الفئات العمريةحسب 

 
 عمر الزوج
 عمر الزوجة

 اجملموع 50+ 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-13

13-14  0.0 11.9 52.5 15.5 8.7 4.1 1.8 1.8 3.7 100.0 

15-19  0.0 3.7 35.1 40.8 14.6 2.6 0.9 0.8 1.5 100.0 

20-24  0.0 0.2 12.1 43.4 33.1 8.1 1.4 0.5 1.0 100.0 

25-29  0.0 0.0 0.8 21.1 43.4 26.0 6.3 1.4 1.0 100.0 

30-34  0.0 0.0 0.1 2.0 23.9 42.1 24.0 5.8 2.2 100.0 

35-39  0.0 0.0 0.0 0.4 2.9 25.1 41.6 22.3 7.8 100.0 

40-44  0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 3.4 26.7 41.4 27.8 100.0 

45-49  0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 4.0 28.9 66.2 100.0 

50+     0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 2.0 97.3 100.0 

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن     
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 فأقل:  سنة 11عمر  خصائص ادلتزوجني عند 1.1

 دينية ثقافية، تقليدية، ألسباب ديارس وىوسنة فأقل  17عمر  عندزواج األفراد  اجملتمعات منانتشر يف العديد 
 وادلعيشي واالقتصادي االجتماعي الوضع منها نذكر خاطئة حجج يف مربراهتا تستمد ظاىرة أيضا وىو. واقتصادية

 العبء يقلل مبكر سنّ  يف الفتاة تزويج أبف   ترى واليت الفتيات، من كبري عدد من تتكوف واليت الكبرية األسر لبعض
 قدرة عدـو ، مبكر سنّ  يف أقارهبا ألحد الفتاة تزويج من اجملتمع يف السائدة والتقاليد العادات بعضو  ه ،علي الواقع
 عدـإضافًة إذل ، األب وخصوصاً  عائلتها أفراد أحد قبل من وازباذه سّنها صغر نتيجة الزواج قرار ازباذ على الفتاة
 يف أبنائه  تزويج خالؿ من عائلتني بني الًتابط زايدةو هبا.  االعًتاؼ أو قبوذلا وعدـ ادلرأة حبقوؽ األسر بعض اىتماـ
 .اجملتمع يف االضلراؼ من أبنائه  على األىل خوؼ، و بينه  الًتابط وزايدة العالقة الستمرار مبكر سنّ 

يعترب حيث يرتكز على النوع  ديثل عنفاً  سنة فأقل 17عمر  عندزواج األفرد  أف القوؿ ناديكن ادلنظور ىذا من وانطالقاً 
 اجملتمعاألـ و  على خطرية واجتماعية اقتصادية آنار إذل ابإلضافة إحدى انتهاكات حقوؽ اإلنساف األكثر خطورةمن 
 عدد، وزايدة األمهات على خطراً  ذاتو حدّ  يف ديثل شلا ادلرأة خصوبة مرحلة ىذا الزواج يطيلحيث  رلموعو، يف

 شروط ربقق عدـ نتيجة سنة فأقل 17عمر  عند الزواج حاالت يف ربدث اليت الكبرية والطالؽ االنفصاؿ حاالت
 واالجتماعي النفسي التأثريو ، بينهما والسكينة ادلودة وجود عدـ أو الزوجني بني التفاى  وجود عدـ مثل الناجح الزواج

، تعليمهن   إكماؿ يف حقهن   من الفتيات من العديد حرمافو ، للزواج وجسدايً  نفسياً  تتهيأ دل واليت الفتاة على خصوصاً 
 احلمل فًتة أثناء وخصوصاً  الزواج بعد ذلا الصحية ادلشاكل من العديد وحدوث الفتاة على الصحي التأثري إضافًة إذل
األمر الذي ، (ادلشاكل من وغريىا الوالدة أثناء ادلضاعفات بعض إذل ابإلضافة الوفيات احتماالت ازدايد) والوالدة

 مسار نفس لعيش بشدة األطفاؿ ىؤالء ضويعرّ  تربية دوف السنّ  يف صغريات أمهات من أطفاؿينتج عنو إصلاب 
 .كأمهاهت  األخطار و ادلسروقة الطفولة
 17ادلتزوجني على عمر  الذكور بني اجلنسية حبسب اختالفات وجود عدـ إذلعند دراسة ىؤالء األفراد  لنتائجا أشارت

 .األردنيني بني (%2) مع مقارنة األردنيني لغري (%3) النسب بلغت إذ ،سنة فأقل
 أفّ  حيث ،األردنيات غري بني خصوصاً  سنة فأقل 17عمر  عند تزوجن شلن نسب ارتفاع لوحظ فقد ،اإلانث بني أما

،بواحدة من بني كل مخس سنة فأقل 17عمر  عند تزوجن قد أردنيات غري إانث ثالث كل بني من واحدة حوارل
 .(14)لشكل ا، وىذا ما يظهره إانث أردنيات
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 فأقل ةسن 04 عمرال عند الزواج ذلم سبق أو تزوجوا نالذي لسكانا نسبة :(01) الاكل

5102 ،واجلنسية اجلنس حسب 

 
 2015 ،*األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن         

 

 :سنة فأقل 17ادلتزوجني عند عمر  األفراد أثر وجود اجلنسية السورية على 0.1.1

 سنة 17 العمر عند ادلتزوجني األردنيني غري نسب ارتفاع 2015 وادلساكن للسكاف العاـ التعداد نتائج أظهرت لقد
 بلغحيث  عجلوفو  وإربد ادلفرؽ يف جلياً  ذلك ويظهر احملافظات، على مستوى األردنيني مع مقارنته  عند فأقل

 .التوارل على منها لكل (22%) ،(22%)، (23%)
 غري عن والعقبة الطفيلة زلافظيت يف سنة فأقل 17عمر  عند ادلتزوجني األردنيني نسبة ارتفاع اجلدير ابلذكر ومن

 .(15)الشكل  .التوارل على (%9)و (%10) بلغ إذ األردنيني
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 فأقل ةسن 04 عمرال عند الزواج ذلم سبق أو اتزوجو  الذي لسكانا ادلئوية نسبةال: (02)شكل 
 5102 ،احملافظات حسب 

 
 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن    

 أفّ  (16) يف الشكل يتضح جنسياهت ، حبسب سنة فأقل17عمر  عند ادلتزوجني األردنيني غري بياانت يف أكثر وبتمعن
 فقط الثلث مقابل سنة فأقل،17عمر  عند تزوجوا قد سوريني فردين ىنالك أردنيني غري أفراد ثالثة كل بني من

سنة  17عمر  عند ادلتزوجني السوريني نسب يف رتفاعاال يعود فقد اجلنس وحبسب. األردنية غري األخرى للجنسيات
 من نّ ك  قد األردنيات غري من سنة فأقل 17عمر  عند تزوجن الاليت اإلانث من (%70) أف حيث ،اإلانث إذل فأقل
 .السورية اجلنسية محلة

 فأقل ةسن 04 عمرال عند الزواج ذلم سبق أو تزوجوا الذي غري األردنينيل ادلئوية نسبةال: (03) الاكل
5102 واجلنسية، اجلنس حسب 

 
 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن       
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إذل ارتفاع ( 15)وعالقتو ابلتعلي  فتشري البياانت يف اجلدوؿ  سنة فأقل 17عمر  عندابألفراد ادلتزوجني ا فيما خيص أمّ 
بني األفراد ذوي ادلستوايت التعليمية ادلتدنية، مقارنة ابألفراد احلاصلني  سنةفأقل17عمر عندنسب األفراد ادلتزوجني 

األردنيات  اإلانثمن  (%33) من الذكور األردنيني األميني وحوارل (%6) على مستوايت تعليمية عليا، فحوارل
كما ويالحظ . اإلانثويظهر نفس االذباه بني غري األردنيني وخصوصاً بني  سنةفأقل17عمر  عنداألميات قد تزوجوا 

تنخفض مع تقدـ ادلستوايت التعليمية، وصواًل إذل محلة البكالوريوس  سنةفأقل17عمر  عندأبف نسب ادلتزوجني 
بني  (%0.5) سنة فأقل17عمر  عندومتزوجني  األفراد من محلة الدكتوراةت نسبة انكفأعلى، فعلى سبيل ادلثاؿ،  

 .األردنيات اإلانثبني  (%2) الذكور األردنيني، وحوارل

  فأكثر سنة 01 أعمارهم الذين لسكانادلئوية لنسبة ال :(02)جدول 
  5102 ،التعليمية واحلالة اجلنسيةو  اجلنس حسب فأقل سنة 04 العمر عند وتزوجوا

 احلالة التعليمية
 غري أردين أردين

 أنثى ذكر أنثى ذكر
 37.1 5.2 32.9 5.5 أمي

 34.1 4.0 25.7 3.4 مل  )يقرأ ويكتب(

 44.1 4.2 35.8 3.8 ابتدائي

 39.0 2.8 30.7 2.3 إعدادي

 44.6 3.0 31.4 1.6 أساسي

 18.0 0.9 14.4 1.0 تلمذه مهنية

 15.0 1.2 11.1 1.0 نانوي

 5.3 1.0 1.6 0.6 متوسطدبلـو 

 2.8 0.6 1.2 0.5 بكالوريوس

 5.2 0.2 1.3 0.5 دبلـو عارل

 1.2 0.8 1.2 0.5 ماجستري

 1.9 1.0 2.1 0.5 دكتوراه

 30.2 17.7 2.8 1.8 اجملموع

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن
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 :للسيداتاحلالة الزواجية  على فأقلسنة  17عمر عند الزواج ثرأ 5.1.1

 حسب مبكراً  زواجاً  تزوجن الاليت السيدات نسب بني جوىرية فروقات وجود عدـ إذل (16)النتائج يف جدوؿ  تشري
 األرامل، نسب ابستثناء فأكثر، سنة 13 وأعمارىن الزواج ذلنّ  سبق الاليت السيدات مجيع مع مقارنة الزواجية احلالة
 ،(%14.5) إذل لتصل سنة فأقل 17عمر عند  تزوجن الاليت السيدات بني النسبة ارتفاع إذل البياانت تشري حيث
 .فأكثر سنة 13 وأعمارىن الزواج ذلنّ  سبق الاليت السيدات جلميع (%8.7) مقابل

 
  الزواج ذلن سبق الاليت للسيدات النسيب التوزيع (037)جدول 

 5102 ،سنة فأقل 04عند العمر  الزواجية احلالة حسب سنة فأكثر 01وأعمارهّن 

 احلالة الزواجية
 السيدات الاليت سبق ذلّن الزواج

  سنة فأكثر 13عند العمر  سنة فأقل 04عمرالعند 
 النسبة العدد النسبة العدد

 88.3 1743414 82.5 342005 متزوجة

 2.7 52336 2.6 10843 مطلقة

 8.7 172688 14.5 60282 أرملة

 0.3 5436 0.3 1228 منفصلة

 100.0 1973874 100.0 414358 اجملموع

 2015، *األردف/دائرة اإلحصاءات العامة/التعداد العاـ للسكاف وادلساكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلصادر وادلراجع
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