
   

              جمهورٌة العراق

 والبحث العلمً العالً وزارة التعلٌم 

 داب ة/ كلٌة اآلٌجامعة المادس
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 ثارواأل ات فً المجتمع العرالً المعاصراألسبابزواج الماصر

 مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة اجتماعٌة دراسة

 
 )روافد دمحم حسٌن( طالبةرسالة تمدمت بها ال 

 جامعة المادسٌة -دابالى مجلس كلٌة اآل

 داب فً علم االجتماعمن متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر آوهً جزء 

 شراف أب

  الصباحبسمة رحمن عودة  أ.د

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             مٕٕٕٓ                                                                هـٗٗٗٔ



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

               

 

 صدق هللا العلً العظٌم                  

 (686)سورة البمرة:                                                                              
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 هداءاأل
 

فً الدنٌا  مً ادام هللا صحتهما ومد فً عمرهما وغمرهما بالسعادةأبً وأ ....الى
 خرة.والفوز باأل

 

منً عن خالص  تعبٌرا  الى....زوجً العزٌز ورفٌك روحً أهدي هذا البحث 
مادي فكان خٌر عون شكري لما لدمه لً طوال فترة دراستً من دعم معنوي و

 .كبر فً كل شًءلً والداعم األ

 

 

هم الكثٌر نرجس ومؤمل ومهٌمن.الذٌن التطعت من ولت حباءالى....ابنائً األ
 جل اتمام دراستً.ولطالما لصرت تجاههم أل

 

سٌرتً التعلٌمٌة وانار لً طرٌك العلم الى....كل من علمنً حرفا طٌلة م
 والمعرفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولً التوفٌك وهللا  

 

 

 ج



 
 

 د

 

 

 



 الرار المموم العلمً

 
ت فً المجتمع زواج الماصرا ) انً اطلعت على هذه الرسالة الموسومةاشهد 

 مٌدانٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة ( اجتماعٌة دراسة .ثارالعرالً المعاصر األسباب واأل
جتماع،ولد فً لسم علم األروافد دمحم حسٌن( )الممدمة من لبل الطالبة الماجستٌر

 لومتها علمٌا فوجدتها سلٌمة من الناحٌة العلمٌة.
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 شكر وأمتنان

 
 فً البدء.....

 

لبل اي شًء  احمد هللا عزوجل حمدا كثٌرا طٌبا ٌمالء السماوات واالرض واشكره
 على ما اكرمنً به من اتمام وانجاز هذه الدراسة.

 

 وٌسعدنً ان اتمدم بجزٌل الشكر واالمتنان الى كل من

. الدكتورة الفاضلة )بسمة رحمن عودة( حفظها هللا واطال فً عمرها لتفضلها 
الكرٌم باالشراف على رسالتً وتكرمها بنصحً وتوجٌهً طول مدة اعداد الرسالة 

ا فلها منً كل العرفان واالعتزاز.وانجازه  

 

 . كما الدم شكري الى جمٌع االساتذة االفاضل فً لسم علم االجتماع.

 

)حسام( الدم شكري لما لدمه لً من عطاء وحماس المهندس . والى زوجً الغالً
وجهد مبذول فً طباعة الرسالة وتنسٌمها . هوتوجٌ  

 

ساعدتها لً وتمدٌم النصحٌة على م.كما الدم جزٌل الشكر الى زمٌلتً)زٌنب(
.والتوجٌه  

 

 

 

 

 

 
 الباحثة 

 
ح



 لائمة المحتوٌات

 

    العنوان           الصفحة 
أ             عنوان الرسالة    

       ب                                                                                           األٌة 
ج                       هداء                                                                       األ  

د                                                                                      الرار المشرؾ  
ر        الرار المموم العلمً                                                                          
و         الرار المموم اللؽوي                                                                         
ز          الرار لجنة المنالشة                                                                         
ح           شكر وأمتنان                                                                               

ن -ط                                               لابمة المحتوٌات                                      

ن -ل           فهرس الجداول                                                                            

س            فهرس الرسوم البٌانٌة                                                                     

ص -ش                                                                                         المخلص  

ٕ-ٔالممدمة                                                                                      

ول:الجانب النظريألاالباب                                                                                         
بحثاالطار العام للول:الفصل األ                                 

                 تمهٌد                                                                     ٖ 
ٙ-ٗ           ول:مشكلة البحث وأهمٌة واهدافة                                          المبحث األ  

   ٘ -ٗ                                                                                  مشكلة البحث  -ٔ
اهمٌة البحث                                                                               -ٕ     ٙ  ٙ    

اهداؾ البحث                                                                      -ٖ   ٙ           
7-ٔٔ                   المبحث الثانً:المفاهٌم والمصطلحات العلمٌة                                     
اوال: الزواج            7-8  
 ثانٌا:الماصرات    8          

ٓٔ-9              ثالثا:زواج الماصرات                                                                

ٔٔ-ٓٔ               رابعا:المجتمع                                                                     

الحالً بحثالفصل الثانً:نماذج من دراسات سابمة مشابهة او لرٌبة من ال  
ٕٔ            تمهٌد                                                                                    

7ٔ-ٖٔ                                                         ول:دراسات سابمة عرالٌةالمبحث األ  

ٗٔ-ٖٔ       االسباب واالثار زواج الماصرات فً العراق،اوال:دراسة د.طالب عبد الكرٌم كاظم  
 )دراسة مٌدانٌة فً محافظة المادسٌة(

٘ٔ-ٗٔ        زواج الماصرات دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل ،ثانٌا:دراسة نسمة محمود سالم  
7ٔ-ٙٔ          اثار الزواج المبكرعند الفتٌات فً المجتمع،ثالثا:دراسة ارام توفٌك حمه واخرون  

)دراسة مٌدانٌة فً مخٌمات النازحٌن فً لضاء كالر/خانمٌن( العرالً  
 

ٖٕ-8ٔ                المبحث الثانً:دراسات سابمة عربٌة                                             
  

 ط

 



9ٔ-8ٔالزواج المبكردراسة فً المفهوم واالسباب  ،اوال:دراسة نوال عبد الرحمن حمزة واخرون  
 واالثار.

ٕٔ- ٕٓ      زواج الماصرات فً االسرة الرٌفٌة المهجرة        ،ثانٌا:دراسة د.عبٌر دمحم سرور  

ٖٕ-ٕٔدور الجمعٌات االهلٌة فً مواجهة ظاهرة زواج الماصرات ،ثالثا:دراسة هالة عبد العظٌم  

7ٕ-ٕٗ           المبحث الثالث:دراسات سابمة اجنبٌة                                                 

ٕٗ         اثار زواج االطفال فً بنؽالدش                         ،اوال:دراسة لوسٌجان هامان  

ٕ٘        محددات الزواج المبكر من منظور الفتٌات المتزوجات،ثانٌا:دراسة نور الدٌن دمحمي  
 فً البٌبة االٌرانٌة

ٕٙ          محددات وعوالب زواج االطفال بٌن الفتٌات فً فٌتنام ،ثالثا:دراسة فام هوونػ انه  

7ٕ       تصور الزواج المبكر واالهداؾ التربوٌة المستمبلٌة للمراهمات،رابعا:دراسة مانا فٌو  

ٕٖ-8ٕ                             المبحث الرابع:منالشة وممارنة دراسات سابمة للدراسة الحالٌة  

الدولٌة   المانونٌة :زواج الماصرات بٌن الشرٌعة االسالمٌة والتشرٌعاتلثالفصل الثا   
تمهٌد                                                                                                    ٖٖ  

8ٗ-ٖٗ        ج الماصرات فً الشرٌعة االسالمٌة                               المبحث االول:زوا  

8٘-9ٗ                                        الدولٌة  المبحث الثانً:زواج الماصرات فً التشرٌعات  

االسباب واالثار-زواج الماصرات                                             الفصل الرابع:
9٘                                                                                              تمهٌد  

78-ٓٙ                                                      المبحث االول:اسباب زواج الماصرات.  

9٘-79                                                        المبحث الثانً:اثار زواج الماصرات.  

الباب الثانً:    الجانب المٌدانً               
بحثالفصل الخامس: االجراءات المنهجٌة لل                                  

9ٙ                                                                                             تمهٌد  

ٓٓٔ-97                                                                بحثالمبحث االول: مناهج ال  

ٕٓٔ-ٔٓٔ              بحثونوع ال بحثالمبحث الثانً: تحدٌد مجتمع البحث وتصمٌم عٌنة ال  

ٗٓٔ-ٖٓٔ                                                   بحثالمبحث الثالث: الفروض العلمٌة لل  

8ٓٔ-٘ٓٔ                                                       المبحث الرابع: اداوات جمع البٌانات  

9ٓٔ                                                        بحثالمبحث الخامس:تحدٌد مجاالت ال  

ٔٔٔ-ٓٔٔ                                                 المبحث السادس: عملٌة التحلٌل االحصابً  
اتالفصل السادس:تحلٌل البٌانات االساسٌة للمبحوث        

ٕٔٔ                                                                                           تمهٌد  

٘ٔٔ-ٖٔٔ                                      اتالمبحث االول: تحلٌل البٌانات الفردٌة للمبحوث  
ٕٓٔ-ٙٔٔ                                       اتالمبحث الثانً:تحلٌل البٌانات االجتماعٌة للمبحوث  

ٕٗٔ-ٕٔٔ                                      اتالمبحث الثالث: تحلٌل البٌانات االلتصادٌة للمبحوث  

7ٕٔ-ٕ٘ٔ                                        اتالمبحث الرابع: تحلٌل البٌانات التربوٌة للمبحوث  

الفصل السابع:زواج الماصرات    االسباب المجتمعٌة واالثار  

تمهٌد  8ٕٔ  
كما حددتها  المبحث االول: االسباب المجتمعٌة التً تمؾ وراء تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٗٗٔ- 9ٕٔ                                                                     نتابج البحث المٌدانً  
ٔٗ٘-ٔ٘٘ االثار التً ٌتركها تنامً زواج الماصرات فً المجتمعالمبحث الثانً:     

كما حددتها نتابج البحث المٌدانً الماصر( واالسرة والمجتمع زوجةعلى الفرد)ال  
 ي



 

    

 

  النتائج واالستنتاجات والتوصٌات -منالشة الفرضٌاتالفصل الثامن:
ٙ٘ٔ                                                                                                تمهٌد  

ٓٙٔ -7٘ٔ                                                  المبحث االول:منالشة الفرضٌات العلمٌة   

7ٓٔ-ٔٙٔ                             المبحث الثانً:النتابج واالستنتاجات والتوصٌات                

8ٗٔ-7ٔٔ     المراجع والمصادر                                                                        
9ٗٔ-8٘ٔ                                                                                      المالحك  

   A-B الملخص باللؽة االنكلٌزٌة                                                             
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 فهرس الجداول 

  

 ت ت العنوان الصفحة

الفتاة حسب الطوابؾ فً لبنان ٌوضح سن زواج ٘٘  1 
ضح مدى صدق اداة البحث)االستبٌان(ٌو ٘ٓٔ  ٕ 

ثبات اداة البحث )االستبٌان( ٌوضح 7ٓٔ  ٖ 

التوزٌع العمري للمبحوثات عند الزواج ٌوضح ٖٔٔ  ٗ 

التوزٌع العمري الحالً للمبحوثات ٌوضح ٗٔٔ  ٘ 

عمر ازواج المبحوثات ٌوضح ٘ٔٔ  ٙ 

صلة لرابة المبحوثات بازواجهن ٌوضح ٙٔٔ  7 

عدد سنوات زواج المبحوثات ٌوضح 7ٔٔ  8 
عدد اطفال المبحوثات ٌوضح 8ٔٔ  9 

 11 ٌوضح طبٌعة سكن المبحوثات 8ٔٔ

 11 ٌوضح مكان االلامة السابك للمبحوثات 9ٔٔ

مكان الامة المبحوثات الحالً ٌوضح ٕٓٔ  ٕٔ 

المهنة الحالٌة للمبحوثات ٌوضح ٕٔٔ  ٖٔ 

مهنة ازواج المبحوثات  ٌوضح ٕٕٔ  ٔٗ 

مستوى دخل اسر المبحوثات ٌوضح ٕٕٔ  ٔ٘ 

عابدٌة سكن المبحوثات ٌوضح ٖٕٔ  ٔٙ 

المستوى الدراسً للمبحوثات ٌوضح ٕ٘ٔ  ٔ7 

المستوى الدراسً الزواج المبحوثات ٌوضح ٕٙٔ  ٔ8 

اجابات المبحوثات فٌما اذا كان الموروث الثمافً ٌشكل احد االسباب  ٌوضح 9ٕٔ
 التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٔ9 

ٌوضح اجابات المبحوثات حول ماهٌة المعتمدات التً اسهمت فً تنامً  ٖٓٔ
 زواج الماصرات فً المجتمع 

ٕٓ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان الفمر ٌشكل احد االسباب التً تإدي  ٖٓٔ
 الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٕٔ 

تنامً زواج الماصرات ٌوضح اجابات المبحوثات حول كٌفٌة اسهام الفمر فً  ٖٔٔ
 فً المجتمع

ٕٕ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان التفكن االسري احد االسباب التً  ٕٖٔ
 تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٕٖ 

ٌوضح اجابات المبحوثات حول كٌفٌة اسهام التفكن االسري فً تنامً زواج  ٕٖٔ
 الماصرات فً المجتمع

ٕٗ 

ات المبحوثات فٌما اذا كان انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌن ٌوضح اجاب ٖٖٔ
 ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٕ٘ 

ٌوضح اجابات المبحوثات حول كٌفٌة اسهام انخفاض المستوى التعلٌمً  ٖٖٔ
 لالبوٌن فً تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع

ٕٙ 

 ل



 

 

 

 م

 ت العنوان الصفحة

 
ٖٔٗ 

ٌوضح اجابات فٌما اذا كانت الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها 
البلد تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً 

 المجتمع

 
ٕ7 

 
ٖٔ٘ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة 
الى تنامً زواج  التً ٌمر بها البلد تشكل احد االسباب التً تإدي

 الماصرات حسب مكان االلامة الحالً

ٕ8 

 
ٖٔٙ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت هٌمنة السلطة الذكورٌة تشكل 
 احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٕ9 

 
ٖٔ7 

ٌوضح اجابات المبحوثات حول كٌفٌة اسهام هٌمنة السلطة الذكورٌة فً 
زواج الماصرات فً المجتمعتنامً   

ٖٓ 

 
ٖٔ8 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت العولمة واالنفتاح على العالم 
 ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع 

ٖٔ 

 
ٖٔ8 

ٌبٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت العولمة واالنفتاح على العالم 
التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع ٌشكل احد االسباب 
 حسب مهنة المبحوثة

ٖٕ 

 
ٖٔ9 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الهواتؾ المحمولة تشكل احد 
 االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٖٖ 

 
ٔٗٓ 

احد ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الهواتؾ المحمولة تشكل 
االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع حسب 

 االعمار الحالٌة للمبحوثات

ٖٗ 

 
ٔٗٓ 

تفعٌل الموانٌن الرادعة  ضعؾ ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان
 ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

ٖ٘ 

 
ٔٗٔ 

تفعٌل الموانٌن الرادعة  ضعؾٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان 
ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع 

 حسب المستوى الدراسً

ٖٙ 

 
ٕٔٗ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان التمسن بالزواج الداخلً)زواج 
تنامً زواج الماصرات فً االلارب(ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى 

 المجتمع

ٖ7 

 
ٕٔٗ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان التمسن بالزواج الداخلً)زواج 
االلارب( ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات 

 حسب لرابة الزواج

ٖ8 

 
ٖٔٗ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت النزاعات العشابرٌة المستمرة 
 تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع

 
ٖ9 

 
ٔٗٗ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت النزاعات العشابرٌة المستمرة 
تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً فً المجتمع حسب مكان 

 االلامة السابك

ٗٓ 



 

 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد  ٕ٘ٔ
خلؾ ادمان الزوج على تناول الخمر والمخدرات حسب مكان االلامة 

 الحالً

ٕ٘ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد  ٖ٘ٔ
 خلؾ ارتفاعا فً حاالت الطالق فً المجتمع

ٖ٘ 

ٌوضح اجابات المبحوثات حول اسباب عدم مساهمة زواج الفتاة فً  ٖ٘ٔ
 سن مبكر فً ارتفاع حاالت الطالق فً المجتمع

٘ٗ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد  ٗ٘ٔ
 ادى الى ضعؾ مساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة

٘٘ 

ت حول مظاهر ضعؾ مساهمة المرأة فً ٌوضح اجابات المبحوثا ٘٘ٔ
 عملٌة التنمٌة االجتماعٌة

٘ٙ 

 

 ن

 

 

 
ٔٗ٘ 

زواج الفتاة فً سن مبكر لد  ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان
 خلؾ اثارا صحٌة

ٗٔ 

 
ٔٗٙ 

ٌوضح اجابات المبحوثات حول ماهٌة االثار الصحٌة التً خلفها 
 زواجهن المبكر

ٕٗ 

 
ٔٗٙ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد 
 خلؾ اثارا نفسٌة

ٖٗ 

النفسٌة التً لد خلفها ٌوضح اجابات المبحوثات حول ماهٌة االثار  7ٗٔ
 زواجهن المبكر

ٗٗ 

فً سن مبكر لد ادى  ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواجهن 8ٗٔ
 الى تركهن مماعد الدراسة)التسرب الدراسً(

ٗ٘ 

 
ٔٗ8 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواجهن لد ادى الى تركهن 
 مماعد الدراسة حسب المستوى الدراسً

ٗٙ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد  9ٗٔ
 خلؾ العنؾ االسري)العنؾ الزواجً(

ٗ7 

 
ٔ٘ٓ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد 
 خلؾ العنؾ االسري)العنؾ الزواجً( حسب عدد سنوات الزواج

ٗ8 

ان زواج الفتاة فً سن مبكر لد ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا ك ٓ٘ٔ
 خلؾ العنؾ ضد االطفال

ٗ9 

 
ٔ٘ٔ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان الفتاة فً سن مبكر لد خلؾ 
 العنؾ ضد االطفال حسب عدد االطفال

٘ٓ 

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد  ٕ٘ٔ
والمخدراتخلؾ ادمان الزوج على تناول الخمر   

٘ٔ 



 

 

 

 
 فهرس االشكال والرسوم البٌانٌة

   

 ت العنوان الصفحة

 1 ٌبٌن احصابٌة زواج االطفال حول العالم ٗ

تمثل التوزٌع العمري للمبحوثات عند الزواج اعمدة بٌانٌة ٖٔٔ  ٕ 

العمري الحالً للمبحوثاتاعمدة بٌانٌة تمثل التوزٌع  ٗٔٔ  ٖ 

 ٗ اعمدة بٌانٌة تمثل اعمار ازواج المبحوثات ٘ٔٔ

 ٘ شكل هرمً مكدس ٌمثل صلة لرابة المبحوثات بؤزواجهن ٙٔٔ

 ٙ اشرطة بٌانٌة تمثل عدد سنوات زواج المبحوثات 7ٔٔ

 7 دابرة بٌانٌة تمثل عدد اطفال المبحوثات 8ٔٔ

سكن المبحوثاتشكل دابري مجزأ ٌمثل طبٌعة  9ٔٔ  8 

 9 دابرة بٌانٌة تمثل مكان االلامة السابمة للمبحوثات 9ٔٔ

 ٓٔ دابرة بٌانٌة تمثل مكان الامة المبحوثات الحالً ٕٓٔ

 ٔٔ شكل دابري مجوؾ ٌمثل المهنة الحالٌة للمبحوثة ٕٔٔ

 ٕٔ شكل خطً ثالثً االبعاد ٌمثل مهنة ازواج المبحوثات ٕٕٔ

المسافات ٌمثل مستوى دخل اسر المبحوثاتشكل بولً متفاوت  ٖٕٔ  ٖٔ 

 ٗٔ شكل نسٌجً معبؤ ٌمثل عابدٌة سكن المبحوثات ٕٗٔ

 ٘ٔ دابرة بٌانٌة تمثل المستوى الدراسً للمبحوثات  ٕٙٔ

 ٙٔ دابرة بٌانٌة تمثل المستوى الدراسً الزواج المبحوثات 7ٕٔ

 

 

 

 

 

 

 

 
 س

  



 
وصالح هذه االسرة من صالح افرادها حٌث ان صالح المجتمع من صالح االسرة  الملخص:

ولما كان زواج ،االسرة حاضنة ومربٌة لالجٌال التً تعزز تطور المجتمع ونموه تعتبر

ا هذبحثنا لذا تكمن اهمٌة ،كل من الفتاة الماصر واالسرة والمجتمع  هطال فً اثارٌالماصرات 

اجتماعٌة متجذرة وموجودة فً المجتمع اال وهً زواج الماصرات فضال عن رفد  مشكلةحل 

المكتبة بدراسات تعمل على تنمٌة المعرفة االجتماعٌة المتحممة فً مٌدان علم اجتماع المرأة 

كما وتتمثل االهمٌة التطبٌمٌة للبحث فً وضع التوصٌات ،واالسهام فً تطوٌر هذا المٌدان

صل الٌها موضع التنفٌذ من لبل مإسسات المجتمع الرسمٌة منها وؼٌر والمعالجات التً ٌتو

 االثار.الرسمٌة لؽرض تحمٌك الهدؾ من البحث اال وهو المضاء على االسباب والتملٌل من حدة 

على الخصابص الفردٌة  التعرؾ -ٌٔهدؾ البحث الحالً الى تحمٌك جملة من االهداؾ وهً:

المجتمعٌة  االسبابعلى  التعرؾ -ٕ.للماصرات المتزوجات ٌةواالجتماعٌة وااللتصادٌة والتربو

زواج  تنامً ٌتركهاالتً واٌضا التعرؾ على االثار  -ٖالتً تمؾ وراء تنامً زواج الماصرات.

 .والمجتمعالماصرات على الفرد)الزوجة الماصر( واالسرة 

مناهج ال عددا من الباحثة استخدمتولد تحلٌلٌة الوصفٌة ال هو من البحوث الحالً والبحث

هً المنهج الوصفً والمنهج الممارن والمسح وعلمٌة فً جمع المعلومات الالزمة للرسالة ال

الالتً تزوجن فً  ( فتاة78ٔعلى عٌنة لوامها) بحثواعتمد ال،االجتماعً والمنهج التارٌخً

 استبٌان ٌؽطً جمٌع الموضوعات الربٌسٌة ةوتم توزٌع استمار،عاما8ٔعمر مبكر دون ال

 .بحثلل

 الى جملة من االستنتاجات نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر : بحثولد توصل ال

 .زواج الماصرات فً المجتمع التً ادت الى تنامً االسباب من  -اوال

الموروث الثمافً بما ٌتضمن من عادات وتمالٌد ومعتمدات وحكم ورثها الخلؾ عن  -ٔ

 السلؾ.

الذي تعانً منه االسرة لد ٌدفعها الى تزوٌج بناتها  مشكلة الفمرحٌث ان العوز المادي -ٕ

 فً ولت مبكر.

شكل التفكن االسري احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع  -ٖ

حٌث ان عٌش الفتاة فً جو اسري ؼٌر صحً ملًء بالخالفات ٌدفعها الى الزواج 

 للتخلص من هكذا جو.

 

الثار التً ٌخلفها تنامً زواج الماصرات فً المجتمع وهً الى عدد من ابحث كما وتوصل ال

 على سبٌل المثال ال الحصر:

ٌترن زواج الماصرات اثارا صحٌة ونفسٌة على الزوجة الماصرة نتٌجة لعدم اكتمال  -ٔ

 نضوجها الجسمً والنفسً بشكل كامل.

 ؾ ضد االطفال.ولزواج الماصرات اشكاال من العنؾ منها العنؾ االسري)الزواجً( والعن -ٕ

 

 ش



زواج الماصرات ادى الى ضعؾ مساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة مما ٌنعكس  -ٖ

 .سلبا على المجتمع برمته

                                           

نذكر  للمضاء على االسباب والتملٌل من حدة االثار جملة من التوصٌات ةثباحال تولد وضع
 منها على سبٌل المثال ال الحصر:

العادات والتمالٌد والمٌم والمعتمدات السلبٌة البالٌة والهدامة بؤخرى اٌجابٌة  العمل على تؽٌٌر -1

  .بناءة

 مر الذي ٌزوج ابنته دون بلوؼها السن المانونً.عٌل الموانٌن الرادعة بحك ولً األتف -ٕ

واالمهات حول اهمٌة تعلٌم االبناء بشكل عام والبنات بشكل الامة ندوات ارشادٌة لالباء  -ٖ

  .خاص واالهتمام بهن وعدم تزوٌجهن فً عمر مبكر
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الممدمة

 

تمعاتنا العربٌة وكثرت العادات السٌبة وبدأ المجتمع بؤتباع تمالٌد ٌعتبرونها جفات فً متعددت اآل

طر الممارسات هً الزواج خحٌث اصبح الكثٌر منهم ٌتبعون هذا المنطلك وان ا ةصحٌح

منتشرة فً العالم العربً وبشكل ملحوظ فهً لضٌة ٌتباحثها  مشكلةالذي اصبح  ماصرال

وٌكاد ٌكون المجتمع العرالً انموذجا فرٌدا من بٌن ،المجتمع وذلن لكثرة انتشارها وازدٌادها

المجتمعات االنسانٌة فً الفوضى واالضطراب التً عمت كل شًء فتفالم مشكالت البطالة 

االجتماعٌة  هستنزاؾ طالات ولدرات المجتمع بكل فباتوالفمر والعا انسانٌا مزرٌا تسببت فً ا

تلن الفبات الفمٌرة من النساء واالطفال والتً تعد الخاسر االكبر من بٌن فبات المجتمع  الومث

رأة حٌث تعد مشكلة زواج الماصرات هً العنوان االبرز لتلن المشكالت التً تواجه الم

والزواج كنظام اجتماعً تعرض الى الكثٌر من المشكالت وهً الزواج  والطفولة فً العراق

المبكر وٌعزو سبب انتشاره الى عدم اهتمام بعض االسر بتعلٌم فتٌاتها وضعؾ الوعً 

االجتماعً او بسبب الظروؾ االلتصادٌة السٌبة مما تضطر االسر بتزوٌج بناتها فً ولت 

 مبكر.

الحالً بحث ال الفرد)الماصر( واالسرة والمجتمع فمد سعَ وخطورتها على  مشكلةوالهمٌة هذه ال

الى التعرؾ على االسباب التً ساعدت فً انتشارها واٌضا التعرؾ على االثار السلبٌة الناتجة 

عنها فضال عن التعرؾ على سن الزواج فً اطار الشرٌعة االسالمٌة وفً اطار التشرٌعات 

 الدولٌة والموانٌن المحلٌة.

)نظري ومٌدانً( حٌث توزعت على ثمانٌة فصول  على ممدمة وبابٌن الحالً بحثفمد اشتمل ال

واهدافه العلمٌة.  بحثكل فصل منها تكون من عدة مباحث ورتب ترتٌبا ٌتفك مع مضمون ال

الفصل االول هو االطار ،وتضمن اربعة فصول بحثهو الجانب النظري لل بحثالباب االول لل

( اما المبحث بحث)مشكلة واهمٌة واهداؾ ال مبحث االول تناولال ،وتضمن مبحثٌن بحثالعام لل

الثانً فمد تناول تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات العلمٌة.اما الفصل الثانً تضمن نماذج من 

المبحث االول تناول ،مباحثاربع الحالً وضم  بحثدراسات سابمة مشابهة او لرٌبة من ال

والمبحث الثالث دراسات اجنبٌة ،والمبحث الثانً دراسات عربٌة سابمة ،دراسات عرالٌة سابمة

،فً حٌن تضمن المبحث الرابع من هذا الفصل موضوع منالشة وممارنة دراسات سابمة سابمة

بٌنما تناول الفصل الثالث)زواج الماصرات بٌن الشرٌعة االسالمٌة والتشرٌعات  الحالً، بحثلل

اما  ،المبحث االول: زواج الماصرات فً الشرٌعة االسالمٌة،ثٌن الدولٌة( تضمن مبحالمانونٌة 

الدولٌة. اما الفصل الرابع كان  المانونٌة المبحث الثانً: زواج الماصرات فً التشرٌعات

المبحث االول:اسباب زواج ،االسباب واالثار( وتضمن مبحثٌن –)زواج الماصرات بعنوان

 لماصرات.اما المبحث الثانً:اثار زواج ا،الماصرات

الفصل الخامس ،وتكون من اربعة فصولبحث اما الباب الثانً تضمن الجانب المٌدانً من ال

المبحث االول تضمن مناهج ،واالجراءات المٌدانٌة وضم ستة مباحث بحثتناول منهجٌة ال

المبحث ،بحثونوع ال البحثوالمبحث الثانً تضمن تحدٌد مجتمع البحث وتصمٌم عٌنة ،بحثال

المبحث ،المبحث الرابع تضمن ادوات جمع البٌاناتللبحث اما الفروض العلمٌة الثالث تضمن 

  .عملٌات التحلٌل االحصابًالمبحث السادس تضمن ،بحثتحدٌد مجاالت الالخامس تضمن 
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المبحث ،وضم اربعة مباحث (ات)تحلٌل البٌانات االساسٌة للمبحوث اما الفصل السادس الموسوم

والمبحث الثانً تضمن تحلٌل البٌانات ،اتضمن تحلٌل البٌانات الفردٌة للمبحوثاالول ت

والمبحث  ،اتوالمبحث الثالث تضمن تحلٌل البٌانات االلتصادٌة للمبحوث ،اتاالجتماعٌة للمبحوث

 .اتالرابع تضمن تحلٌل البٌانات التربوٌة للمبحوث

االسباب المجتمعٌة واالثار( على مبحثٌن ، فٌما احتوى الفصل السابع الموسوم)زواج الماصرات 

والمبحث ،معٌة التً تمؾ وراء تنامً زواج الماصراتتالمبحث االول تضمن االسباب المج

 الزوجةالثانً تضمن االثار التً ٌتركها تنامً زواج الماصرات فً المجتمع على الفرد)

 الماصر( واالسرة والمجتمع.

-النتابج واالستنتاجات -)منالشة الفرضٌات ن الرسالةفٌما احتوى الفصل الثامن واالخٌر م

، المبحث االول تضمن منالشة الفرضٌات،والمبحث الثانً تضمن التوصٌات( ثالث مباحث

بناًء على ما  بحثاما المبحث الثالث تضمن التوصٌات التً وضعها ال،النتابج واالستنتاجات

   توصلت الٌه من استنتاجات.

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 ولالباب األأ 

 الجانب النظري   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 ولالفصل األ  

    

 .بحثطار العام للاإل

 تمهٌد.

 وأهمٌة وأهدافة. بحثول/ مشكلة الالمبحث األ

 .بحثمشكلة ال-1

 .بحثأهمٌة ال-6

 .بحثأهداف ال-3

 

 .بحثتحدٌد المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الالمبحث الثانً/ 

 الزواج.-1

 الماصر.-6

 زواج الماصرات.-3

 المجتمع.-4
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:تمهٌد  

تمسٌم هذا الفصل الى مبحثٌن تضمن االول لذا تم ،بحثطار النظري للٌتناول هذا الفصل اإل

. فٌما تضمن المبحث الثانً تحدٌد اهم بحثاهداؾ ال ،بحثاهمٌة ال ،بحثتحدٌد مشكلة ال

والتً تحتاج الى تعرٌؾ اكثر وضوحا  بحثالمفاهٌم والمصطلحات التً وردت فً عنوان ال

 المجتمع. ،زواج الماصرات ،الماصر ،الزواج ومن اهم المفاهٌم هً
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 المبحث االول

 

 Problem    Research:بحثال مشكلة -ٔ

فالهدؾ ،الزواج لؽاٌة عظٌمة الزواج هورباط ممدس بٌن رجل وأمرأة ولد شرع هللا عزوجل نّ إ

ان الزواج كنظام تعرض لبعض  االساسً من الزواج هو االستمرارالنفسً والروحً اال

واحدة من ابرزهذه والتحوالت والتؽٌرات التً أدت الى بروز مجموعة من المشاكل االجتماعٌة 

االجتماعٌة  المشكالتمن واحدا  .حٌث ٌعدٌسمى بزواج الماصر المبكرأوما الزواج المشاكل هو

 الماصر الفتاه جة عدم أهلٌةالخطٌرة التً أدت الى انهٌار االواصر االجتماعٌة وتفكن االسر نتٌ

 اطفال.تنشبة و ،وزوج ،لتحمل مسإولٌة بٌت باٌلوجٌا ونفسٌا واجتماعٌا

 االباءلمٌام  نتٌجة ٌإدي الى ارتفاع نسبة الطالق والهجر والتفكن االسري وان مثل هذا الزواج

وصحٌة على االمر الذي ٌترن اثارا نفسٌة واجتماعٌة والتصادٌة فً عمر صؽٌر الفتاة بتزوٌج

 الفتاة الماصر.

-٘ٔالفبة العمرٌة )كانت ضمن وان نسبة كبٌرة من وفٌات االمهات المرتبطة بالحمل والوالدة 

دون سن المهات ( حالة وفاة سنوٌا 7ٓٓٓٓ) وهنان .( فً جمٌع انحاء العالم9ٔ

 أكثر من (%ٓٙ)خطر وفاة طفلها فً السنة االولى من العمر ٌبلػ .فضالعن ان عاما8ٔال

عاما وحتى وان عاش الطفل سوؾ ٌكون أكثر عرضة  9ٔالطفل االول الم ٌزٌد عمرها عن ال

  .(ٔ)لالصابة بنمص الوزن عند الوالدة وسوء التؽذٌة وتؤخر النمو البدنً والعملً )االدراكً(

 

 .(ٕ)زواج االطفال حول العالم( احصابٌة تبٌن ٔشكل )

 

 
                                                           

جامعة  ،8ٖٗالعدد ،مجلة االمن والحٌاة ،زواج الماصرات جرٌمة مبكرة ،(  د. زٌنب عبد المحسن دروٌش ٔ)
 .7ٓص،ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة

 

-https://arabic.cnn.com/amphtml/world/2015infographic( زواج الماصرات حول العالم ٕ)
child-marriage. 
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( ٓٓٗعاما حوالً ) 8ٔارتبطن لصد الزواج لبل سن ال وبلػ عدد الفتٌات اللواتً تزوجن او 

ملٌون أمرأة وذلن حسب احصابٌات منظمة االمم المتحدة للطفولة وحسب صندوق االمم المتحدة 

عاما فً البلدان النامٌة بؤستثناء الصٌن ٌمدر بفتاة 8ٔللسكان فؤن معدل زٌجات الفتٌات دون سن 

وي التعلٌم المحدود وٌعشن فً اوساط رٌفٌة وفً واحدة من بٌن ثالث فتٌات ومعظمهن من ذ

 .(ٔ)فمر شدٌد

(الفا من االناث فً مصر تزوجن لبل ٔٔٔان هنان )ٕٕٔٓكشؾ تمرٌرالتنمٌة البشرٌة لعام و

 فضالً عن ،متزوجات  عاما 9ٔ-٘ٔ ٌتراوح بٌن عمر% من االناث فً ٔٔالمانونٌة وان  السن

سنة تم عمد لرانهن. واضاؾ التمرٌر ان الزواج  8ٔ( فتاة الل من 7ٕٗ٘الى ان هنان نحو )

المبكر ظاهرة تتمثل اهم اسبابها فً العوامل الثمافٌة والممارسات االجتماعٌة والضؽوط 

وتعد مصر من اولى الدول التً  االلتصادٌة وضعؾ التعلٌم والعادات والتمالٌد المجتمعٌة.

والذي لم  8ٕٓٓلسنة  ٕٙٔوالمعدل وفك المانون رلم  99ٙٔا للطفل فً عام اصدرت لانون

بحماٌة الطفل دون سن  ٌٕٗٔٓجز الزواج اال لمن اتم ثمانٌة عشر عاما. والتزم دستور عام 

 .(ٕ)الثامنة عشر من جمٌع اشكال العنؾ واالساءة وسوء المعاملة واالستؽالل الجنسً والتجاري

ٌة صادرة عن مجلس المضاء العرالً عن أعداد حاالت الطالق فً وكشفت اخراحصابٌة رسم 

عدا ،خالل ٌناٌر/ كانون الثانً الماضً المسجلة فً محاكم جمٌع المحافظات العرالٌةالعراق 

 (ٖٗٗٔ)حالة بٌنما بلػ مجموع حاالت التفرٌك بحكم لضابً (ٖٗٔ٘)اللٌم كردستان التً بلؽت 

تتراوح والتً الٌة االؾ حاالت الطالق للمتزوجات مبكرا ولد وثمت سجالت المحاكم العر حالة

ً (عا8ٔ-٘ٔاعمارهن مابٌن )  ..(ٖ)  ما

 

 :جملة من التساإالت وهً بحثوبناء على ماتمدم تتضمن مشكلة ال

 ؟ماهً الظروؾ االجتماعٌة وااللتصادٌة والتربوٌة للماصرات المتزوجات -ٔ

 ؟ زواج الماصراتالمجتمعٌة التً تمؾ وراء تنامً  ماهً االسباب  -ٕ

واالسرة  الماصر( لزوجة)ازواج الماصرات على الفرد  تنامً تركهاٌالتً  ماهً االثار -ٖ

 ؟والمجتمع

 

 

 

 

                                                           

منتدى امنة  ،( ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج المبكرللفتٌات فً ظل االنتمال الدٌممراطً والنزاعات المسلحةٔ)
 وزارة الشإون االجتماعٌة.  ،الجمهورٌة اللبنانٌة ،لبنان
 

 .https://www.cairo24.com( تمرٌر التنمٌة البشرٌة ٕ)

 
وردٌة الى ( زواج الماصرات فً العراق عندما تتحول االحالم الٖ)

 women،https://www.aljazeera.netكوابٌس،

ٕٕٓٓ. 
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    Importance Of The Research:بحثأهمٌة ال-6

  

أن صالح المجتمع من صالح االسرة وصالح هذة االسرة من صالح  :بحثلل همٌة النظرٌةاأل

 ، ولما كانهجٌال التً تعززتطور المجتمع ونمولألاالسرة حاضنة ومربٌة  د  أفرادها حٌث تع

 بحثنا اهمٌة لذا تكمن ،واالسرة والمجتمع الماصر طال فً أثاره كل من الفتاةٌزواج الماصرات 

فضال  اال وهً زواج الماصرات ذرة وموجودة فً المجتمعمتج اجتماعٌة  مشكلة هذ فً حل

تعمل على تنمٌة المعرفة االجتماعٌة المتحممة فً مٌدان علم اجتماع عن رفد المكتبة بدراسات 

 . المرأة واالسهام فً تطوٌر هذا المٌدان

 

توصل ٌفً وضع التوصٌات والمعالجات التً  بحثتتمثل االهمٌة التطبٌمٌة لل همٌة التطبٌمٌة:األ

الٌها موضع التنفٌذ من لبل مإسسات المجتمع الرسمٌة منها وؼٌرالرسمٌة لؽرض تحمٌك الهدؾ 

 . اثارها حدة من التملٌلو سبابالاال وهوالمضاء على ا بحثمن ال

 

 Objectives Of The Research :بحثأهداف ال-ٖ

 

لماصرات ل االجتماعٌة وااللتصادٌة والتربوٌة لخصابص الفردٌة وعلى ا التعرؾ -ٔ

 المتزوجات.

  

 زواج الماصرات. المجتمعٌة التً تمؾ وراء تنامً االسبابعلى  التعرؾ -ٕ

 

الماصر( واالسرة  الزوجةالفرد) زواج الماصرات على تنامً تركهاالتً ٌاالثارعلى  التعرؾ -ٖ

 والمجتمع.
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  الثانًالمبحت 

 The Scientific Concepts and Terms:والمصطلحات العلمٌةالمفاهٌم 

 

 (Marriageالزواج ) اوال:

 .(ٔ) هزوج الشًء بالشًء اي زوج الشًء الى الشًء :اي لرنة ب الزواج لؽة:

 .(ٕ)ألتران الذكر باالنثى أو الرجل بالمرأة بعمد شرعً الزواج اصطالحا: هو

شخصان أواكثرمن جنسٌن   بممتضاه  تعالدا ٌتحد نظام اجتماعً ٌتضمن:بؤنه  الزواجوٌعرؾ  

االوالد الذٌن ٌؤتون  دمختلفٌن فً شكل زوج أو زوجة أزوجات لتكوٌن عابلة جدٌدة بحٌث ٌع

 .(ٖ) العاللة أبناء شرعٌن لكال الطرفٌننتٌجة لهذة 

رجل وأمرأة تحل له شرعا ٌراد منه أنشاء النسل والحٌاة  نالزواج:بؤنه عمد بٌوٌعرؾ 

 .(ٗ)المشتركة

الزواج: أنه عاللة منظمة بٌن الرجال والنساء أواتحاد جنسً بٌن الرجل والمرأة كما ٌعرؾ 

للشرٌكٌن  المجتمع بواسطة ألامة حفل خاص ،وٌتضمن الزواج حمولا وواجبات ال هٌعترؾ ب

 .(٘) كن لالبناء الذٌن ٌنتجهم هذا الزواج اٌضااللذٌن ٌمومان علٌة وحدهما ول

وٌعرؾ اٌضا الزواج :نظام عالمً ٌكفل وجود عاللة بٌن الرجل والمرأة لتربٌة اطفالها كما 

 .(ٙ)ٌتضمن انتمال الثروة واكسابهم مكانة معٌنة

وٌعرؾ الزواج:هو عمد ٌبرم بٌن الرجل والمرأة او من ٌمثلهما ٌباح بممتضاه لكل من الرجل 

 .(7)شروع وتترتب علٌه حموق وواجبات لكل من طرفٌهوالمرأة االستمتاع باالخر على وجه الم

 .(7)طرفٌه

 (8)كما ٌعرؾ الزواج :بؤنه مجموعة من العادات تحدد صور العاللات بٌن شخصٌن بالؽٌن

                                                           

 .88ٙٔص ،ت-ب ،دار المعارؾ،ٔط،لسان العرب ،ابن منظور  ( ٔ)

 
 .ٙٓٓٔص،8ٕٓٓ،عالم الكتب،الماهرة ،ٔط،معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ،( د. احمد مختار عمرٕ)

 
 .8ٕ٘،ص977ٔاالسكندرٌة،  ،لبنان مكتبة،معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة،( د.احمد زكً بدوي ٖ)
 
 .9٘9ٔ(لسنة 88ٔلانون االحوال الشخصٌة العرالً رلم ) ( ٗ) 

 
، دار ٔ( د. مؤمون طربٌه ، السلون االجتماعً لالسرة مماربة معاصرة لمفاهٌم علم اجتماع العابلة ، ط٘)

 .ٗٗ، ص ٕٕٔٓلبنان، -النهضة العربٌة ، بٌروت
 
 ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة،ٕط ،تٌار للزواج والتعبٌر االجتماعًاالخ سامٌة حسن الساعاتً،( ٙ)

 .7ٔص،98ٔٔ
 
 . 9ص،9ٙٙٔ ،الدار المومٌة للطباعة والنشر ،الماهرة،الزواج والطالق فً االسالم،( زكً الدٌن شعبان7)
 
مكتبة نهضة ،الماهرة ،االنثربولوجٌا االجتماعٌة ودراسة التؽٌر والبناء االجتماعً ،( علً دمحم مكاوي8)

 .87ص،99ٓٔ،الشرق
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ة ؼاٌتة االحصان والعفاؾ أوامر عاللة شرعٌة تربط بٌن رجلهً   التعرٌؾ االجرابً للزواج:

 . مستمرة برعاٌة الزوجٌن وتكوٌن عابلة

 

 (Minors) ثانٌا:الماصرات

عجز وكؾ عنه واٌضا ،اذا تركه عجزاَ  ٌعرؾ الماصرلؽة: بكسر الصاد اي لصر عن الشا

  .(ٔ)والماصرالفتاة التً لم تبلػ سن الرشد،تماصر عن االمر 

 .(ٕ)من لم تبلػ سن الرشد فتوضع تحت حماٌة وعناٌة وصً بؤنهوٌعرؾ الماصراصطالحا:  

مصطلح معاصر للفتٌات اللواتً لم ٌبلؽن ،ومعناه العاجزات مفهوم الماصرات بؤنه كما ٌعرؾ 

وانٌن وتحدٌد المصور من عدمة مرجعة الى الشرع  والفمهاء اختلفوا فً تحدٌد السن ومعظم الم

 .(ٖ)ثمانٌة عشر عاما الدولٌة اعتمدت بلوغ

الصؽٌرالذي لم ٌبلػ سن الرشد وهو تمام الثامنة ٌعرؾ الماصر بؤنه بموجب المانون العرالً و

 .(ٗ)عشر

أو ولً أمرة.  هُ :بؤنه كل انسان فً مرحلة الطفولة ومازال تحت وصاٌة والده كذلنوٌعرف

وٌعرؾ اٌضا بؤنة كل فردٌعجز عن تولً مسإلٌة نفسه المانونٌة،وٌكون مرتبطا ارتباطا مباشرا 

دول العالم ٌعد كل فرد تحت السن المانونً الذي ٌمدرفً عمر الثمانٌة عشر  معظمبعابلتة،وفً 

 .(٘)لاصرا لانونٌا  عاما

الشخص الذي لم ٌتم سن الثامنة عشر من عمره أو اتمها واعتراه  بؤنهعرؾ الماصر:ٌواٌضا 

اي ان الشخص فً مثل هذه السن عاجزعن تدبٌر شإونه والمٌام  ،عارض من عوارض االهلٌة

 .(ٙ)وماله لذا ٌثبتون الولٌابهم الوالٌة علٌهم فً انفسهم واموالهم ،فٌه المصلحة لنفسه بما

 .(7)ٌعرؾ الماصربؤنه من لم ٌبلػ سن الرشد وهً ثمانً عشرة سنة كاملةوكذلن 

لم ٌكتمل  التًعاما  7ٔ-ٓٔالذي ٌتراوح عمرها من فهً الفتاة :االجرابً للماصر اما تعرٌفنا 

 نموها ونضجها العملً والجسمً والنفسً.

                                                           

 .7ٖ9-7ٖ8ص ، ٕٗٓٓ ،ٗط،مكتبة الشروق الدولٌة  ،( مجمع اللؽة العربٌة: المعجم الوسٌطٔ)
 
 .8ٕٔٔ( د. احمد مختار عمر،مصدر سابك،  صٕ)
 
 .ٙ،صت-ب،( د.عادل العبد الجبار، زواج الماصرات بٌن الدٌن والمجتمع والعاداتٖ)
 
 ( . ٖ، المادة)98ٓٔ( لسنة 78م )( لانون رعاٌة الماصرٌن رلٗ)

 
( د. عثمان هارون ، تؤخرزواج الفتٌات: العنوسة،دار النشر والتوزٌع من المحٌط الى الخلٌج خالد   ٘)

 .ٕٙ،ص8ٕٔٓالحسام،
 

رابطة العالم االسالمً ،الجامعة اصول الفمه ،مكتبة عٌن  ،حكم تزوٌج الماصرات ،( د.محمود مجٌد سعودٙ)
 .8ٔص،ت-ب،مكه المكرمة،المجمع الفمهً االسالمً ،

 
مجلة جامعة تشرٌن للبحوث ،ظاهرة زواج الماصرات فً ظل االزمة السورٌة،( د. نهلة ناظم ٌاؼ7ً)

 . ٖٕٗص،8ٕٔٓ ،ٖالعدد،ٓٗالمجلد ،والدراسات العلمٌة
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 ((Arriages of Minorsزواج الماصرثالثا: 

 .(ٔ)ٌعرؾ زواج الماصر:بؤنه الزواج فً سن الل من الثامنة عشر

: بؤنه العاللة الزواجٌة التً تنشؤ فً سن مبكرة وتإهل كال من الطرفٌن لالعتماد كما ٌعرؾ

 .(ٕ)على ذاتة،وبكلمة اخرى هو الزواج الذي ٌتم لبل بلوغ السن المانونً 

: الزواج الذي ٌتم لبل سن الثامنة عشر اي سن الرشد الذي ٌحدده المانون بؤنه وٌعرؾ اٌضا

من الثامنة عشر اوان الزواج فً حد ذاتة ٌرشد هوالء ،كما  ؼٌر انه ٌمكن فً عدة بلدان الل

سنة ولكن وجود 8ٔبالنسبة لالشخاص الذٌن بلؽوسن الرشد اي  ماصرتستعمل عبارة الزواج ال

تجعل منهم ؼٌرمإهلٌن ومهٌبٌن للموافمة على الزواج كعدم اكتمال بنٌتهم الجسدٌة  عدة عوامل

 .(ٖ) هم للحٌاة فً اطار عاللة زوجٌةددم استعداونموهم العاطفً والجنسً والنفسً او ع

للفتاة هو زواجها  ماصرالزواج ال،الزواج لبل البلوغ  بؤنهمن الناحٌة الطبٌة والعلمٌة  وٌعرؾ

لبل الحٌض، واما تسمٌة من تتزوج لبل الثامنة عشر بؤنه زواج مبكر فهذا ال ٌستند الى لاعدة 

علمٌة او لاعدة شرعٌة فؤمرالزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاةهو الفترة الزمنٌة التً 

 فسٌولوجٌة وسٌكولوجٌة تتحول فٌها الفتاة من طفلة الى بالؽة وخالل هذة الفترة تحدث تؽٌٌرات

فترة من الزمان لد تتراوح مابٌن سنتٌن وست سنٌن  والبلوغ لٌس بحدث طارئ وانما هو ،عدٌدة

وٌرتبط بعوامل جٌنٌة اي وراثٌة وعوامل معٌشٌة وصحٌة وفً اخرهذة الفترة ٌحدث الحٌض 

  .(ٗ)وعندها تصبح الفتاة بالؽة

جد رأٌان فً تحدٌد سن معٌنة للزواج وهما: من خالل تحدٌد سن الزواج حٌث ٌو ٌعرؾ واٌضا

الرأي االول ٌرى ان الزواج المبكر هوالذي ٌتم لبل سن البلوغ واذا عرفنا ان مبدأ سن البلوغ 

تسع سنٌن ومنتهاه فً كلٌهما خمس عشرة سنة ،فؤن  سنة وفً المرأة فً الرجل اثنتا عشرة

خامسة عشر،اما الرأي الثانً:فٌرى ان الزواج المبكر على هذا الرأي هو الذي ٌتم لبل سن ال

 .  (٘) الزواج المبكر هوالذي ٌتم بعد البلوغ ولبل الثمانً عشرة سنة

                                                           

 .www.unicef.orgمتوفر على المولع االلكترونً  ،( وثٌمة صادرة عن الٌونسٌؾٔ)

  
، الحملة الوطنٌة لحماٌة الماصرات من الزواج المبكر، لبنان،الجامعة البنانٌة واخرون( فوزي خمٌس، ٕ)

 .7ٕ، صٕٗٔٓاالمرٌكٌة ، 
 
 
( ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج المبكر للفتٌات فً ضل االنتمال الدٌممراطً والنزاعات المسلحة ،التً عمدت فً ٖ)

والتً لام باعدادها وعرضها خبراء وخبٌرات فً كل من مصرولبنان  ٕ٘ٔٓبٌروت فً تشرٌن االول / اكتوبر 
وتونس والٌمن وفلسطٌن حول ظاهرة الزواج المبكر بؤبعادة الحمولٌة والثمافٌة والحمابٌة والصحٌة ،منضمة 

 أبعاد والمعهد العربً لحموق االنسان.
 
اعدة فً البحوث االجتماعٌة ودراسات ( د. مٌسون بنت علً الفاٌز ، زواج الصؽٌرات،  مركز االبحاث الوٗ)

 .ٕ، صٕٕٔٓالمرأة،
 
 .ٕ، ص السابك( المصدر ٘)
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زوجة فٌه توٌعرؾ زواج الصؽٌرة)زواج الماصر(عند الفمهاء بؤنه عمد زواج لم تصل الفتاة الم

الذي لم تصل فٌة وٌمصد بتزوٌج الصؽٌرة عند علماء المانون: بؤنه عمد الزواج ،الى حد البلوغ

 .(ٔ)الى السن المحدد لانونا الفتاة

وٌعرؾ اٌضا بؤنه زواج ٌكون فٌه احد المرٌنٌن طفال فؤما ان ٌكون الزوج طفال تعتنً به 

الزوجة وتكون له بمثابة االم والزوجة المصرح لها بذلن او تكون الزوجة طفلة ٌعتنً بها 

  .(ٕ)الزوج حتى سن البلوغ

النضج الشخصً والعملً واالنفعالً واالجتماعً للزوج والزوجة، وهو عدم وٌعرؾ بؤنه عدم 

 .(ٖ)لدرة الزوجٌن على تحمل المسإولٌة ومواجهة المشاكل

 بلوؼها لبل بشكل رسمً او ؼٌر رسمً زواج الفتاة هو التعرٌؾ االجرابً لزواج الماصرات:

 فً هذه الفترة العمرٌة كونحٌث ت السن المانونً اي سن الرشد سواء برؼبتها اوعدم رؼبتها

على  تترتب علٌة اثاراسباب و للزواج وتمؾ وراء هذا الزواجؼٌر مإهلة عملٌا وجسدٌا ونفسٌا 

 واالسرة والمجتمع. الماصر( زوجةالكل من الفرد)

  

   (Society)  المجتمع رابعا: 

 مشتمة على وزنالمجتمع لؽة :هومصطلح مشتك من الفعل جمع،وهً عكس كلمة فرق كما أنها 

 .( ٗ)مفتعل ، وتعنً مكان االجتماع والمعنى الذي ٌمصد بهذة الكلمة هوجماعة من الناس 

المجتمع اصطالحا: هومجموعة من االفراد ٌعٌشون معا فوق بمعة ما بتعاون وتضامن 

لمبادبهم ء وٌرتبطون بتراث ثمافً معٌن ،ولدٌهم االحساس باالنتماء بعضهم لبعض والوال

مجموعة من المإسسات تإدي الخدمات الالزمة لهم وتضمن بالتالً مستمبال لحٌاتهم  وٌكونون

 . (٘)،وتنظم العاللات فٌما بٌنهم وبما ٌرضً الؽالبٌة العضمى منهم 

عدد من الناس المرتبطٌن ببعضهم النهم ٌعملون ضمن خطوط عامة  بؤنهالمجتمع :وٌعرؾ  

والحاجات واالهداؾ العامة تتطلب تبادال نامٌا فً  وبروح عامة وٌلتمون بؤهداؾ عامة أٌضا

 . (ٙ)االفكار ووحدة نامٌة فً الشعور الودي 

                                                           

تزوٌج الصؽٌرة فً ظل التحدٌات المعاصرة دراسة فمهٌة مماصدٌة  ،( د. احمد خٌري احمد عبد الحفٌظٔ)
 .ٕٓص،ٕٕٓٓ ،ٖالعدد،مجلة كلٌة الدراسات االسالمٌة بنٌن بؤسوان،الماهرة ،ممارنة

 
 .ٕٖٗ،ص999ٔدارالكتب ،الرٌاض،،ٔط،لاموس مصطلحات العلوم االجتماعٌة ،د الصالح( مصلح احمٕ)

 
 .7ٔص،99ٕٔالكوٌت،،مكتبة الفالح،ٕط،علم النفس االسري،د.احمد دمحم مبارن الكندري (ٖ)

 
، ٕ( حسن عبد الرزاق منصور ، بناء االنسان ، امواج للنشر والتوزٌع ، عمان ، االردن،طٗ)

 .87ٔ،صٖٕٔٓ
 
 .ٖٕٔ،ص989ٔ، ٕأبراهٌم ناصر ، اسس التربٌة ، دار عمان للنشر والتوزٌع، عمان ، ط( ٘)
 

 .7ٖ، ص978ٔ، دار مكتبة الحٌاة للطباعة والنشر،  ٕ( جون دٌوي ، المدرسة والمجتمع ،طٙ)
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هوٌة اجتماعٌة ذات سٌادة مع دولة وطنٌة فً مركزها تنظم الحموق   كونه المجتمع كما ٌعرؾ

  .(ٔ)والواجبات لكل مواطن

االحتٌاجات ، وتحت ظل : بؤنه عبارة عن مجموعة افراد ٌعٌشون فً أطارمجموعة من ٌعرؾ 

 . (ٕ) سلسلة من االفكار والمعتمدات واالهداؾ

وهم فً حالة تفاعل مع منظمات وجمعٌات لها  جمٌعهم : هو العاللات بٌن االفرادعرؾواٌضا 

 . (ٖ)احكام واسس معٌنة

عرؾ ماكٌفر المجتمع عبارة عن النسك المكون من العرؾ المنوع واالجراءات كما 

السلطة والمعونة المتبادلة ومن كثٌر من التجمعات وااللسام وشتى وجوه ضبط ومن ،المرسومة

 .(ٗ)السلون االنسانً والحرٌات

ٌحدد العاللات التً تنشؤ بٌن االفراد الذٌن ٌعٌشون فً وٌعرؾ اٌضا بؤنه االطار العام الذي 

 .(٘)داخله على هٌبة وحدات أوجماعات 

وعة من االفراد ٌعٌشون سوٌة على بمعة جؽرافٌة مجمالتعرٌؾ االجرابً للمجتمع: هو اما 

ر مشتركة اي ان ثمافتهم واحدة مشتركة وٌبدون ٌوٌرتبطون بعادات وتمالٌد ولٌم ومعاٌ واحدة

والء وانتماء عالٌٌن لمجتمعهم وبلدهم وٌعملون معا لتوفٌر االحتٌاجات والخدمات ضمن 

 مإسسات رسمٌة او ؼٌررسمٌة.

 

 

 

 

 

 

                                                           

لالبحاث ، بٌروت ، الشبكة العربٌة ٔ( جون سكوت ، علم االجتماع المفاهٌم االساسٌة ،ترجمة دمحم عثمان، طٔ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘، ص9ٕٓٓوالنشر، 

 
( الشهٌد مرتضى المطهري، المجتمع والتارٌخ، تعرٌب دمحم علً اذر شب، تحمٌك وتصحٌح عبد الكرٌم ٕ)

 .٘ٔ،ص8ٕٓٓ ،ٔالزهٌري ، الناشرللم مكنون،ط
 
، ص 98ٓٔ( دٌنكن مٌشٌل ، معجم علم االجتماع ،ترجمة د. احسان دمحم الحسن، بؽداد ، دار الرشٌد للنشر، ٖ)

ٖٖٓ. 
 
 .ٓٗص،ٕٕٔٓ،بٌروت،دار النهضة العربٌة،ٔط،علم االجتماع،( عبد الحمٌد لطفًٗ)
 
 .8ص،97ٓٔ ،دار المعارؾ ،الماهرة ،( احمد الخشاب، علم االجتماع اصوله ومناهجه٘)



 

 

 

  

 

 

 

 الفصل الثانً  

 

 الحالً  بحثلرٌبة من ال نماذج من دراسات سابمة مشابهة أو

 

  تمهٌد.

 

 .دراسات عرالٌة  –المبحث االول 

 

 .دراسات عربٌة  -المبحث الثانً

 

 .دراسات اجنبٌة  -المبحث الثالث
 

 الحالً. بحثوممارنة دراسات سابمة لل منالشة -المبحث الرابع
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 تمهٌد:

 اهذ المشابهة او المرٌبة منان الهدؾ االساسً من كتابة واستعراض عدد من الدراسات السابمة 

 الدراسات السابمة بدأ من حٌث ما انتهتٌ البحث ان هو الحالً بحثال

واٌضا تمكن الباحث من ،باالضافة الى ان الدراسات السابمة لها أهمٌة منهجٌة وعلمٌة واسعة

العلمٌة التً تستخدم فً الدراسات السابمة من أهمٌة واهداؾ لوسابل والمناهج التعرؾ على أهم ا

 ومنهج وعٌنة ونتابج.

 تكمن فً انهاعلما ان اهمٌة الدراسات السابمة كمكون اساسً هام من مكونات الرسالة العلمٌة 

والجهد توفر الولت كما انها ،تساعد على توسٌع ثمافة الباحث واطالعة على موضوع الدراسة 

 على الباحث النها تعطٌة فكرة عامة ومعلومات رصٌنة وكثٌرة عن موضوع بحثة العلمً.

المبحث االول دراسات عرالٌة وتشمل تضمن  ،من ثالثة مباحث الحالً  ٌتكون الفصلوهذا 

والدراسة الثانٌة ،الدراسة االولى زواج الماصرات فً العراق االسباب واالثار ،ثالث دراسات

والدراسة الثالثة أثار الزواج المبكرعند ،اصرات دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصلزواج الم

ٌتضمن دراسات عربٌة وٌشمل اٌضا ثالث فاما المبحث الثانً  الفتٌات فً المجتمع العرالً

والدراسة الثانٌة ،الدراسة االولى الزواج المبكر دراسة فً المفهوم واالسباب واالثار ،دراسات

والدراسة الثالثة دور الجمعٌات االهلٌة فً مواجهة ،ت فً االسرة الرٌفٌة المهجرةزواج الماصرا

 ،دراسات اربعةوٌشمل  دراسات اجنبٌةفمد تضمن  اما المبحث الثالث ظاهرة زواج الماصرات

الدراسة االولى محددات الزواج المبكر من منظور الفتٌات المتزوجات فً البٌبة 

والدراسة ،محددات وعوالب زواج االطفال بٌن الفتٌات فً فٌتنام والدراسة الثانٌة،االٌرانٌة

هداؾ والدراسة الرابعة تصور الزواج المبكر واال،الثالثة أثار زواج االطفال فً بنؽالدش

 .التربوٌة المستمبلٌة للمراهمات
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 المبحث االول         

 دراسات سابمة عرالٌة   

 

 

ثار)دراسة مٌدانٌة فً محافظة سباب واآلزواج الماصرات فً العراق :األ الدراسة االولى:

 . ( ٔ) 8ٕٔٓ،د.طالب عبد الكرٌم كاظم ،المادسٌة (

 

  :أهمٌة الدراسة -ٔ

التعرؾ الى ألهمٌة هذه المشكلة وخطورتها على كٌان األسرة والمرأة فمد سعت هذه الدراسة 

وكذلن التعرؾ على اآلثار  ورابهاالتً تمؾ   ةوااللتصادٌ ةالعوامل االجتماعٌوعلى الظروؾ 

 .السلبٌة المتمخضة عنها 

 

 :أهداف الدراسة -ٕ

 ،مكان اإللامة ،المستوى التعلٌمً ،العمر)التعرؾ على الخصابص الفردٌة واالجتماعٌة  -أ

 .ماصرات المتزوجاتلل (الخلفٌة االجتماعٌة

الفتٌات  هوالءاعٌة وااللتصادٌة التً تدفع بؤسرالتعرؾ على الظروؾ والعوامل االجتم -ب 

 .فً هذا السن المبكر هنلتزوٌج

التعرؾ على اآلثار السلبٌة المترتبة على هذه المشكلة من النواحً االجتماعٌة والنفسٌة  -ج

 .زٌجات  هكذا على إبرام تتمخضوالصحٌة والبدنٌة وااللتصادٌة والتربوٌة والمانونٌة والتً 

 

 :الدراسةعٌنة -ٖ

م اختٌارهن بصورة مبحوثة من الماصرات المتزوجات فً محافظة المادسٌة ت   (ٕٓٔ)تالفت من 

حصلت على  استبٌانمن مناطك متفرلة من المحافظة واستخدم الباحث فٌها استمارة  لصدٌة

 .الٌٌنعدرجة صدق وثبات 

 

  :منهج الدراسة -ٗ

الحصول على البٌانات والمعلومات الالزمة اعتمد الباحث على منهج المسح المٌدانً بؽٌة 

 التً تعٌشها المبحوثات.   ساتللدراسة وكذلن االطالع بصورة مباشرة على الظروؾ والمالب

 

 

                                                           

( د. طالب عبد الكرٌم كاظم ، زواج الماصرات فً العراق: االسباب واالثار)دراسة مٌدانٌة فً محافظة ٔ)
 .٘ٓ٘-7٘ٗ، ص8ٕٔٓالمجلد الحادي عشر، ،المادسٌة(،بحث منشورفً مجلة اورون ، العدد الثانً 
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 :الدراسة نتائج -٘

 

عن  بها العراق ر  طربة التً ٌمضكشفت الدراسة مسإولٌة الظروؾ االمنٌه والسٌاسٌه الم -أ

األسر العرالٌة معدالت البطالة والفمر األمر الذي  من االوضاع االلتصادٌة المزرٌة لعدد  مجمل

المادي والفمر الى تزوٌج بناتها الماصرات من اجل  العوزاألسر الفمٌرة منها وبدافع بدفع 

 المادٌة فً ظل هذا الظرؾ الصعب.أعالتهن  ةالتخلص من أعباء ومسإولٌ

مشكلة زواج الماصرات والتسرب من التعلٌم فمد كشفت نتابج هنالن عاللة لوٌة بٌن  -ب

ات لما ٌمثله زواج الماصرات من عمبة فً ثحوبالدراسة انخفاض المستوى التعلٌمً لجمٌع الم

مسٌرتها الدراسٌة وهذا ٌعنً حرمان المجتمع من نصؾ طالاته البشرٌة لطرٌك إكمال الفتاة 

 التً هو بؤمس الحاجة إلٌها.

الماصر إلى آثار سلبٌة من كافة النواحً النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة والبدنٌة تعرض ت -ج

إلى الخبرات والمهارات  فتمارهاوااللتصادٌة والتربوٌة والمانونٌة نظرا لصؽر سن الفتاة وا

 . والمدرات التً تمكنها من تحمل مسإولٌات هذا الزواج

ت نتج عنها مشكالت كبٌرة للزوجٌن نظرا هنان فوارق عمرٌة كبٌرة بٌن االزواج والزوجا -د

 لعدم التوافك واالنسجام النفسً والعاطفً بٌن الزوجٌن .

 

دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل م.م نسمة محمود  -الماصراتزواج  الدراسة الثانٌة:

 . (ٔ) ٕٕٓٓ،سالم

 :دراسةأهمٌة ال -ٔ

تكمن أهمٌة الدراسة فً معرفة اسباب انتشار ظاهرة زواج الماصرات فً المجتمع الموصلً 

خصوصا فً اآلونة االخٌرة ومن جهة أخرى فان اهمٌة الدراسة تتضح فً معرفة اآلثار 

واالنعكاسات التً تترتب على زواج الفتٌات الصؽار سواءا كانت اثارا نفسٌة أو اجتماعٌة 

المجتمع سوٌا هذه الدراسة تستهدؾ دراسة شرٌحة مهمة تمثل نواة االسرة وعلى مستوى الفرد و

فً المستمبل وهً ) الماصر ( والتً ستكون مسإولة عن تربٌة االطفال وتتضح أهمٌة الدراسة 

من خالل تنمٌة المعرفة االجتماعٌة المتخصصة بمٌدان علم اجتماع المرأة واالسهام فً تطوٌر 

 هذا المٌدان . 

  :دراسةالف اهدا -ٕ

 .التعرؾ على العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة التً تكمن خلؾ ظاهرة زواج الماصرات  -ٔ

 ر.التعرؾ على اآلثار االجتماعٌة والصحٌة والتعلٌمٌة التً ٌسببها زواج الفتٌات بعمر صؽٌ -ٕ

 .مترحات حول ظاهرة زواج الماصراتوضع مجموعة من التوصٌات والم -ٖ

 

                                                           

شورفً مجلة اداب ( م.م نسمة محمود سالم،زواج الماصرات )دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل( ،بحث منٔ)
 .78ٓ-7٘7،صٕٕٓٓ ،8ٕالعدد ،الرافدٌن
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  :دراسةعٌنة ال -ٖ

 تمض( فتاة من مدٌنة الموصل و ٓ٘من الفتٌات الماصرات وبوالع )  الدراسة عٌنة تكونت

العٌنة فتٌات ذات خلفٌة حضرٌة وخلفٌة رٌفٌة ، من أجل الوصول إلى نتابج أكثر شمولٌة 

 . وعلمٌة

 

  :دراسةمنهج ال -ٗ

تعد هذة الدراسة من البحوث الوصفٌة التحلٌلٌة التً تلتزم جمع الحمابك وتحلٌلها وتفسٌرها 

 تفسٌرا علمٌا أما نوع المنهج المتبع فً هذة الدراسة فهو منهج المسح االجتماعً. 

 

  الدراسة:نتائج  -٘

 توصلت الدراسة الى مجموعة من النتابج منها:

الدراسة إلى أن السبب األكبر هً العادات والتمالٌد حول أسباب زواج الماصرات توصلت .ٔ

% ، وٌؤتً عامل  ٕٗنسبة بوٌلٌها الخوؾ على البنت  % ٙٙوالمٌم السابدة فً المجتمع بنسبة 

 .% 8ٔ% ، وأخٌراً التخلص من مسإولٌتها بنسبة  ٕٕالدٌن والحالة االلتصادٌة مناصفة بنسبة 

اتضح من خالل الدراسة أن أؼلب المبحوثات ؼٌر راضٌات عن زواجهن بعمر صؽٌر  .ٕ

، رثات عن رضاهن عن زواجهن بعمر صؽٌ% من المبحو ٖٓ% بٌنما اعرب  7ٓوبنسبة 

 وٌعود سبب عدم الرضا إلى أن الماصر ؼٌر مستعدة جسمٌاً ونفسٌاً لمسإولٌة الزواج . 

% وذلن  7ٙشاكل أسرٌة مع الزوج وأهله وبنسبة . تبٌن أن أؼلب المبحوثات ٌتعرضن لمٖ

 بسبب عدم التكٌؾ واستٌعاب األمور بشكل عمالنً فً الحٌاة الزوجٌة .

% لد تعرضن للعنؾ الجسدي أو النفسً من لبل  7ٗنسبة ب. تبٌن أن أؼلب المبحوثات وٗ 

 مسإولٌة الزواج  الزوج وٌعود ذلن إلى تمصٌر الفتاة فً الحٌاة الزوجٌة وعدم لدرتها على تحمل

% من الفتٌات الماصرات لم ٌكملن تعلٌمهن بسبب زواجهن  7ٓه . توصلت الدراسة إلى أن 

 من الفتٌات الزالوا مستمرٌن بالدراسة . %  ٖٓالمبكر و 

% رفضن تطبٌك ممترح البرلمان العرالً ) والذي ٌنص  ٓٓٔ. أن جمٌع المبحوثات وبنسبة ٙ

نوات ( وسبب رفض المرار هو أن الفتاة طفلة ولم تفهم شًء عن على تزوٌج الفتاة بعمر سبع س

 الزواج ومسإولٌاته واعتبرن أن زواج الفتاة بعمر سبع سنوات جرٌمة بحمها .
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أثار الزواج المبكر عند الفتٌات فً المجتمع العرالً )دراسة مٌدانٌة فً  الدراسة الثالثة:

 .(ٔ) ٕٕٓٓ،.م ارام توفٌك حمه ،واخرونم،ت النازحٌن فً لضاء كالر/خانمٌن( مخٌما

 

   :دراسةاهمٌة ال -ٔ

ظاهرة الزواج المبكرللمرأة فً مخٌمات النازحٌن منطمة الكرمٌان هو نوع من الدراسات  نّ إ

المعممةالخراج المضٌة من دابرة الصمت والكتمان المطبك فً ظل التمالٌد السابدة فً المجتمع 

العرالً الى مستواى المعاٌٌر والمٌاسات العلمٌة العالمٌة الجدٌدة لتحدٌد السن المعمول للزواج 

سر الزالت تنظرلمضٌة الزواج والعنؾ الزوجً بعض األ نّ أوتوافمها مع حموق االنسان رؼم 

 ها لضٌة عابلٌة خاصة. نّ أعلى 

 

  :دراسةأهداف ال -ٕ

جمٌعهن  ٌهدؾ البحث الى اجراء دراسة مسحٌة تتناول موضوع اثارالزواج المبكر بٌن الفتٌات 

التعرؾ على عاللة مشروع الزواج فً سن اللواتً مشروع زواجهن فً سن مبكر واٌضا 

 مبكر واستخدام العنؾ فً الحٌاة الزوجٌة لدى الزوجٌن.

 

  الدراسة:عٌنة  -ٖ

وٌشمل مجتمع هذه الدراسة الفتٌات الممٌمات فً مخٌم النازحٌن فً منطمة كرمٌان ولد بلػ 

 .لورتو(اسرة فً مخٌم ٕ٘٘اسرة فً مخٌم تازدي(و) ٕ٘٘( وٌنمسم الى )78ٓعددهن )

 

  :دراسةمنهج ال -ٗ

استخدم منهج المسح االجتماعً وهذا المنهج هو منهج علمً متمٌزبدراسة االوضاع االجتماعٌة 

ولد استعان الباحثٌن بمنهج المسح االجتماعً نظرا لطبٌعة ،المابمة فً منطمة جؽرافٌة معٌنة

 الظاهرة والولت واالمكانٌات المحددة للباحث. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اثار الزواج  المبكر عند الفتٌات فً المجتمع العرالً )دراسة مٌدانٌة فً  ،( م.م ارام توفٌك حمه واخرونٔ)
بحث منشورفً مجلة الرن للفلسفة واللسانٌات والعلوم ،مخٌمات النازحٌن فً لضاء كالر/خانمٌن(

 .8ٓٔ-88ص،ٕٕٓٓ ،ٕالمجلد،7ٖالعدد ،االجتماعٌة
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 :دراسةالنتائج  -٘

 

( ، أما بالنسبة  7،9ٕعٌنة البحث والذي ٌتمثل فً المرى ٌشكل نسبة )  معظم الدٌمحل م نّ إ.ٔ

 : ( .  7ٔ)  یلمحل مٌالد اللواتً تولدن فً المدٌنة فً عٌنة البحث فكانت ألل نسبة تصل ال

المتراوحة ما وتبٌن أن نسبة المتعرضات لحاالت اإلؼتصاب ، الالتً كن فً الفبة العمرٌة .ٕ

نوع من ال ا: ( ، كما اتضح أن من تعرضن بشدة الى هذ ٙ.7ٔ( وصلت الى )  7ٔ-٘ٔبٌن ) 

 .العنؾ هن من هذه الفبة

الوعً بحاجة الى تكامل عمري و جسدي فضال عن السن بالنسبة لبعض األمور ، ورؼم  نّ إ .ٖ

تإٌدنه اما فٌما ٌتعلك بالسن المالبم لزواج البنات اكد معظم افراد عٌنة  اإلختالفات الموجودة

(سنة هوسن مالبم لزواج البنات بٌنما ٕٔ-8ٔ%(ان سن الزواج بٌن )٘،٘ٙالبحث وبنسبة)

% ( وفً كل االحوال وبالجمع بٌن 8،8ٔ(فمد بلؽت )ٕ٘-ٕٕنسبة من تإٌد الزواج فً سن )

%(فً نسب ٖ،8ٗت فً السن المانونً بلؽت )اج الفتٌاالرأٌٌن ٌظهر ان نسبة من تإٌد زو

عند  بٌن الناحٌة الجسدٌة والعاطفٌة واالجتماعٌةاالساءة والعنؾ اال انه لٌس هنان اي عاللة 

 أفراد عٌنة البحث لدرجة تعٌد التوازن لدٌهن . 

الى . مستوى الوعً الصحً لدى عٌنة البحث للٌل جداً والمرأة فً تلن المجتمعات بحاجة ٗ

توعٌة شاملة من الناحٌة الصحٌة والتربوٌة ، ألن تربٌة عدد كبٌر من االطفال ٌحتاج الى 

 .استعداد و تكامل جسدي و عملً و عاطفً عند المرأة 

( العٌنة من المجموع الكلً ، %ٔ،ٙٗجهاض عند المبحوثٌن بلؽت إلى )نسبة حاالت اإل . أنّ ٘

االت اإلجهاض على مستوى العالم . وظهر فً نتابج وهذه نتٌجة خطٌرة اذا ما تم ممارنتها بح

سنة (  ٔٔ-9البحث إن نسبة من تعرضن لحاالت اإلجهاض وهن فً عمر ٌتراوح مابٌن ) 

 : ( . ٓ٘بلؽت ) 

( سنة ، بلؽت  ٗٔ-ٕٔ)  نٌنسبة من انجبن الطفل األول وهن من عمر ٌتراوح ما ب إنّ  .ٙ

 د  من الزواج مباشرة ، وٌع نمن العٌنة ، وهذا ٌعنً أن اإلنجاب حصل بعد سنة أو سنتٌ (:ٕ٘)

 .هذا السن لٌس مالبماً ألنجاب األطفال 

انجاب اطفال ذوي اإلحتٌاجات الخاصة عابدة الى التزوٌج مع األلرباء حسب نتابج  أنّ  .7

ً تشٌر الى خطورة الزاوج مع وهذا ٌتفك مع نتابج الدراسات الطبٌة الت ،الجدوال الدراسة 

 االلرباء . 

% ( من  ٕ،٘ٔ: ( لن تإٌدن هذا النوع من الزواج ، بٌنما نسبة )  8ٗ،8ن نسبة ) أن . تبٌّ 8

رؼم تجربة الزواج المبكر و عوالبه إال أنهن تإٌدنه ، أما فٌما ٌتعلك بالسن المالبم  دراسةعٌنة ال

-8ٔ% ( إن سن الزواج بٌن )  ٘،٘ٙوبنسبة )  دراسةلزواج البنات ، أكد معظم افراد عٌنة ال

 .لزواج البنات بمسنة هو سن مال(  ٕٔ
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 المبحث الثانً 

 دراسات سابمة عربٌة 

 

ثار.للباحثة نوال عبد الرحمن سباب واآلالزواج المبكر:دراسة فً المفهوم واأل :االولى الدراسة 

  .(ٔ)8ٕٓٓ،حمزة واخرون

 :بحثهمٌة الأ -ٔ

ٌستمد البحث اهمٌته من اهمٌه االشكالٌه التً ٌطرحها البحث واثارها السلبٌه بالرؼم من انتشار 

هذه الظاهره منذ االزل ولكنها لم تلك االهتمام او لم تكن تشكل مشكله بحد ذاتها ولكن فً الولت 

اء الحاضر اصبحت من المشاكل االجتماعٌه التً ٌعانً منها االفراد والمجتمع على حد سو

 :تكمن اهمٌه البحث فً انه  وبالتالً

 .بالبحث والتحلٌل ٌعانً منها المجتمع الٌمنً ةاجتماعٌ ةاهم اشكالٌ ىٌسلط الضوء عل -أ

 .المخاطر التً تنجم عن الزواج المبكربتوعٌه افراد المجتمع  -ب

العمل بها للحد المهتمٌن بمضٌه الزواج المبكر من خالل وضع المعالجات التً ٌمكن استفادة  -ج

 .ةمن هذه الظاهر

 الزواج المبكر. ظاهرةالعلمٌة عن  بعض المعلوماتب ةالٌمنٌ ةالمكتب رفد -د

 

 :بحثأهداف ال -ٕ

 .اٌضاح مفهوم الزواج والزواج المبكر -أ

 .تحدٌد وتحلٌل اسباب الزواج المبكر -ب 

 ة.والصحٌ ةواالجتماعٌ ةااللتصادٌةاٌضاح اثارالزواج المبكر على المجتمع من الناحٌ-ج 

 .ةرها السلبٌأثاللحد من هذه الظاهره وتملٌص  ةالخروج بتوصٌات ممترح -ح

 

 :بحثمنهج ال -ٖ

هذا لمن المنهج االحصابً والمنهج الوصفً التحلٌلً لكونه انسب المناهج  م استخدام كلّ فمد ت  

صفها وصفا بو ٌهتمكما هً فً الوالع و مشكلةانه ٌعتمد على دراسه ال ذإالنوع من البحوث 

 .دلٌما

 

 

 

 

                                                           

رسالة دبلوم عالً ،الزواج المبكر:دراسة فً المفهوم واالسباب واالثار ،( نوال عبد الرحمن حمزة واخرونٔ)
 .ٙ٘-ٔ،ص8ٕٓٓ،جامعة صنعاء ،ممدمة الى مركز التدرٌب والدراسات السكانٌة
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  :بحثال نتائج -ٗ

 

لبناء االسري ل ةفهمه نٌعانً من لصور فً معاٌال مفهوم الزواج والزواج المبكر الٌز -أ

 انجاحة .لواعد   واسس واركانه

الزواج المبكر احدى المشاكل االجتماعٌه التً ٌعانً منها المجتمع الٌمنً و تعانٌها  د  ٌع -ب

 .الفتاه الٌمنٌه خاصه فً االرٌاؾ 

 ةالزواج المبكر فً الٌمن تضافرت فٌها العدٌد من العوامل من االلتصادٌ مشكلة نّ إ -ت

 . ةوالثمافٌ ةواالجتماعٌ

لتً ٌتطلب منهم ا بعكس االوالد  فً سن مبكرة هااتبنة اكثردفعا لتزوٌج االسر الفمٌر نّ إ -ث

 .من اجل لدرتهم على الزواج العمل فً سن مبكرة 

 (.ةفً حال فمدان عابل االسر) ةتاثٌر الفمر بٌن النساء المتزوجات فً سن مبكر ةارتفاع نسب -ح

 .ولً االمر بحٌث تحرم من حك اختٌار شرٌن حٌاتها بٌد ةاتخاذ لرار الزواج للفتا ةسلط  -ج

من الزوجٌن مما ٌترتب ة فً سن مبكر ةتحمل المسإولٌ ةٌإدي الزواج المبكر الى عدم لدر  -خ

 .ةحٌاه مستمرلوالتخطٌط  ةعلى تنظٌم االسر ةعلٌه عدم المدر

 .مشجع للزواج المبكر دفً المجتمع الٌمنً ٌعالموروث الثمافً   نّ إ -ر

 دبٌن الزوج الزوجه مع افضلٌه ان ٌكون اكبر بعد عمري على وجود فارق تفضٌل المجتمع -ز

 ات.من السنو

فً لانون االحوال  ةتعدٌالتب (٘ٔ)ٌعانً المانون الٌمنً من لصور وخاصه الماده رلم  -م

الزواج وعدم وجود نص صرٌح لعموبه لمن ٌخالؾ  سن الشخصٌه والتً لم تحدد بشكل صرٌح

 .نص المانون 

 ةواالجتماعٌ ةهنان العدٌد من االثار التً تنجم عن الزواج المبكر فٌها االثار الصحٌ -ؾ

 . ةوااللتصادٌ

والتحرش الجنسً الذي لد تتعرض  االنحراؾلها من  ةهو صٌان ةٌعتبر الزواج المبكر للفتا -ق

 .له 

الوفٌات لالمهات من امهات صؽٌرات فً السن وذلن لتعرضها العدٌد من  ارتفاع نسبه -ع

 . ةومنها النزٌؾ الحاد واالنٌمٌا الحاد ةمخاطر الحمل والوالده فً سن مبكر

سبٌل المثال منها على انتشار الطالق المبكر للفتٌات الصؽٌرات فً وذلن ٌعود لعده اسباب  -غ

 .وعدم وجود التوافك الزواجًاود تكامل الزواجً عدم معرفتها بالحموق الزوجٌه وعدم وج

  .فً المجتمع ةالتسرب من التعلٌم احدى نتابج الزواج المبكر وبالتالً زٌاده نسبه االمٌ د  ٌع -س

وذلن من  ةان الزواج المبكر ٌإدي الى اهدار وتعطٌل طالات نصؾ المجتمع وهً المرا -ش

 .خالل عدم اشراكها فً مجاالت التنمٌه ذات المردود المالً
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 .(ٔ)ٕٙٔٓ،رة الرٌفٌة المهجرة .د.عبٌردمحم سرورزواج الماصرات فً االس :الثانٌةالدراسة 

 

  :بحثهمٌة الأ -ٔ

هذه الظاهرة استمرت وتزاٌدت فً ظل االزمة التً ٌعٌشها المجتمع السوري ولم تمتصرعلى  نّ إ

اسبابا شجعت هذه الظاهرة ودعمتها والسٌما اسبابها التً باتت معروفة اٌضا اوجدت االزمة 

االسرة الرٌفٌة المهجرة التً طرأت علٌها تؽٌرات عدة فً ظل هذه االزمة فؤنتجت ظواهر من 

ج الماصرات وما ٌزٌد من اهمٌة الدراسة هوما كشفة الماضً الشرعً االول بدمشك اهمها زوا

)محمود معراوي( لصحٌفة الوطن المحلٌة ان عدد معامالت زواج الماصرات فً دمشك بلػ 

( ٓ٘%( من معامالت الزواج التً وصل عددها الى)ٓٔ(معامالت ٌومٌا اي بنسبة )٘نحو)

اج الماصرات جاء نتٌجة االوضاع الراهنة وسوء المعٌشة معاملة واكد ان ارتفاع حاالت زو

من اي شخص بهدؾ االنفاق علٌها حتى ولو كان  مشٌرا الى ان الماصر تصر على الزواج

 عمرها ؼٌر مناسب للزواج.

  

  :بحثالاهداف  -ٕ

 .الولوؾ على اسباب ظاهرة زوج الماصرات فً االسرة الرٌفٌة المهجرة.أ

 التعلٌم والعمل والعمرالتً تخص الماصرات..التعرؾ على متؽٌرات ب

.التعرؾ على الخصابص المرتبطة بالتعلٌم والعمل والمستوى االلتصادي لالسرة التً تنتمً ج

 لها الماصر. 

.التعرؾ على الظروؾ التً افرزتها االزمة السورٌة التً ادت بدورها الى تزاٌد ظاهرة ح

 زواج الماصرات.

 

  :لبحثعٌنة ا -ٖ

لعٌنة اختٌارا لصدٌا نظرا الى خصوصٌة العٌنة فتكونت العٌنة من فتٌات تزوجن بعمر اختٌرت ا

( 7٘لاصر فً اثناء االزمة السورٌة وٌنحدرن من اسرة رٌفٌة تعرضت للتهجٌر وبلػ عددهن )

 فتاة . 

 :بحثمنهج ال -ٗ

ه ٌتناسب مع نّ ألاعتمد البحث فً دراسة ظاهرة زواج الماصرات على المنهج)االنثوؼرافً(

الظاهرة المدروسة فالهدؾ من البحث هو تمدٌم توصٌؾ للظاهرة المدروسة وتحلٌل االسباب 

 .التً ادت الى استمرارها وتزاٌدها مع تزامن االزمة التً ٌعٌشها المجتمع السوري 

 

 

                                                           

منشور فً مجلة جامعة دمشك، بحث ،زواج الماصرات فً االسرة الرٌفٌة المهجرة ،( د. عبٌر دمحم مسرورٔ)
 .7ٓ-ٖٖ، صٕٙٔٓ ،العدد الثانً ،ٕٖالمجلد 
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 :بحثنتائج ال -٘

 .سٌت (21-23شولج عيٌت البحث الفخيبث القبصراث هي عور ) -أ

االزمة السورٌة عامال مإثرا فً تزوٌج الفتٌات الماصرات فبسبب االزمة وتدنً كانت  -ب

 المستوى االلتصادي لالسرة الرٌفٌة المهجرة مما ادى الى اتخاذ لرار بتزوٌج الفتٌات

الموجودات ضمن االسر رؼبة من االسرة بتخفٌؾ االعباء االلتصادٌة وتؤمٌن حٌاة افضل للفتاة 

 ابٌة التً ٌعٌشها المجتمع السوري.فً ظل الظروؾ االستثن

ادى الزواج المبكر لعٌنة البحث الى انخفاض فً المستوى التعلٌمً فمن تجاوزن المرحلة  -ج

 %( من عٌنة البحث.ٙٔ,ٕالثانوٌة كانت نسبتهن )

بسبب التهجٌرمعظم الفتٌات التً شملتهن العٌنة تركن المدرسة ولم ٌكملن دراستهن بسبب  -د

خوؾ االهل علٌهن ومن ثم زاد هذا من فرصة اتخاذ لرار تزوٌجهن من لبل تؽٌر المكان و

 من عٌنة البحث تزوجن بسبب التهجٌر. %(٘,9ٙ) اسرهن فكانت نسبة

تعانً الفتٌات الماصرات من اعباء فً دورهن االسري نظرا الى عدم لدرتهن على المٌام  -و

 ر االجتماعً المناط بتكوٌن االسرة ممابمسإولٌات الزواج بسبب عدم تؤهٌلهن االسري لهذا الدو

  انعكس بدوره على مدى رضاهن عن تجربة زواجهن.

من عٌنة البحث مع  (% 7,9٘ زواجهن)عن تجربة الفتٌات الراضٌات  وكانت نسبة  -ر

تخلٌصها من حٌاة بالمتزوجات فكانت تكفى  الفتٌات مالحظة انخفاض متطلبات الرضا لدى

تكون راضٌة عن زواجها وهذا ما لم ٌكن ٌرضٌها لبل األزمة التً ٌعٌشها المجتمع لالتهجٌر 

الطالق فً حٌن كانت نسبة السٌدات المطلمات تفكر بالبحث  فتٌاتمن %(8,٘ٔفكانت)السوري 

 .%(ٖ,ٕٙ) ضمن العٌنة

دور مإثر أساسً فً زواج الماصرات فً ظل األزمة فكان عامل التهجٌر  ةلم ٌكن للمراب -ز

 .(%8,ٖٙ) فً العٌنةٖٙاأللارب  نسبة زواج العامل األكثر تؤثٌرا ضمن عٌنة البحث فكانتهو

  

د.هالة عبد العظٌم ،دور الجمعٌات االهلٌة فً مواجهة ظاهره زواج الماصرات  الدراسة الثالثة:

 . (ٔ)ٕٕٓٓ،مدنً احمد

   :دراسةهمٌة الا -ٔ

المتزوجٌن دون سن السابعة عشر إلى أكثر ارتفاع نسبة الزواج المبكر فً مصر بلػ عدد  -أ

 سنة (7ٔ-ٓٔ)تراوح أعمارهم منتسكان الذٌن لمجمل ال% 8،ٓألؾ فرد أي ما ٌعادل  7ٔٔمن 

 

حاضنة  د  لها و هً األسر التً تع ة االساسٌةاستمرار المجتمعات وصالح النوااهمٌة  -ب

 .األجٌال التً تسهم فً نمو المجتمع وتطوٌره بٌةومر

                                                           

مجلة دراسات  ،دور الجمعٌات االهلٌة فً مواجهة ظاهرة زواج الماصرات ،( د.هالة عبد العظٌم مدنً احمدٔ)
 .8ٕٕ-8٘ٔص،ٕٕٓٓ،المجلد االول  ،ٓ٘العدد ،فً الخدمة االجتماعٌة والعلوم االنسانٌة 
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 د  بالعمل مع الجمعٌات األهلٌة حٌث انها تع اتماما خاصاهتعطً طرٌمة تنظٌم المجتمع  -ت

طور والتؽٌٌر التوبالتالً فانها تسعى الى دراسة كافة أشكال  ةطرٌمالالخاص ب ةمٌدان الممارس

 .المرتبط بها 

 .الماصراتأهمٌة توصٌؾ الدور الذي تلعبه الجمعٌات األهلٌة فى مواجهة ظاهرة زواج  -ث

المٌول الخاصة للباحثة تجاه التمصً العلمً والعملً ظاهرة زواج الماصرات فً المجتمع  -ح

 .المصري

 :الدراسة أهداف -ٕ

 .تحدٌد مستوى دور الجمعٌات االهلٌة فى مواجهة ظاهرة زواج الماصرات -أ

 .الماصراتد دور الجمعٌات األهلٌة فى مواجهة ظاهرة زواج بتحدٌد مستوى عا -ب 

 ةزواج الماصرات.المعولات التً تواجه دور الجمعٌات األهلٌة فً مواجهة ظاهر تحدٌد -ت

 .تحدٌد ممترحات تفعٌل دور الجمعٌات األهلٌة فى مواجهة ظاهرة زواج الماصرات -ث

تفعٌل دور الجمعٌات لالتوصل الى رإٌة مستمبلٌة ممترحة من منظور طرٌمة تنظٌم المجتمع  -ح

 ت.فى مواجهة ظاهرة زواج الماصرا األهلٌة

  :دراسةعٌنة ال -ٖ

 ة.فردم 8ٕالمسإولٌن فً المإسسة وعددهم  -

 :وفما لما ٌلً همتم اختٌارومفردة  9ٖالماصرات وعددهم  -

 .سنه  8ٔ - ٔٔتمع الفبة العمرٌة من  ان -أ 

 .السن المانونً اتزوجت لبل بلوؼه التً -ب

 .وتستفٌد من خدماتهاتردد على المإسسة ت التً -ت

  :دراسةمنهج ال -ٗ

المسح االجتماعً الشامل للماصرات المستفٌدات من مإسسة دار الماصرات بعٌن شمس  -

 .عام 8ٔ زواجهن لبل بلوؼهن تم مفرده وهن الالتً 9ٖ نمحافظة الماهرة حٌث بلػ عددهب

المسح االجتماعً الشامل للمسإولٌن العاملٌن بمإسسة دار الفتٌات الماصرات بعٌن شمس  -

 ة.فردم 8ٕحٌث بلػ عددهم 

وتم اختٌار منهج المسح االجتماعً النه احد المناهج الربٌسٌة التً تستخدم فً البحوث  

 .الوصفٌة

  :دراسةنتائج ال -٘

سنه و بانحراؾ معٌاري ( ٙٔ) تان متوسط سن الماصرا :وصؾ الماصرات مجتمع الدراسة -أ

انحراؾ معٌاري سنة واحدة وبسنه  (ٗٔ) ومتوسط سن الماصرات عند الزواج سنه واحد تمرٌبا

جنٌه  (ٕٖٔ)معٌاريحراؾ وبانجنٌه (ٖٓٗالسرالماصرات ) متوسط الدخل الشهريوتمرٌبا 

من  تمرٌبا و اكبر نسبة ٕ يمعٌار وبانحراؾأفراد 7متوسط عدد أفراد أسرالماصرات وتمرٌبا 

% ٔٓ٘ٔ% واخٌرا ارامل بنسبة  8ٕ بنسبةمتزوجات  ٌلٌها% 7٘الماصرات مطلمات بنسبة 
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نسبة ٌلٌها حاصالت مإهل متوسط ب  %8ٖٓ٘بنسبه  تمرأن وتكتبنوأكبر نسبة من الماصرات 

  %.ٕ٘ٓٔ بنسبة ات% واخٌرا ام7ٌٕٓٗ

 متوسط سنحٌث اثبتت نتابج الدراسة المٌدانٌة أن : نتابج وصؾ المسإولٌن مجتمع الدراسة -ب

سنوات تمرٌبا متوسط عدد سنوات الخبرة فً مجال  7سنة و بانحراؾ معٌاري 8ٖالمسإولٌن 

سنوات تمرٌبا أكبر نسبة من المسإولٌن ذكور بنسبة  ٖمعٌاري  وبانحراؾسنه  ٔٔالعمل 

بنسبة  جامعً أكبر نسبة من المسإولٌن حاصلٌن على مإهل %ٕ٘بنسبة  االناث% بٌنما 7٘

 علٌاعلى دراسات  ٌنحاصلال% واخٌرا ٕ٘بنسبة   متوسط على مإهل ٌنالحاصل ٌلٌها7ٓ9%ٙ

% 9ٖٖٓبنسبةأكبر نسبة من المسإولٌن وظٌفتهم اخصابً اجتماعً  %7ٓٔبنسبه

بنسب متساوٌه مدٌر واخٌرا جاء  %7ٓ9ٔداري بنسبه ثم  ا% 8ٕٓٙمشرؾ عام بنسبةوٌلٌها

 %.7ٓٔبنسبة  تنفٌذي واخصابً نفسً
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 المبحث الثالث

 دراسات سابمة اجنبٌة

 

 .  (ٔ)ٕٗٔٓ ،لوسٌجا هامان،ثار زواج االطفال فً بنؽالدشاَ  الدراسة االولى:

 

 :دراسةأهمٌة ال -ٔ

زواج االطفال لاعدة اجتماعٌة لوٌة بالنسبة لالباء وان من المرؼوب فٌه هو تزوٌج بناتهم  د  ٌع 

فً سن مبكر النهم ٌعتمدون انها وسٌلة لتؤمٌن مستمبل مالً واجتماعً لهم ومع ذلن ؼالبا 

 ماترتبط هذه الزٌجات المبكرة بنتابج اجتماعٌة وجسدٌة سٌبة.

 

  الدراسة:أهداف  -ٕ

 مدى تؤثٌر العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة على الزواج المبكر واالنجاب. التعرؾ على -أ

التعرؾ على محددات الزواج المبكر وتؤثٌرها على النتابج الصحٌة السٌبة  -ب

   لالطفال)التمزم ووفٌات االطفال(عند الرضع واالطفال دون سن الخامسة فً بنؽالدٌش.

 :دراسةمنهج ال -ٖ

 استخدام المسح الدٌموؼرافً. تم   

 

 الدراسة:عٌنة  -ٗ

واطفال ولدوا فً  ،سنة9ٗ -ٕٔتكونت العٌنة من نساء متزوجات تتراوح اعمارهن بٌن  

 السنوات الخمس .

  :دراسةال نتائج -٘

تمت دراسة انتشار زواج االطفال وأثاره على نتابج صحة الطفل السٌبة من خالل تحلٌل  -أ

وااللتصادٌة لحالة الثروة ومستوٌات المعٌشة والتعلٌم ومكان االلامة والدٌن  العوامل االجتماعٌة

 والحصول على رعاٌة االم.

اٌضا اظهرت النتابج ان بنات االسر االشد فمرا ٌتم تزوٌجهن فً سن مبكرة من اجل  -ب

 تخفٌؾ العبء المالً عن االسرة.

فؤن احتمالٌة زواجها فً سن مبكر  اظهرت النتابج انه فً حال حصول المرأة على التعلٌم -ج

 تنخفض.

 

 

                                                           

(1) Lucija Hammann،Effects of Child Marriages in Bangladesh،Rotterdam،2014. 
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:  ةاالٌرانٌ البٌبة الفتٌات المتزوجات فً منظورمحددات الزواج المبكر من :الثانٌةالدراسة

 .(ٔ)ٕٙٔٓ،حسن افتخار اردبٌلً،جواد االؼبند راد،نور الدٌن دمحمي،دراسة نوعٌة

  

 :أهمٌة الدراسة -ٔ

 ،بمجموعة من العوالب الصحٌة واالجتماعٌة للمراهماتالزواج المبكر مشكلة عالمٌة مرتبطة 

وٌحتاج تصمٌم التدخالت الصحٌة الفعالة الدارة الزواج المبكر وتطبٌك المماربات المجتمعٌة 

 ومع ذلن فمد حظٌت بؤهتمام الل من صانعً السٌاسات والباحثٌن الصحٌٌن فً اٌران.

  

 : دراسةأهداف ال -ٕ

فً البٌبة  محددات الزواج المبكر من منظور الفتٌات المتزوجاتتهدؾ الدراسة الى استكشاؾ 

 االٌرانٌة.

 :دراسةمنهج ال -ٖ

 تم استخدام المنهج التارٌخً.

  

 :دراسةالعٌنة  -ٗ

 مإهال. مبحوثةتم استخدام طرٌمة اخذ العٌنات الختٌار خمسة عشر

   :دراسةال نتائج -٘

ٌعتزمن تؤجٌل زواجهن حتى االنتهاء من تعلٌمهن لم تكن المبحوثات مستعدات للزواج وكن  -أ

اال ان بعض العوامل حالت دون ذلن مثل البنٌة الثمافٌة لالسرة فضال عن عدم امتالكهن 

 االستماللٌة الكافٌة التً تمكنهن من اتخاذ لرار زواجهن بسبب السلطة االبوٌة.

 .عوالب الزواج المبكر ٌتولعنمعظم المبحوثات لم  -ب

اعتماد بٌن المبحوثات بؤن الزواج ٌعتبر وسٌلة لتحمٌك االستمالل والهوٌة االجتماعٌة ساد  -ج

وان الزواج سٌجلب لهن المزٌد من االحترام والسالم والحب واالستماللٌة فً صنع المرار فً 

ومع ذلن لم ٌكن لدٌهن بنى اساسٌة للوصول الى اهدافهن حٌث ال ٌمتلكن  ،حٌاتهن المستمبلٌة

 ٌاتٌة كافٌة.مهارات ح

النها تعمل على تثمٌؾ الفتٌات  ذو حدٌن سالحان وسابل االعالم ترى المبحوثات  -ح

 الشخصٌة وتإثر على سلوكهن وتفكٌرهن االجتماعً . المراهمات حول العاللات

 

 

 

                                                           

(1) Nooredin Mohammadi،Javad Alag hband Rad،and Hassan Eftekhar Ardabili، 
Determinants of Early Marriage from Married Girls Perspectives in Iranian Setting: A 
Qualitative Study، 2016. 
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 .(ٔ)8ٕٔٓ ،فام هوونػ انه،محددات وعوالب زواج االطفال بٌن الفتٌات فً فٌتنامالثالثة: الدراسة

 

 الدراسة:أهمٌة -1

وان اسباب ،عالمٌة ترتبط ارتباطا وثٌما بعدم المساواة بٌن الجنسٌن  مشكلةزواج االطفال 

فً مختلؾ البلدان حٌث ان هذة  وتؤثٌرات هذه الممارسة تختلؾ بؤختالؾ المناطك والثمافات

 .هالدراسة تدرس العوامل المساهمة فً ارتفاع معدل انتشار زواج االطفال فً فٌتنام وعوالب

 

 

 الدراسة:اهداف -6

 :تهدؾ الدراسة الى التوصل الى االهداؾ االتٌة

 .تسلٌط الضوء على ظاهرة زواج االطفال بشكل خاص والمساواة بٌن الجنسٌن بشكل عام -أ

 بٌن الفتٌات.تسلٌط الضوء على العوامل المنزلٌة المسإولة عن زواج االطفال  -ب

 زواج االطفال فً فٌتنام. التً تتركها ظاهرة على العوالب تسلٌط الضوء -ج

 تمدٌم التراحات للحد من االثار السلبٌة لزواج االطفال بٌن الفتٌات فً فٌتنام. -ح

 

 لوصفً.تم استخدام المنهج ا الدراسة:منهج -3

 

 :دراسةعٌنة ال-4

 .عاما8ٔدون سن المتزوجة فتاة  (9٘ٗم تمثٌل العٌنة من لبل )تّ 

 

 :دراسةال نتائج -5

وهً الفمر  النكاحاسمة التزال دون حل فً المناطك الرٌفٌة فً سرٌ هنان عوامالً  نّ إ -أ

 الموروث.

واالشكال ؼٌر  ،تفكن االسري الاالمٌة و ،مرافك البنٌة التحتٌة لتوفر االمكانٌات  عدم -ب

 الرسمٌة لالعمال الزراعٌة االستراتٌجٌة وؼٌرها من االجراءات االلتصادٌة.

  رة على االطفال والمراهمٌن فً سرٌالنكاٌمكن االستنتاج ان هذه العوامل لها تؤثٌرات مباش -ج

بناء على هذه الحالة الومن الواضح اٌضا ان االمٌة وتخلؾ االباء لد انتمل الى االبناء واستمرار ا

 .دون تؽٌٌر

 

 

                                                           

(1) Pham Huong Anh، Determinants and Consequences of Chlld Marriage Among 
Girls in Viet Nam،2018. 
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مانا ،اتمراهملل المستمبلٌة التربوٌةاالهداؾ وتصور الزواج المبكر  :رابعةالدراسة ال

 .(ٔ)ٕٓٓٓ،فٌو

  

 الدراسة:اهمٌة  -ٔ

للمراهمات تكمن اهمٌة الدراسة فٌما ٌتركه الزواج المبكر من اثر سا على المستمبل التربوي 

والمتمثل فً تركهن لمماعد الدراسة مما ٌتسبب فً تعرض الكثٌر منهن الى االمٌة مما ٌحرم 

المجتمع من احد اهم عناصر تنمٌة المجتمع المتمثل بالمرأة المتعلمة لذا جاءت هذه الدراسة 

 لتلمً الضوء على هكذا موضوع حٌوي ٌمس المرأة واالسرة والمجتمع.

 

 :دراسةاهداف ال -ٕ

االرتباطٌة حول تصور الزواج المبكر  العاللةالؽرض الربٌس من هذه الدراسة هو فحص  نّ إ

 واالهداؾ التعلٌمٌة المستمبلٌة للمراهمات الهمونػ.

 

  الدراسة:منهج  -ٖ

 المنهج الوصفً.م استخدام تّ 

  

  الدراسة:عٌنة  -ٗ

 .من المراهمات مبحوثة ٓٗتتؤلؾ من 

  

   :دراسةال نتائج -٘

اعلى من لٌس لدٌهم اطفال  المبحوثات المتزوجات الالتً ٌكون طموح اكمال التعلٌم لدى -أ

 اطفال. نلدٌهمن المتزوجات و مثٌالتهن

انه على الرؼم من كون االباء ؼٌر متعلمٌن اال ان المبحوثات ٌمتلكن هرت نتابج الدراسة ظا -ب

  الرؼبة فً اكمال تعلٌمهن.

 الزواج المبكر انخفض مإشر التعلٌم لدى الفتٌات.كلما زاد االتجاه نحو  -ج

 

 

 

  

                                                           

(1) Mana Vue، Perception of Early Marriage and Future Educational Goals 
Attainment For Hmong  Female Adolescents،University of Wisconsin-Stout 
Menomonie،2000. 
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 المبحث الرابع 

الحالً بحثمنالشة وممارنة دراسات سابمة لل  

الحالً التً تناولت مشكلة زواج  بحثتضمن هذا الفصل دراسات سابمة مشابهة او لرٌبة من ال

فً هذا الفصل لد تناولت  جمٌعها والحظنا ان الدراسات السابمة،الماصرات بصورة عامة

الحالً  بحثناموضوع زواج الماصرات من زاوٌة محددة واختصت بدراسته وهنان فوارق بٌن 

 والدراسات السابمة من حٌث العٌنة واالهمٌة واالهداؾ والنتابج وسنتاول ذلن بشا من التفصٌل.

 مكان اجراء الدراساتاوال:

 ،وعربٌة واجنبٌة( بوالع ثالث دراسات عرالٌةانمسمت الدراسات السابمة الى )عرالٌة      

فٌما ٌتعلك بالدراسات العرالٌة فمد تناولت ،واربعة دراسات اجنبٌة،وثالث دراسات عربٌة

الدراسة االولى زواج الماصرات فً العراق االسباب واالثار دراسة مٌدانٌة فً محافظة 

المضطربة التً ٌمر بها العراق عن  ولد بٌنت هذه الدراسة الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة،المادسٌة

مجمل االوضاع االلتصادٌة المزرٌة لعدد من االسر العرالٌة ومعدالت البطالة والفمر االمر 

الى تزوٌج بناتها الماصرات من اجل الذي دفع باالسر الفمٌرة منها وبدافع العوز المادي والفمر

وبٌنت اٌضا ان .الظرؾ الصعبالتخلص من اعباء ومسإولٌة اعالتهن المادٌة فً ظل هذا 

هنالن عاللة لوٌة بٌن مشكلة زواج الماصرات والتسرب من التعلٌم فؤن انخفاض المستوى 

التعلٌمً لما ٌمثله زواج الماصرات من عمبة فً طرٌك اكمال الفتاة لمسٌرتها الدراسٌة وهذا 

وكذلن بٌنت هذه ،ٌعنً حرمان المجتمع من نصؾ طالاته البشرٌة التً هو بؤمس الحاجة الٌها

من اثار سلبٌة من النواحً النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة الدراسة لما تتعرض الٌه الماصر 

نظرا لصؽر سن الفتاة وافتمارها الى الخبرات  كافة والبدنٌة وااللتصادٌة والتربوٌة والمانونٌة

الثانٌة بعنوان والمهارات والمدرات التً تمكنها من تحمل مسإولٌات هذا الزواج.والدراسة 

ان اكبر االسباب  ولد بٌنت هذه الدراسة ،زواج الماصرات دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل

 ،لزواج الماصرات هً العادات والتمالٌد والمٌم السابدة فً المجتمع وٌلٌها الخوؾ على البنت

سبب  ؼٌر راضٌات عن زواجهن بعمر صؽٌر وٌعود واٌضا بٌنت الدراسة ان اؼلب المبحوثات

وكذلن بٌنت ان اؼلب ،عدم الرضا الى ان الماصر ؼٌر مستعدة جسمٌا ونفسٌا لمسإولٌة الزواج

المبحوثات ٌتعرضن لمشاكل اسرٌة مع الزوج واهله وذلن بسبب عدم التكٌؾ واستٌعاب االمور 

بشكل عمالنً فً الحٌاة الزوجٌة.اما الدراسة الثالثة فكانت بعنوان اثار الزواج المبكر عند 

حٌث ،الفتٌات فً المجتمع العرالً دراسة مٌدانٌة فً مخٌمات النازحٌن فً لضاء كالر/خانمٌن

(سنة هو سن مالبم لزواج ٕٔ -8ٔبٌنت الدراسة ان السن المالبم لزواج الفتٌات ٌتراوح بٌن )

الفتاة.واٌضا بٌنت ان مستوى الوعً الصحً لدى عٌنة البحث للٌل جدا والمرأة فً تلن 

بحاجة الى توعٌة شاملة من الناحٌة الصحٌة والتربوٌة الن تربٌة عدد كبٌر من المجتمعات 

وكذلن بٌنت الدراسة ان ،االطفال ٌحتاج الى استعداد وتكامل جسدي وعملً وعاطفً عند المرأة

  (سنة.ٔٔ-9حاالت االجهاض عند المبحوثات وهن فً عمر ٌتراوح مابٌن )

لدراسة االولى بعنوان)الزواج المبكر دراسة فً المفهوم فا،فٌما ٌخص الدراسات العربٌة السابمة

ان الزواج المبكر ٌعتبر احد المشاكل االجتماعٌة التً واالسباب واالثار( التً اظهرت نتابجها 

واٌضا ان ارتفاع نسبة ،ٌعانً منها المجتمع الٌمنً وتعانٌها الفتاة الٌمنٌة خاصة فً االرٌاؾ

ات فً السن وذلن لتعرضها العدٌد من مخاطر الحمل الوفٌات لالمهات من امهات صؽٌر
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والوالدة فً سن مبكرة. اما الدراسة العربٌة الثانٌة هً بعنوان)زواج الماصرات فً االسرة 

ولد اظهرت نتابج هذه الدراسة بسبب التهجٌرفان معظم الفتٌات تركن ، الرٌفٌة المهجرة(

ؾ االهل علٌهن ومن ثم زاد هذا من المدرسة ولم ٌكملن دراستهن بسبب تؽٌر المكان وخو

وبٌنت الدراسة اٌضا ان اؼلب الفتٌات الماصرات ،فرصة اتخاذ لرار تزوٌجهن من لبل اسرهن

تعانً من اعباء فً دورهن االسري نظرا الى عدم لدرتهن على المٌام بمسإولٌات الزواج 

مما انعكس بدوره على  لهن االسري لهذا الدوراالجتماعً المناط بتكوٌن االسرةبسبب عدم تؤهٌ

مدى رضاهن عن تجربة زواجهن. اما الدراسة الثالثة وهً بعنوان)دور الجمعٌات االهلٌة فً 

ان  فمد بٌنت الدراسة ان وصؾ الماصرات مجتمع الدراسة، مواجهة ظاهرة زواج الماصرات(

 سنة . (ٗٔ(سنة ومتوسط سن الماصرات عند الزواج )ٙٔمتوسط سن الماصرات )

حٌث  فالدراسة االولى هً)اثارزواج االطفال فً بنؽالدش(،الدراسات االجنبٌة السابمةاما 

اجرٌت هذه الدراسة فً دولة بنؽالدش وبٌنت هذه الدراسة ان بنات االسر االشد فمرا ٌتم 

واٌضا بٌنت الدراسة ان فً ،تزوٌجهن فً سن مبكر من اجل تخفٌؾ العبء المالً عن االسرة

لى التعلٌم فؤن احتمالٌة زواجها فً سن مبكر تنخفض. اما الدراسة حال حصول المرأة ع

االجنبٌة الثانٌة هً بعنوان)محددات الزواج المبكر من منظور الفتٌات المتزوجات فً البٌبة 

حٌث بٌنت الدراسة لم تكن المبحوثات مستعدات للزواج وكن ٌعتزمن من تؤجٌل ،االٌرانٌة(

اال ان بعض العوامل حالت دون ذلن مثل البنٌة الثمافٌة  زواجهن حتى االنتهاء من تعلٌمهن

زواجهن بسبب لالسرة فضال عن عدم امتالكهن االستماللٌة الكافٌة التً تمكنهن من اتخاذ لرار 

واٌضا بٌنت الدراسة ان وسابل االعالم سالح ذو حدٌن النها تعمل على تثمٌؾ ،السلطة االبوٌة

لشخصٌة وتإثر على سلوكهن وتفكٌرهن االجتماعً. الفتٌات المراهمات حول العاللات ا

والدراسة االجنبٌة الثالثة هً)محددات وعوالب زواج االطفال بٌن الفتٌات فً فٌتنام( فمد بٌنت 

الدراسة ان هنان عوامل حاسمة التزال دون حل فً المناطك الرٌفٌة وهً الفمر الموروث 

االمٌة والتفكن االسري وؼٌرها فان هذه ،تٌةواٌضا عدم توفٌر االمكانٌات لمرافك البنٌة التح

لها تؤثٌرات مباشرة على االطفال والمراهمٌن ومن الواضح اٌضا ان االمٌة وتخلؾ العوامل 

االباء لد انتمل الى االبناء واستمرار االبناء على هذه الحالة دون تؽٌٌر.اما الدراسة الرابعة 

فمد بٌنت الدراسة ان ،المستمبلٌة للمراهمات( بعنوان)تصور الزواج المبكر واالهداؾ التربوٌة

طموح اكمال التعلٌم لدى المبحوثات المتزوجات الالتً لٌس لدٌهم اطفال اعلى من مثٌالتهن من 

وكذلن بٌنت الدراسة كلما زاد االتجاه نحو الزواج المبكر انخفض ،المتزوجات ولدٌهن اطفال

 مإشر التعلٌم لدى الفتٌات.

 )حدود بلدٌة الدٌوانٌة(. الحالً فهً تتمثل فً مدٌنة الدٌوانٌة بحثلل اما المجال المكانً

  

المنهج وادوات الدراسة.ثانٌا:  

 أم لمد استعملت الدراسات السابمة التً تم التطرق الٌها فً هذا الفصل سواء كانت)عرالٌة

االجتماعً،ومنهج ومنهج المسح ،المنهج التارٌخًاجنبٌة( المناهج الدراسٌة التالٌة) أمعربٌة 

والمنهج الوصفً التحلٌلً( مستعملة فً ذلن ،الدٌموؼرافً، واالنثوؼرافً،والمنهج االحصابً

 بحثناوفٌما ٌخص ،االستبٌان والممابلة الشخصٌة والوثابك والسجالت وادوات لجمع البٌانات

نهج الممارن المنهج الوصفً والمنهج التارٌخً والم) فمد استعملت مناهج البحث االتٌة الحالً
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الحالً بالدراسات السابمة ومنهج المسح االجتماعً معتمدة على استمارة  بحثناعندما لارنا 

 . (االستبٌان والمالحظة والممابلة الشخصٌة

 

 ثالثا: اهداف الدراسات.

اجنبٌة( من حٌث اهداؾ الدراسة بدراسة  ،عربٌة ،)عرالٌة انصب اهتمام الدراسات السابمة

 فً المجتمع .زواج الماصرات 

بوصفه احد جوانب ثمافة المجتمع  الحالً هو دراسة زواج الماصرات بحثناا هدؾ مّ أ

والتعرؾ على الخصابص الفردٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والتربوٌة للماصرات ،العرالً

المتزوجات وكذلن التعرؾ على االسباب التً تمؾ وراء تنامً زواج الماصرات وكذلن 

ومن ثم واالسرة والمجتمع. ثارالتً ٌتركها تنامً زواج الماصرات على الفردالتعرؾ على اال

الحالً بشكل او  بحثانفة الذكر تكون ضمن اهداؾ الفؤن جمٌع االهداؾ الدراسات السابمة 

الحالً فً الجانب النظري على عدة عناوٌن ربٌسٌة هً االسباب  بحثحٌث ركزت ال ،بؤخر

العوامل المإدٌة الى تنامً زواج الماصرات واالثار الناجمة عن تنامً زواج الماصرات فً 

 المانونٌة المجتمع وزواج الماصرات فً الشرٌعة االسالمٌة وزواج الماصرات فً التشرٌعات

 الدولٌة.

 

 رابعا:العٌنات.

فٌما ٌخص  اجنبٌة( أمعربٌة  أمت حجم عٌنة الدراسات السابمة سواء كانت)عرالٌة لمد تباٌن

 ،( مبحوثة78ٓ -ٕٓٔعٌنة الدراسات) الدراسات العرالٌة فمد اخذنا ثالث دراسات تراوحت

( مبحوثة بوالع ثالث 9ٖ-7٘) فٌما ٌخص الدراسات العربٌة فمد تراوح عدد افراد العٌنة مابٌنو

( مبحوثة بوالع 9٘ٗ-٘ٔسات االجنبٌة فمد تراوح عدد افراد العٌنة مابٌن)اما الدرا ،دراسات

( فتاة 78ٔالحالً فمد بلػ عدد وحدات العٌنة فٌها اي االفراد المبحوثات) بحثنااما ،اربع دراسات

وهً عٌنة لصدٌة للحصول على المعلومات وتوفٌرالمعلومات ،متزوجة دون سن الثامنة عشر 

 .ثبحال التً تخدم طبٌعة

الحالً تضمن جانبٌن االول الجانب النظري والثانً الجانب  بحثناوهنا البد من االشارة الى ان 

 المٌدانً بؽٌة الوصول الى نتابج اكثر دلة ومصدالٌة للوصول الى الحمٌمة العلمٌة المبتؽاة.
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 خامسا: نتائج الدراسات السابمة.

الدراسات العرالٌة. -1  

 طالب عبد الكرٌم كاظم. دراسة -أ

( ان تعرض الفتاة الماصر الى اثار ٖدراسة د.طالب عبد الكرٌم كاظم فً الفمرة ) اتفمت نتابج

سلبٌة من كافة النواحً النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة والبدنٌة نظرا لصؽر سنها وافتمارها الى 

الحالً  بحثمع ال،الزواج الخبرات والمهارات والمدرات التً تمكنها من تحمل مسإولٌات هذا

( من االثار التً ٌتركها تنامً ظاهرة زواج الماصرات فً المجتمع على الفتاة ٔفً الفمرة )

 .الماصر ومنها االثار الصحٌة 

دراسة نسمة محمود سالم. -ب  

( المتعلمة بالعادات والتمالٌد والمٌم السابدة فً ٔاتفمت نتابج دراسة نسمة محمود فً الفمرة)

( اذ اظهرت ٔالحالً فً الفمرة) بحثمع ال،المجتمع الى دفع االهالً لتزوٌج بناتهم فً سن مبكر

 ان الموروث الثمافً ٌلعب دورا كبٌرا فً تنامً زواج الماصرات.

 دراسة ارام توفٌك حمه. -ت

لى ( المتعلمة بؤنجاب اطفال معالٌن عابدة ا7اتفمت نتابج دراسة ارام توفٌك السٌما فً الفمرة)

( ان تمسن االسرة بزواج ابنتهم من ٓٔالحالً فً الفمرة) بحثمع ال،التزوٌج من االلارب

  االلارب ٌشكل احد االسباب التً ادت الى تنامً زواج الماصرات.

  

الدراسات العربٌة. -6  

دراسة نوال عبد الرحمن حمزة. -أ  

( التً تنص على ان المانون الٌمنً ٌعانً من لصور ٓٔفً الفمرة) عبد اتفمت نتابج دراسة نوال

بتعدٌالتة فً لانون االحوال الشخصٌة التً لم تحدد بشكل صرٌح سن الزواج وعدم وجود نص 

( 9الفمرة)الحالً فٌما ٌخص  بحثوهذا ٌتفك مع نتابج ال،صرٌح لعموبة لمن ٌخالؾ نص المانون

التً تمنع االسرة من تزوٌج بناتها فً سن مبكر.وهً عدم تفعٌل الموانٌن الرادعة   

  

 دراسة عبٌر دمحم سرور. -ب

( المتعلمة باالزمة السورٌة عامال مإثرا فً تزوٌج ٕاتفمت نتابج دراسة عبٌر دمحم فً الفمرة)

الماصرات فبسبب االزمة وتدنً المستوى االلتصادي لالسر المهجرة مما ادى الى اتخاذ لرار 

بالظروؾ االمنٌة   ( المتعلمة٘فً الفمرة) الحالً بحثمع ال،مبكر سنبتزوٌج الفتٌات فً 

 .اسٌة التً ٌمر بها البلد كانت سببا دفعت االباء الى تزوٌج بناتهم فً سن مبكروالسٌ

 

دراسة هالة عبد العظٌم. -ت  

( المتعلمة بدخل أسر الماصرات الشهري الضعٌؾ مما ٔاتفمت نتابج دراسة هالة عبد فً الفمرة)

( المتعلمة بالعوز المادي الذي ٕالحالً فً الفمرة) البحثمع ،ٌدفع باالسر ٌتزوٌج بناتهم مبكر

 تعانً منه االسرة لد ٌدفعها الى تزوٌج الفتاة فً عمر صؽٌر.
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 الدراسات االجنبٌة. -3

 دراسة لوسٌجان هامان. -أ

( التً تنص على انه فً حال حصول الفتاة ٖدراسة لوسٌجان هامان فً الفمرة)اتفمت نتابج 

الحالً فً  بحثمع ال،على التعلٌم فؤن احتمالٌة زواجها فً سن مبكر تنخفض وبالعكس

( المتعلمة باالثار التً ٌتركها زواج الماصرات فً المجتمع على الفتاة الماصر حٌث ان ٖالفمرة)

 اعد الدراسة بعد زواجهن.المبحوثات تركن مم معظم

 

 دراسة نور الدٌن دمحمي واخرون. -ب

( التً تنص على ان وسابل االعالم سالح ٗاتفمت نتابج دراسة نور الدٌن واخرون فً الفمرة)

ذو حدٌن النها تعمل على تثمٌؾ الفتٌات المراهمات حول العاللات الشخصٌة وتإثر على 

( العولمة واالنفتاح على العالم 7لحالً فً الفمرة)ا البحثمع  ،سلوكهن وتفكٌرهن االجتماعً

كانت احد االسباب التً ادت الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع وذلن خوؾ االب من تؤثر 

 ابنته بالثمافة الؽربٌة.

   

 دراسة فام هوونػ انه. -ت

االباء لد انتمل ( التً اظهرت ان االمٌة وتخلؾ ٖاتفمت نتابج دراسة فام هوونػ انه فً الفمرة)

( التً ٗالحالً فً الفمرة)بحث مع ال،الى االبناء واستمرار االبناء على هذه الحالة دون تؽٌٌر

تنص على انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌن ٌنعكس بشكل سلبً على حٌاة االبناء اذ ٌإثر 

ٌإدي بالتالً  على عملٌة التنشبة االجتماعٌة بشكل عام وتنشبتهم التربوٌة بشكل خاص مما لد

 الى ظهور العدٌد من المشكالت ومنها زواج الماصرات.

  

 دراسة مانا فٌو. -ث

( التً اظهرت انه كلما زاد االتجاه نحو الزواج المبكر ٖاتفمت نتابج دراسة مانا فٌو فً الفمرة)

ثار ( المتعلمة باالٗالحالً فً الفمرة) بحثمع ال،انخفض مإشر التعلٌم لدى الفتٌات الماصرات

التً ٌتركها تنامً زواج الماصرات فً المجتمع على الفتاة الماصر والتً تنص على ان اكثر 

 الفتٌات تركن مماعد الدراسة بعد زواجهن.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

زواج الماصرات بٌن الشرٌعة االسالمٌة  الفصل الثالث/
 .الدولٌة المانونٌة والتشرٌعات

 تمهٌد.
 

 

 

 .الشرٌعة االسالمٌةزواج الماصرات فً  المبحث االول/

 

 

 .الدولٌة المانونٌة زواج الماصرات فً التشرٌعاتالمبحث الثانً/ 
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 تمهٌد:

 ً ً  اهتم االسالم باالسرة واوالها اهتماما نها اول نواة فً المجتمع حٌث ٌبدأ تكوٌن االسرة أل بالؽا

ولمد جاء الدٌن االسالمً بمواعد صحٌحة ومنهج ٌنظم سابر المعامالت فً كل نواحً ،بالزواج

زمة لالالحٌاة ودٌننا الحنٌؾ ماترن او اهمل شاردة وال واردة اال وتناولها ولد وضع الظوابط ا

الى ضرورة  عن فضالً لتاسٌس االسرة فبدأها بضرورة حسن اختٌار كل من الزوجٌن لالخر 

والصؽٌرة ،ل منهما لطبٌعة الحٌاة الزوجٌة وما له من حموق وما ٌمع علٌه من واجبات معرفة ك

ومن ممٌزات الشرٌعة االسالمٌة انها ركزت على تلن ،التعً والتدرن مثل هذه االمور المهمة 

والبد ان تموم هذه العاللة على المودة والرحمة والتعاون والتعاطؾ كما العاللة بٌن الزوجٌن 

َود ةً لوله تعالى)جاء فً  ٌْنَُكم م  ٌَْها َوَجعََل بَ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَ َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكم ّمِ

ِلَن آَلٌَاٍت لِّمَْوٍم ٌَتَفَك ُرونَ  واٌضا اهتم دٌننا االسالمً بالماصرٌن وحفظ  ()(َوَرْحَمةً ۚ إِن  فًِ َذَٰ

واهم هذه االحكام  تضمنت تزوٌج ،م وتشرٌعات تضمن مصالحهم حمولهم وخصهم باحكا

 الصؽٌرة.

وبناًء على ماتمدم ،بٌن الدٌن والمانونزواج الماصرات  مشكلةوٌسلط الفصل الحالً الضوء على 

 تضمن هذا الفصل مبحثٌن وكاالتً:

 .زواج الماصرات فً الشرٌعة االسالمٌة المبحث االول:

 .الدولٌة المانونٌة زواج الماصرات فً التشرٌعات المبحث الثانً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٔ ،سورة الروم )*(
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 زواج الماصرات فً الشرٌعة االسالمٌةالمبحث االول/ 

 

الزواج فً نظر االسالم هو السبٌل الشرعً الوحٌد لتكوٌن االسرة وانجاب االطفال وعفة  نّ إ

النفس واالبتعاد عن المحرمات وحفظ النوع االنسانً والحفاظ على النسل والنسب ولد شرع هللا 

فالشرٌعة االسالمٌة تحث على لٌمة الزواج كما توضحه االٌة  ،الزواج ووضع له لواعد ونظم

َود ةً َوَرْحمَ )الكرٌمة ٌْنَُكم م  ٌَْها َوَجعََل بَ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَ ةً ۚ إِن  َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكم ّمِ

ِلَن آَلٌَاٍت لِّمَْوٍم ٌَتَفَك ُرونَ  اي ان النبً  ،واٌضا لول الرسول)ص( ان من سنتنا النكاح *(فًِ َذَٰ

لكن لم ٌحتم فعله على كل واحد من الناس ولم ٌلزم به كل فرد ذلن )ص( فعله وحث علٌه و

ً معٌنا للزواج بل  االلزام المعهود فً الفرابض والواجبات ولم تحدد الشرٌعة االسالمٌة سنا

ما كانت ثتركت ذلن لمصالح االفراد والمجتمعات ولظروؾ الزمان والمكان  ومتؽٌراتهما فحٌ

ان الضرر كان التحرٌم بل اجاز الفمهاء زواج الصؽٌرة ولكن المصلحة تم شرع هللا وحٌثما ك

والباحثٌن هً دعوتهم الى التبكٌر بالزواج وذلن ولد كانت اراء المفكرٌن  ،العبرة بعد بلوؼها 

لما له من اٌجابٌات كؤحصانهم وعفتهم وكذلن العالج من بعض االضطرابات النفسٌة لكل من 

 .(ٔ)المجتمع أمالرجل والمرأة سواء فً االسرة 

لٌس للزواج سن معٌن فً الشرٌعة االسالمٌة فٌصح اجراء عمد الزواج حتى للرضٌع او و

واذا كان ٌصح  ،الرضٌعة كما ٌصح بالنسبة للمسن مهما تمدم به العمر رجال كان او امرأة

تزوٌج الصؽٌرة لكن وطؤها ال ٌجوز لبل ان تكمل التاسعة من عمرها كما ورد فً صحٌحة 

لال )اذا تزوج الرجل الجارٌة وهً صؽٌرة فال ٌدخل بها  الحلبً عن االمام جعفرالصادق)ع(

 .(ٕ)حتى ٌؤتً لها تسع سنٌن(

ا لدرة الفتاة على تحمل الزواج هذا مااجمع علٌه علماء الشٌعة لكن بعض فمهاء السنة اعتبرو

لال المؽنً )امكان الوطا فً الصؽٌرة معتبر بحالها واحتمالها(  ،هً المدار ولٌس سنا معٌنا

 .(ٖ)وذكر انهن ٌختلفن فمد تكون صؽٌرة السن تصلح وكبٌرة ال تصلح للزواج

م وال للجد اعطت الشرٌعة االسالمٌة صالحٌة تزوٌج الصؽٌرة لالب والجد لالب فال والٌة لال

فال ٌصح ان ٌزوج االب او الجد لالب الصؽٌر او  ،من طرؾ االم فضال عن االخوان وؼٌرهم

الصؽٌرة فً حال كون الزواج ٌسبب ضررا للصؽٌر او الصؽٌرة ولهما الفسخ بعد البلوغ ان 

رأٌا فٌه مفسدة ومضرة لهما بل ٌنبؽً مراعاة المصلحة فٌه وممٌاس الضرر او المصلحة هو 

 .(ٗ)حسب نظر العمالء

استخدام مصطلحٌن  وانما تمّ  للزواج سن معٌن تحددكرٌم ولم ترد أٌة اشارة فً المران ال

 لالشارة الى موضوع البلوغ وكما ٌلً:
                                                           

 .ٕٔاٌة،* سورة الروم
 
 .9ٔٔص،9ٕٓٓ ،دار االبحاث ،بٌروت،المرأة العربٌة المعاصرة واشكالٌة المجتمع الذكوري ،( شبر الفمٌهٔ)
 
 .ٔٓٔص،ٕٕٗٔ٘حدٌث رلم،ٕٓج،تفصٌل وسابل الشٌعة ،دمحم بن الحسن ،( الحر العاملًٕ) 
 
 . 78ص ،شٌعٌةالمكتبة ال،8ج ،المؽنً،( عبد هللا بن لدامةٖ)

 
 https://www.saffar.org،سن الزواج،( الشٌخ حسن الصفار ٗ) 
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َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم )لال تعالى :  ،هو مصطلح بلوغ النكاح -ٔ

ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم  فان بلوغ النكاح معناه بحسب الظاهر ان ٌصبح الشخص مهٌبا  ،*(ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ

لذلن ومستعدا له استعدادا جسدٌا ونفسٌا وٌالحظ ان االٌة لد اوجدت فصال بٌن البلوغ الجنسً 

 .وبٌن الرشد عندما المحت الى امكان بلوغ النكاح مع عدم بلوغ الرشد

ٌَْمانُُكْم َوال ِذٌَن لَْم ٌَْبلُؽُوا ٌَا أٌَ َها ال ِذٌَن لال تعالى) هو بلوغ الحلم-ٕ آَمنُوا ِلٌَْستَؤِْذنُكُم ال ِذٌَن َملََكْت أَ

َن الظ ِهٌَرةِ َوِمن بَعْ  ن لَْبِل َصاَلةِ اْلفَْجِر َوِحٌَن تََضعُوَن ثٌَِابَُكم ّمِ اٍت ۚ ّمِ ِد َصاَلةِ اْلُحلَُم ِمنُكْم ثاََلَث َمر 

ٌُْكم بَْعُضُكْم َعلَىَٰ اْلِعَشاِء ۚ ثاََلُث َعْوَراٍت ل   افُوَن َعلَ ٌِْهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهن  ۚ َطو  ٌُْكْم َواَل َعلَ ٌَْس َعلَ ُكْم ۚ لَ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ  ُ لَُكُم اآْلٌَاِت ۗ َوَّللا  ِلَن ٌُبٌَُِّن َّللا 
البلوغ  والحلم بمعنى العمل وكنً به عن **(بَْعٍض ۚ َكَذَٰ

 ،عبر عن طفرة عملٌة وفكرٌة ومرحلة جدٌدة فً حٌاة االنسان النه البلوغ مالزم للحلم وهو ٌ

ان االٌة ارشدت على اعتبار ٌرجح المعنى االول وهو ان ٌراد بالحلم مرتبة من النضج العملً 

الى ضرورة االستبذان والمراد بهم الذٌن بلؽوا سن التمٌٌز والمرٌنة ثم امرت هوالء اذا بلؽوا 

البد من ان نؤخذ بعٌن االعتبار المعطٌات العلمٌة وحوا بالؽٌن. الحلم ان ٌستؤذنوا النهم اصب

والتحذٌرات والنصابح الطبٌة المتصلة بالصحة االنجابٌة وهً معطٌات تإكد على جدٌة 

المخاطر النفسٌة والجسدٌة التً تتعرض لها االنثى فً حال حصول الزواج فً سن مبكر كسن 

الثالثة عشرة...وهذه المعطٌات لد تصلح لتكوٌن مولؾ التاسعة او العاشرة او الثانٌة عشرة او 

فمهً ٌفتً بتحرٌم هذه العاللة المضرة بالبنت وال سٌما فً بعض مستوٌات الضررالفادحة ولد 

ال ٌجد الفمٌة مفرا من االفتاء بحرمة المعاشرة مع البنت الماصر التً ال تكون مهٌؤة لذلن حتى 

وحتى لوكانت النصوص مطلمة تجٌزذلن فً هذا السن  ،لوكان سنها لد بلػ الخامسة عشرة مثال

فؤن المعاشرة مع البنت الماصر اذا ثبت انها مإذٌة لها ومضرة بها ضررا معتدا به فهً اشبه 

وحرمة هذا الفعل ال تحتاج الى دلٌل خاص اذ ٌكفٌنا الماعدة العامة بالعدوان واالؼتصاب 

ار بالؽٌر بما فً ذلن الزوجة حتى لو كان هذا الماضٌة بحرمة كل عمل ٌإدي الى الحاق االضر

التصرؾ حما من حموق الزوج من حٌث المبدأ فان سلطة االنسان على االخذ بحموله ممٌدة بؤن 

كما ذكر  ،ال ٌكون ذلن على حساب االخرٌن وحساب صحتهم او مإدٌا الى الحاق الضرربهم

رٌع ضرري فً االسالم وتحرم كل التً تإكد على نفً كل تش واالحادٌثفً النصوص المرأنٌة 

وٌمكن الجزم بؤن تزوٌج الصؽار ان كان له ما ٌبرره فً  ،ممارسة ضررٌة بحك النفس او الؽٌر

الزمن السابك فؤن االمرلٌس كذلن فً زماننا الحاضر حٌث نالحظ انه تكثر النزاعات الزوجٌة 

ضً الى الطالق بٌن االشخاص الذٌن اختاروا ازواجهم بؤنفسهم وتزوجوا عن سابك فالتً لد ت

ولد ورد فً  ،معرفة ووبام فما بالن بمن ٌزوجهم االباء او االمهات دون معرفتهم وال اختٌارهم 

بعض االحادٌث التاكٌد على كراهة تزوٌج الصؽار معللة ذلن بؤن هذا الزواج لن ٌكلل بالنجاح 

وابً الحسن )علٌه السالم( لٌل له :انا  الصحٌح عن االمام الصادق )علٌه السالم(ففً الحدٌث 

  .(ٔ)نزوج صبٌاننا وهم صؽار فمال )اذا زوجوا وهم صؽار لم ٌكادوا ان ٌتؤلفوا(

ان مجلس مجمع الفمه االسالمً الدولً المنبثك عن منظمة التعاون االسالمً المنعمد فً دورته 

م وبعد اطالعه على البحوث الممدمة الى المجمع 8ٕٔٓنة المنورة فً دٌالثالثة والعشرٌن بالم

بخصوص موضوع زواج الصؽٌرات بٌن حك الولً ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولً االمر فً 

                                                           

 .ٙاٌة،سورة النساء *
 . 8٘اٌة،** سورة النور

 http://www.al-khechin.com/article/53،ممالة اجتماعٌة ،زواج الماصرات الشٌخ حسٌن الخشن ،(ٔ)
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والمعول علٌه فً  ،وهً ان الصؽٌرة من لم تبلػ الحلم،منعه او تمٌٌده من المنظور الشرعً 

ٌعة االسالم لم تحدد سنا البرام عمد الزواج اما سن وان شر،تحدٌد سن الزواج هو البلوغ 

حسب صالحٌة الزوجة فهو من االمور التً تحدد حسب احوال الزمان والمكان والدخول ب

وان لالب بما ٌحمله من رحمه وشفمه تجاه ابنته وبما ٌجب  ،طرفً العمد للزواج وتكوٌن االسرة

اخذ اذن الماضً واذا ثبت ان فً التزوٌج  علٌه من رعاٌة المصلحة الحك فً تزوٌج ابنته بعد

وان تحدٌد سن ،نع االب من تزوٌجها اما ؼٌر االب فال ٌجوز له تزوٌج الصؽٌرةضررا لها مُ 

تزوٌج الصؽٌرات بؤذن الماضً وٌوكل امره الى ولً االمر فً كل دولة بحسب ظروؾ الزمان 

وان والٌة  ،الفتاة عند التزوٌج والمكان والسن بما ٌحمك المصلحة للجمٌع وٌجب مراعاة مصلحة

االب او ؼٌره من االولٌاء على الفتاة ممٌدة بتحمٌك مصلحتها وان اذن الفتاة عند تزوٌجها 

ضروري والٌجوز تزوٌجها بؽٌر اذنها ورضاها وذلن عمال بموله )ص()الثٌب احك بنفسها من 

ا كان لها الحك فً طلب ولٌها والبكر تستؤمر واذنها سكوتها( واذا حدث تزوٌجها بؽٌر رضاه

الحك فً تحدٌد السن المناسب للزواج حسب ماٌراه محمما لمصلحه الفتاة وان لكل بلد  .(ٔ)الفسخ

واالسرة والمجتمع وله الحك فً تمرٌر عموبة مناسبة لمن ٌزوج الفتاة الصؽٌرة بؽٌر اذن 

بدون هذه  الماضً وٌتعٌن وضع ضوابط صحٌة لتزوٌج الصؽٌرات وال ٌجوز تزوٌج الفتاة

 .(ٕ)الضوابط وٌكون تمدٌر هذه الضوابط من االطباء الثمات

وان هنالن رواٌة صحٌحة تثبت حك الخٌار للصؽٌر والصؽٌرة بعد البلوغ وهً صحٌحة دمحم بن 

مسلم لال سؤلت ابا جعفر البالر)ع( عن الصبً ٌزوج الصبٌة؟ لال )ان كان ابواهما اللذان 

الخٌار اذا ادركا( فهً واضحة الداللة بل صرٌحة الداللة فً زوجاهما فنعم جابز ولكن لهما 

 .(ٖ)عدم لزوم العمد الصادر من الولً وثبوت الخٌار لهما بعد البلوغ

اما رأي فمهاء السنة فمد لال النووي فً شرحة على مسلم واجمع المسلمون على جواز تزوٌج 

عابشة( واذا بلؽت فال خٌار لها فً  االب ابنته البكر الصؽٌرة لهذا الحدٌث )حدٌث زواج السٌدة

 .(ٗ)هل العراق لها الخٌار اذا بلؽتأولال ،فسخه عند مالن والشافعً وسابر فمهاء الحجاز

واٌضا للدٌن دورا كبٌرا فً شٌوع ظاهرة زواج الماصرات فً العراق كما فً بمٌة البلدان 

فالزواج فً نضراالسالم هو السبٌل الشرعً الوحٌد لتكوٌن االسرةوانجاب االطفال  ،االسالمٌة

وحفظ ،ودفعها عن الولوع فً الحرام  ،وللشرٌعة االسالمٌة مماصد متعددة منها: عفة النفس

ولد جعل هللا  ،وارتٌاح النفس وسعادتها واستمرارها ،وحفظ النسل ورعاٌته ،النوع االنسانً

َوإَِذا بَلََػ اأْلَْطفَاُل ِمْنُكُم اْلُحلَُم فَْلٌَْستَؤِْذنُوا كما فً لوله تعالى ) ،تندا على البلوغتعالى الزواج مس

ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ  ُ لَُكْم آٌَاتِِه ۗ َوَّللا  ِلَن ٌُبٌَُِّن َّللا 
لذا ان االسالم لم ٌشجع  *(َكَما اْستَؤَْذَن ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ۚ َكَذَٰ

ذلن فهو الٌزال طفال فً نظر ذا بلػ الطفل اشده واما عكس إات لكنه سمح به زواج الماصر

                                                           

ومدى سلطة ولً االمر فً منع او تمٌٌدة من ( لراربشؤن زواج الصؽٌرات بٌن حك الولً ومصلحة الفتاة ٔ)

 https://www.iifa-aifi.org/ar/4867.html،8ٕٔٓ،المنظور الشرعً

 
 ( المصدرنفسه. ٕ)
 
 .78ٕص،ٕج،كتاب النكاح ،مبانً العروة الوثمى،( السٌد ابو الماسم الخوبًٖ)
 
 .ٕٙٓص،9ج،شرح صحٌح مسلم ،( النوويٗ)
 .9٘سورة النور،اٌة  *
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وان المجتمعات التً تشجع الزواج المبكر بناءا على تعالٌم دٌنٌة او اعراؾ  ،الشرٌعة االسالمٌة

الزواج هو االطار الحامً لشرؾ العابلة وضمان سالمة الفتاة من اي انحراؾ لد  د  وتمالٌد تع

 .(ٔ)ٌسا الى سمعة العابلة ووضعها االجتماعً

ان الماصر فً الفمه االسالمً بعد الرجوع الى كتب المذاهب االربعة وجدت ان هذه المذاهب لم 

انهم ذكروا موضوع تزوٌج  تورد تعرٌفا للماصر فهذا المصطلح لم ٌكن موجودا لدٌهم اال

الصؽٌرة وتحدثوا عنها بالتفصٌل ومجمل تعرٌفات الفمهاء المعاصرٌن ٌدور حول انه الشخص 

 .(ٕ)الذي لم ٌستكمل اهلٌة االداء سواء كان فالدا لها كؽٌر الممٌز ام نالصا كالممٌز

له اهلٌه  ثبتتاذا بلػ الشخص البلوغ الشرعً عالال جرت علٌه احكام االشخاص الكاملٌن و

االداء الكامله مالم ٌخالطه ضعؾ فً العمل او حماله فً التصرؾ كما فً لوله تعالى)وابتلوا 

اي امتحنوا البالؽٌن  *الٌتامى حتى اذا بلؽوا النكاح فؤن انستم منهم رشدا فادفعوا الٌهم اموالهم(

كم علٌهم فً سن النكاح واختبروهم فؤن كانوا حسنً التصرؾ فً االموال فمد انتهت والٌت

واجمع العلماء على ان االنثى تبلػ بالحٌض والل سن  ،انفسهم واموالهم فادفعوا الٌهم اموالهم

اتمتها فان لم تحض فمد اختلؾ العلماء فً السن التً متى ما ،تحٌض فٌه االنثى تسع سنوات

والمذهب عند ،تكون بالؽة فذهب الشافعٌة والحنابلة الى ان سن البلوغ فً الفتاة خمس عشرة سنة

الحنفٌة انها ال تعتبر بالؽة االاذا اتمت سبع عشرة سنة والمشهور عند المالكٌة انها تكون بالؽة 

وذهب ابن حزم الى انها تكون بالؽة اذا اتمت تسع عشرة سنة وهوما ،اذا اتمت ثمانً عشرة سنة

 .(ٖ)عن ابً حنفٌة هروا

االناث بل تركت  عمد الزواج سوى للذكور اولم تحدد الشرٌعة االسالمٌة سنا معٌنا بالسنوات ل

ذلن لمصلحة االفراد والمجتمعات ولظروؾ الزمان والمكان وان اشترط البعض البلوغ كون و

الزواج مسإلٌة وواجبات والتزامات كما هو مودة ورحمة وٌتطلب النضوج والوعً الكافٌٌن 

مد الى النضج الكافً تذلن النها تفوالفتاة التً تتزوج لبل سن البلوغ عادة ماتكون هً الضحٌة و

كما ٌلجؤ بعض االباء الى تزوٌج بناتهم الصؽٌرات ،كما تعانً بعد ذلن من اضرار الحمل المبكر

بؤعمار كبٌرة بما فً ذلن من ظلم وطؽٌان وتجارة بهذه الفتٌات من اجل الطمع فً  رجالالى 

من الناحٌة الشرعٌة ولكن من الناحٌة  المال والجاه ومن هذه الناحٌة فؤننا ال نشكن بهذا الزواج

االنسانٌة والتً ؼالبا الضحٌة هً الفتاة نفسها اما بالطالق الذي ٌكون النتٌجة الطبٌعٌة لعاللة 

ؼٌر متكافبة والذي ٌخالؾ الماعدة الشرعٌة الضر وال ضرار كون المستفٌدٌن من تزوٌج 

معاصرون فً تحدٌد سن الزواج بٌن واختلؾ الفمهاء ال ،ؽٌرات والماصرات هم طرفً العمدصال

  .(ٗ) :فً الصفحة التالٌةمإٌد ومعارض كما 

                                                           

 ،8ٕٕٓالعدد  ،ممال منشور فً جرٌدة بؽداد ،زواج الصؽٌرات ظاهرة تدهورفً العراق ،( ماجد شاكرٔ) 
ٕٓٔٓ. 

 
 .7ٗٙص،989ٔ،دمشك،دار الفكر،ٖط،الفمه االسالمً وادلته ،( وهبة الزحٌلًٕ)
 
 .ٙاٌة،سورة النساء *
 
 .7ٕٔص، ٕٓٔٓ،مصر  ،المبسوط الموانٌن الفمهٌة ،( السرخسًٖ)
 

 .ٕٙ-ٕ٘ص،مصدر سابك ،بد الرحمن حمزة واخرون( نوال عٗ)
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الرأي االول ٌذهب الى عدم تحدٌد سن الزواج واستدلوا بؤدلة كثٌرة منها لوله  -ٔ 

( والممصود بذلن المطلمات الصؽٌرات وهذا ٌدل على جواز الصؽٌرة لَْم ٌَِحْضنَ  البًل  ٱوَ تعالى)َ 

 لبل البلوغ.

الرأي الثانً فمد ذهبوا الى جواز تحدٌد سن الزواج واستدلوا بؤدلة كثٌرة منها ان الشرٌعة  -ٕ

االسالمٌة ال تمنع تحدٌد الحد االدنى للزواج وان هللا تعالى اشترط صالحٌة الزوجٌن للزواج 

وهو البلوغ حتى تتحمك الؽاٌات والحكم المبتؽاة من الزواج وحتى ٌستطٌع الزوجان المٌام 

كما  *(َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاحَ جبات ومسإولٌات الزواج وتبعاته كما فً لوله )بوا

ان االطباء اصحاب الخبرة ٌذهبون الى انه تترتب على الزواج لبل البلوغ اضرار كثٌرة تهدد 

تنص على رفع الضرر سالمة وحٌاة االم الصؽٌرة وولٌدها فً ان واحد وان الشرٌعة االسالمٌة 

وازالته. وان سن الزواج تحدده الشرٌعة والمانون فً ضوء المسإولٌات والمهام المناطة 

باالشخاص فصؽٌر السن ال ٌسؤل عن تصرفاته حتى لو كان عامدا وكلما ازدادت هذه االعباء 

 ون ال ٌعتدا والمهام والواجبات تزداد معها السن المشترطة شرعا ولانونا كما ان الشرٌعة والمان

فكٌؾ الزواج وهو من الدس الروابط والعاللات  ،برضاء الصؽٌر او عبارته فً كل شا 

 .وتترتب علٌه واجبات والتزامات كثٌرة

 اختلؾ الفمهاء فً تمدٌر سن البلوغ على مذهبٌن:و 

الى مذهب الحنفٌة ٌرون ان الطفل الٌكون بالؽا حتى ٌتم له ثمانً عشرة سنة ودلٌلهم لوله تع -ٔ

ًَ أَْحَسُن َحت ىَٰ ٌَْبلَُػ أَُشد هُ ۖ) تًِ ِه
شد الصبً فً تمام ثمانً وأ،*(*َواَل تَْمَربُوا َماَل اْلٌَتٌِِم إِال  بِال 

 .(ٔ)عشرة سنة واما االناث فٌكون بلوؼهن سبع عشرة سنة

بؤن  ولالوا،مذهب الشافعٌة والحنابلة ٌرون ان بلوغ الصبً والفتاة هوسن خمس عشرة سنة -ٕ

العادة جارٌة االٌتؤخر البلوغ فً الصبً والفتاة عن خمس عشرة سنة فٌكون هو سن البلوغ الذي 

 .(ٕ)ٌصبح به االنسان مكلفا وذلن بحكم العادة والمشاهدة

ٌعتبر تحدٌد سن الزواج بسن معٌنة من لضاٌا الوالع المعاصر وهً محل خالؾ بٌن الفمهاء 

مٌٌد المباح للمصلحة لكنهم اختلفوا فً حكم تحدٌد سن معٌنة المعاصرٌن فمد اتفموا على جواز ت

المذهب االول جواز تحدٌد سن الزواج وتمٌٌده بسن معٌنة وأدلتهم على ما ،للزواج على مذهبٌن

 .(ٖ)ذهبوا الٌه من الكتاب والسنة

 

                                                                                                                                                                      

 
 .ٙاٌة ،* سورة النساء
 .ٕ٘ٔ،**سورة االنعام

 
 ،98ٕٔ ،ٕط،بٌروت ،دار الكتاب العربً،بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع ،( عالء الدٌن الكاسانًٔ)

 .7ٕٔص

 
  .ٖٙٗص،999ٔ ،ٔط،بٌروت ،دار الكتب العلمٌة،الحاوي الكبٌر ،( علً بن دمحم بن حبٌب الماورديٕ)

 

 
د.ٌوسؾ المرضاوي ،عبد المحسن العبٌكان،( ابن عثٌمٌنٖ)

 www.feqhweb.com/vb/t.18999.html،واخرون
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ٌِْهْم َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح اما الكتاب فموله تعالى) فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ

والممصود من لوله تعالى )بلؽوا النكاح( هو صالحٌة كل من الزوج والزوجة للزواج  *(أَْمَوالَُهمْ 

وتحمل مسإولٌاته وتبعاته وهذا ما ذهب الٌه العدٌد من المفسرٌن والفمهاء كما ذهبوا الى ان 

 .(ٔ)الطبٌعٌة فكذلن ٌكون بالسنالبلوغ ٌكون بالعالمات 

كما استدلوا من السنة النبوٌة الشرٌفة بؤحادٌث منها مارواه ابو هرٌرة عن النبً)صلى هللا علٌه 

واله وسلم(انه لال)التنكح البكر حتى تستؤذن وال الثٌب حتى تستؤمر( ووجه االستدالل انه ال 

ان تكون بالؽة راشدة حتى ٌتسنى اخذ  ٌجوز تزوٌج الماصرة التً لم تبلػ خمس عشرة سنة فالبد

لولً االمر  وان الشرع اتاح ،اذنها ومشورتها وذلن ال ٌنطبك على من لم تبلػ السن المعٌنة

اتخاذ كل ما فٌه اصالح لشؤن الرعٌة وفعل ما ادعى لحفظ المصلحة العامة بشرط اال ٌتعارض 

 .(ٕ)ذلن مع نص صرٌح فً الكتاب او السنة

الثانً عدم جواز تحدٌد سن معٌنة للزواج واستدل هوالء العلماء بؤدلة من الكتاب اما المذهب 

ٌُْكْم فًِ اما الكتاب فموله تعالى)َ،والسنة ُ ٌُْفتٌُِكْم فٌِِهن  َوَما ٌُتْلَىَٰ َعلَ ٌَْستَْفتُونََن فًِ النَِّساِء ۖ لُِل َّللا 

تًِ اَل تُإْ  حثت هذه  **(تُونَُهن  َما ُكتَِب لَُهن  َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوُهن  اْلِكتَاِب فًِ ٌَتَاَمى النَِّساِء الال 

األٌة على الزواج ورؼبت فٌه دون تحدٌد سن معٌنة له حٌث أفادت تزوٌج الٌتٌمة وهً لم تبلػ 

ورأوا ان الشرٌعة لم تضع حدا لسن الزواج ولم ٌرد نص شرعً بذلن وأن ،بعد سن البلوغ

 .(ٖ)شرٌع فٌه مخالؾ للنصوص الشرعٌة وتمٌد للمباح المطلك دون دلٌلتحدٌد سن الزواج بت

اما السنة النبوٌة فحدٌث زواج النبً)صلى هللا علٌه واله وسلم( من عابشة وفٌه ان النبً)صلى 

هللا علٌه واله وسلم( تزوجها وهً بنت تسع سنٌن( دل هذا الحدٌث بمنطولة على ان النبً)صلى 

تزوج بعابشة وكانت لاصرا لم تبلػ الخامسة عشر من عمرها وبالتالً  هللا علٌه واله وسلم(

ان ماذهب الٌه الفرٌك االول من تحدٌد سن ،ٌجوز تزوٌج الماصرات دون تحدٌد سن معٌنة

الزواج بسن معٌنة هو الراجح مع االخذ بعٌن االعتبار ان تحدٌد سن الزواج ٌختلؾ من بلد 

غ الن تحدٌد سن الزواج تحمٌك للمصلحة العامة ودرء الخر بناء على االختالؾ فً سن البلو

 .(ٗ)للمفسدةالمترتبة على تزوٌج الماصرات ورعاٌة لحموق االطفال

ولد خالؾ فً جواز زواج الصؽٌرة والصؽٌر ابن شبرمة وعثمان البتً وابو بكر االصم لالوا 

ب وؼٌره من من ؼٌر تفرٌك بٌن الصؽٌرة والصؽٌر او بٌن األ بعدم زواج الصؽار مطلما

َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا االولٌاء واحتجوا لرأٌهم بما ٌاتً: لوله تعالى)

ٌِْهْم أَْمَوالَُهمْ  فؤشارت االٌة الى ان بلوغ سن النكاح هو عالمة النتهاء الصؽر فلو كان  ***(إِلَ

                                                           

 .ٙ،* سورة النساء
 .9ٖٗص،ت-ب ،بٌروت ،دار المعرفة،تحمٌك خالد عبد الرحمن،معالم التنزٌل،( الحسٌن بن مسعود البؽوئ)
 
 .ٕ٘٘ص،98ٔٔ ،المكتبة الشٌعٌة،ٙج،7ٙ٘ٙرلم  ،النكاح: باب فً النكاح ،( البخاريٕ)
 
 .7ٕٔاٌة ،سورة النساء **
 

 www.feqhweb.com/vb/t.18999.html،د.مصطفى السباعً واخرون،( د.احمد العسالٖ)

 
 .٘ٔٗٔص،98ٔٔ ،المكتبة الشٌعٌة 8ٖٖٙرلم  ،النكاح:باب تزوٌج النبً عابشة ،( البخاريٗ)
 .ٙ** سورة النساء،اٌة*
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كان لهذه االٌة معنى والنه ال فابدة للصؽٌر والصؽٌرة من هذا  الزواج ٌصح فً سن الصؽر لما

 .(ٔ)ة من هذه فً زواج الصؽارلنفس وال تحمك واحداالعمد فالزواج للمعاشرة وسكن 

وان هذا الزواج لد ٌكون فٌه ضرر بالػ بالصؽار اذ هو اجبار لهم على حٌاة مشتركة مإبدة 

الوالٌة على الصؽار لرعاٌة مصالحهم ودفع االذى دون التؤكد من االنسجام بٌنهما ولد شرعت 

 .(ٕ)عنهم ال االضرار بهم

ولد ذكر الدكتور دمحم عملة ان كثٌرا من العلماء المعاصرٌن لد ذهبوا الى تؤٌٌد المول ببطالن 

زواج الصؽار واستدلوا على ذلن فضال عن ادلة ابن شبرمة والبتً واالصم بؤمور منها حرمان 

حك اختٌار شرٌن حٌاته اذ ٌجبر على الزواج بشخص لم ٌختره وال ٌملن  الزوج والزوجة من

باالضافة الى ان الزوج الصؽٌر حٌنما ،االعتراض مخافة التعرض لالذى والمهانة من االولٌاء

واٌضا تعرض الزوجة ،ٌبلػ ربما وجد نفسه لد الترن باخر ال ٌنسجم معه ثم ٌلحك به ضرر بالػ

وان الصؽٌر ممنوع من التصرؾ وعموده باطلة شرعا ،لحمل المبكرواالوالد لالمراض نتٌجة ا

وان ،والزواج ٌرتب علٌه حمولا وتبعات وتزوٌجه ٌعنً االعتراؾ بؤهلٌته لتحمل تبعات الزواج

الشرٌعة االسالمٌة وان لم تحدد لدرا معٌنا للفارق فً السن بٌن الزوجٌن فمد اكتفت ببٌان 

ركت لالفهام السلٌمة والفطرة السوٌة ان تحدد ماٌحمك مماصد الزواج ومعانٌة الجلٌلة وت

 .(ٖ)المصلحة فً ضوء ذلن 

الشرٌعة االسالمٌة وان لم تحدد لدرا معٌنا للفارق فً السن بٌن الزوجٌن فؤنها ومن خالل  نّ إ

بٌان مماصد الزواج ٌجب ان ٌراعى الفارق فً السن بٌن الزوجٌن وان ال ٌكون الفارق بٌنهما 

كما ان الفارق الكبٌر فً السن ،كبٌرا الن لكل جٌل مٌوله واهتماماته ولد ال ٌنسجم مع جٌل اخر

لد ٌإدي الى عدم احصان الزوج وذلن كؤن تتزوج الصؽٌرة ممن ٌكبرها كثٌرا والبد من 

مراعاة العرؾ والمصلحة لكل منهما وما ذهبت الٌه الشرٌعة االسالمٌة ٌتفك مع احداث 

ٌجب التنبٌه على ان بعض االولٌاء ٌجبرون من ٌلون امرهن من  هاال ان ،الدراسات العلمٌة

فً ماله او رؼبة فً جاهه وهذا  طمعافً العمر بفارق كبٌر  نمن ٌكبرهم زواجالنساء على ال

 .(ٗ)الظلم الذي ٌجب الولوؾ فً وجهه بشده والعمل على منعه

 اختلؾ المابلون بجواز زواج الصؽٌرة على النحو التالً:

ذهب الحنفٌة الى انه ٌجوز لالب والجد ولؽٌرهما من العصبات تزوٌج الصؽٌرة لموله 

اي فً نكاح الٌتامى بمعنى اذا كان خوؾ من ظلم  *(َوإِْن ِخْفتُْم أاَل  تُْمِسُطوا فًِ اْلٌَتَاَمىتعالى)

الٌتامى فاالٌة تؤمر االولٌاء بتزوٌج الٌتامى واجاز ابو حنفٌة فً رواٌة عنه خالفا للصحابٌن 

                                                           

 
احكام االحوال الشخصٌة للمسلمٌن والنصارى والٌهود دراسة فمهٌة لانونٌة ممارنة فً ضوء ،فة( دمحم شمٔ)

 .8ٓٔص،97ٕٔ ،مكتبة الملن فهد الوطنٌة ،ٔج،الباري
 
 .8ٔٔص ،( المصدر نفسهٕ)

  
-7ٕٙص،989ٔ،عمان ،ٔج،مكتبة الرسالة الحدٌثة ،ٕط،نظام االسرة فً االسالم ،( دمحم عملة االبراهٌمٖ)

ٕٙ8. 
 .ٙٔٔص ،997ٔ،عمان ،دار النفابس،احكام الزواج فً ضوء الكتاب والسنة ،( عمر االشمرٗ)

 .ٖ*سورة النساء،اٌة
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واستدل  .(ٔ)ةلؽٌر العصبات من لرابة االم واالخت والخالة تزوج الصؽٌرة ان لم ٌكن ثمة عصب

اِلِحٌنَ على ذلن بموله تعالى) بات وهذا من ؼٌر تفرلة بٌن العص *(َوأَْنِكُحوا اأْلٌََاَمى ِمْنُكْم َوالص 

 :ولد اشترط الشافعٌة لتزوٌج االب ابنته الصؽٌرة دون اذنها شروطا عده نذكر منها،دلٌل لهم

بمهر مثلها وان ٌكون المهر  وٌزوجها،وان ٌزوجها من كؾء ،ظاهرة حجةان ٌكون بٌنه وبٌنها 

وان ال ٌزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كؤعمى ،ان ال ٌكون الزوج معسرا بالمهر،من نمد البلد

ان مراعاة هذه الشروط عند تزوٌج االب ابنته الصؽٌرة فٌها مراعاة لمصلحتها من  ،اوشٌخ هرم

ال ٌتمً هللا فً ابنته ولد  كل الوجوه وحفظا لحمولها المادٌة والمعنوٌة فمد تجد من االباء من

 .(ٕ)ٌؽلب هواه وسلطته على مصلحتها

اما الٌتٌمة التً مات ابوها وهً صؽٌرة لبل البلوغ الشرعً فال تزوج اال بؤذنها وال ٌملن الولً 

او الوصً اجبارها ولد جاءت االحادٌث النبوٌة الشرٌفة تنص على ذلن روي عن ابً هرٌرة 

علٌه واله وسلم()الٌتٌمة تستؤمر فً نفسها فؤن صمتت فهو اذنها  لال:لال رسول هللا)صلى هللا

 .(ٖ)(وان ابت فال جواز علٌها

تم استؽالل الدٌن فً تحلٌل جرٌمة تزوٌج الماصر حٌث ذهب البعض استنادا الى عدم لٌام ولد 

الماصرات الفمهاء المسلمٌن بتحدٌد سن معٌن للزواج ومنح االذن به للجمٌع فتم الخلط بٌن زواج 

والزواج المبكر واالدعاء بؤن زواج الماصر هو فً ذاته مادعى الٌه االسالم من التعجٌل فً 

الزواج الكمال نصؾ الدٌن اال ان الرد على هذا االدعاء ٌتمثل فً ان العبرة فً الشرٌعة 

واله  وتفسٌرحدٌث النبً دمحم)صلى هللا علٌه ،االسالمٌة ٌكون للمعانً ولٌس لاللفاظ والمبانً

وسلم( الذي جاء فٌه)ٌامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج( فالباءة ٌمصد بها توافر 

المدرة البدنٌة والمدرة المادٌة وهذا ما وضحه المشرع العرالً فاشترط العطاء االذن بزواج من 

ٌج الماصرة اما الخلط بٌن مفهوم تزو ،ضرورة توافر المدرة المالٌة والبدنٌةاتم الخامسة عشر

والزواج المبكر فهو امر ؼٌر صحٌح فؤذا كان زواج الماصرة مذموما فً الشرٌعة والمانون فؤن 

الزواج المبكر على العكس من ذلن هو امر مرؼوب فٌه فمد دعت الشرٌعة الٌه لماٌحممه لكال 

 .(ٗ)طرفً العمد من سكٌنة النفس وصٌانة الذرٌة

الصؽٌرة الماصر ولم ٌخالؾ فً ذلن احد واستدل على اجمع علماء االمة على جواز تزوٌج و

ذلن بما ورد عن ابن لدامه من لوله)واما االناث فلالب تزوٌج ابنته البكر الصؽٌرة التً لم تبلػ 

 .(٘)تسع سنٌن بؽٌر خالؾ اذا وضعها فً كفاءة(

                                                           

 
 .ٕٓٗص،مصدر سابك ،( عالء الدٌن الكاسانًٔ)

 
 .ٕٖاٌة ،* سورة النور

 
 .9ٗٔص ،ٕٓٓٓ،بٌروت،دار الكتب العلمٌة،ٖج،مؽنً المحتاج ،( شمس الدٌن دمحم بن الخطٌب  الشربٌنًٕ)
 
دار ،ٕط،تحمٌك عبد الوهاب عبد اللطٌؾ ،الفجالة الجدٌدة ،( ابو عٌسى دمحم بن عٌسى الترمذي ٖ)

 .7ٕٗص،97ٗٔ ،ٕج،بٌروت،الفكر
 .ٗ٘ص، 98ٖٔ ،بؽداد ،مطبعة الشعب ،شرح لانون االحوال الشخصٌة على المذاهب الخمسة ،( فرٌد فتٌانٗ)
 
 .٘ٔص،ٗٔٗٔ ،ٔط،رح الكبٌر واالنصاؾالممنع والش،( موفك الدٌن شمس الدٌن ابن لدامه٘)
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 ولكن جاءت ،ٌرة ٌرى جمهور الفمهاء ان للطفلة الصؽٌرة ان تتزوجؽلضٌة زواج الص فً

اوراق المإتمر لترفض االخذ برأي الجمهور وذلن بسبب اختالؾ ظروؾ العصر خصوصا 

بعد ان اكد االطباء المتخصصون ان الفتاة الصؽٌرة ال تحتمل الزواج لبل البلوغ فضال عن ان 

وهنان من اجاز تزوٌج الصؽٌرة  ،ظروؾ العصر ال تسمح للصؽٌرة بالمٌام باالعباء الزوجٌة

حاالت االستؽالل التً ٕٗٔٓؤٕٕٓ حٌث شهد عامً،فً ظروؾ الحرب التً فمدت اهلها 

ً  نتعرضت لها الفتٌات الصؽٌرات السورٌات والزواج ممن ٌكبرونه وال ٌمكن تصور ان  سنا

علماء المسلمٌن ال ٌستطٌعون تمدٌم العون للفتٌات الماصرات الالتً فمدن اهلهن فً الحروب 

سوى عن طرٌك السماح لهن بالزواج وما لد ٌستدعٌه ذلن من عملٌات استؽالل ال تخفى على 

 .(ٔ) احد

ن هم تحت والٌته اذا وذهب لسم من الفمهاء الى المول بمنع الولً)االب او الجد( من تزوٌج م

عمد  كانكانوا ؼٌر بالؽٌن وبدون تمٌٌز مابٌن الذكر واالنثى فؤذا لام الولً بتزوٌج الماصر 

الزواج باطال ال ٌرتب اي اثر وٌنبؽً التفرٌك بٌن طرفً العمد واستدلوا لتؤكٌد لولهم هذا على 

ٌِْهْم أَْمَوالَُهمْ َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النِّ لوله تعالى) ان  *(َكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ

االٌة الكرٌمة لد اوجبت رعاٌة الماصرٌن الى ان ٌبلؽوا فلو كان باالمكان تزوٌجهم لبل البلوغ 

فما الداعً لنزول االٌة ولماذا االنتظار لحٌن الرشد بمعنى لو اجاز الشارع للولً تزوٌج 

اصر لبل البلوغ مما ٌعنً انتهاء والٌته علٌه لضاعت الفابدة من هذه االٌة والمتمثلة بالحكم الم

سن ن الوالٌة تنتهً بمجرد امكانٌة الزواج اي بلوغ أي أباستمرار الوالٌة الى حٌن البلوغ 

ػ الرشد الذي ٌدل على انتهاء الصؽر فضال عن عدم امكانٌة السماح بتزوٌج الماصر طالما لم ٌبل

سن الزواج النتفاء المصلحة والحاجة الى الزواج بالنسبة له بحكم الطبٌعة البشرٌة اضافة الى 

حكم الشرٌعة االسالمٌة لضمان استمرار النسل وبما ان الوالٌة على الصؽٌر انما شرعت 

وال حاجة وال مصلحة فً زواج الصؽٌرة الماصربحكم الطبع والشرع لعدم  ،لمصلحته ولحاجته

رؼبة وال المدرة على التناسل وبالتالً فال ٌجوز للولً تزوٌج من هم تحت والٌته من وجود ال

 .(ٕ)الماصرٌن لبل بلوؼهم

كما رفض بعض الفمهاء االستدالل بزواج الرسول علٌه الصالة والسالم من السٌدة عابشة عندما 

حالة زواجه علٌه كان عمرها تسع سنوات امرا مخصوصا بالنبً)صلى هللا علٌه واله( كما فً 

وكان ،الصالة والسالم بؤكثر من اربع زوجات وعدم اباحة التعدد باكثر من اربعة لبمٌة المسلمٌن

بًِ لَْم ات استنادا لموله تعالى)َرد هوالء الفمهاء لبعض العلماء الذٌن اجازوا زواج الماصر الال 

بالؽة التً ال تحٌض اي التً ال التاكٌد على ان الشارع الحكٌم لصد هنا المرأة ال**(ٌَِحْضَن ۚ

وان الرأي ،ٌمكن لها ان تحمل)العمٌم(ولٌس الممصود الصؽٌرات الالتً لم ٌبلؽن سن الحٌض

م انثى لعدم أالراجح هو ان تمتضً المصلحة منع الولً من تزوٌج الماصر سواء كان ذكرا 

                                                           

 
بوابة  ،تجدٌد الفكر االسالمً بخصوص لضاٌا المرأة مولؾ تمدمً لالزهر ،( احمد عبد ربهٔ)

 https://www.shorouknews.com/mobile/columns،الشروق

 .ٙ،*سورة النساء
  

 ،حدودةمالمسإولٌة الشركة الطبع والنشر االهلٌة ذات ،االسرة  ،( د.صالح الدٌن الناهًٕ)
 .ٕٗ-ٖٔص،9٘8ٔ،بؽداد
 .ٗسورة الطالق،اٌة **
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صرات من خالل المدرة علٌه عند من هو دون سن الرشد فضال عن التخوؾ من استؽالل الما

 .(ٔ)تزوٌجهن ممن هم فً اعمار ابابهن من اجل منافع مادٌة

الذي ٌمؾ وراء ظاهرة الزواج بالماصرات هو انتشار توجهات ثمافٌة تملٌدٌة  إّن العامل الربٌس

مإٌدة للزواج حٌث ٌرى البعض ان االسالم ٌحث على مثل هذا الزواج ومن هنا ٌبدأ الخلط بٌن 

فً العالم العربً االسالمً على وجه التخصٌص وانه  زواج الماصرمفهوم الزواج المبكر وبٌن 

حٌث ان الزواج المبكر فً ،صطلح الزواج المبكر على زواج الراشدةباالمكان ان ٌطلك م

االسالم مع انه مستحب ومبارن اال انه لٌس واجبا كما ٌصوره البعض كما انه من المعروؾ ان 

ال ٌحدد سنا معٌنة للزواج سواء للفتاة او للشاب بل ترن ذلن للعرؾ  الشرع االسالمً

 .(ٕ)والظروؾ التً ٌعٌشها المجتمعاالجتماعً واالدبً وفً ممتضى الحال 

لم ٌؽفل الدٌن االسالمً اهمٌة سالمة عمل المرأة فً تربٌة االطفال وضرورة مراعاة عوامل و

السالمة من العٌوب الجسمٌة والعملٌة لكال الزوجٌن بل واجاز فسخ العمد بٌن الزوجٌن اذا ماتبٌن 

ة ان علماء الدٌن فً كل الدول وحمٌم،ان احدهما كان مصابا بعٌب جسمانً او خلل عملً 

العربٌة واالسالمٌة بال استثناء تمرٌبا ضد زواج الماصرات اي الفتاة التً لم تصل الى سن 

والكثٌر من علماء الدٌن الذٌن نصحوا باالبتعاد عن تزوٌج الماصرات ومنهم سماحة  ،الزواج

وادارة البحوث العلمٌة واالفتاء  الشٌخ عبد العزٌز بن عبد هللا ال الشٌخ ربٌس هٌبة كبار العلماء

الذي حذر االباء واولٌاء االمور من تزوٌج بناتهم الصؽٌرات خاصة الزواج كبار لد ٌصل 

الفارق العمري بٌن الزوجٌن من خمسٌن الى ستٌن سنة من اجل المال مشٌرا الى ان هذه 

لشٌخ عبد هللا المنٌع واٌضا فؤن عضو هٌبة كبار العلماء ا االفعال دلٌل على فساد ضمٌر هوالء

رفض الممارنة بزواج السٌدة عابشة من النبً)صلى هللا علٌه واله وسلم(وهً فً سن التاسعة 

مبٌنا ان ابا بكر عندما اراد ان ٌزوج عابشة لم ٌجد افضل من الرسول)صلى هللا علٌه واله 

طابك الشروط عابشة لعدم تبمشٌرا الى انه ال ٌمكن ان ٌماس تزوٌج االطفال الٌوم  وسلم(

خصوصٌة كما خصه هللا له والمناخ وان زواج النبً)صلى هللا علٌه واله وسلم( من عابشة 

ال بالعدد ثم ان هنان امورا اولى ان ٌمتدى بها من عادات الرسول)صلى هللا علٌه واله وسلم(

  .(ٖ)معاملته للنساء وما اوصى بهسٌما 

البلوغ فمنهم من لال ٌجوز تزوٌج بكرا كانت ام ثٌبا اختلؾ العلماء فً حكم تزوٌج االنثى لبل و 

بل ان من العلماء من نمل االجماع  ،وهو لول جمع من العلماء منهم الحنفٌة والمالكٌة والحنابلة

على جواز تزوٌج الصؽٌرة لال ابن عبد البر)اجمع العلماء على ان لالب ان ٌزوج ابنته 

ِخْفتُْم أاَل  تُْمِسُطوا فًِ اْلٌَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن َوإِْن لال تعالى)،الصؽٌرة وال ٌشاورها( 

ٌَْمانُُكْم َذِلَن أَ   *(ْدنَى أاَل  تَعُولُواالنَِّساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَل  تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَ

ج من الٌتٌمة اذا اوفوها صدالها والٌتٌمة هً المرأة التً لم تبلػ اي ان هللا عز وجل اباح الزوا

ب لها ولد اذن أفتدل االٌه على ان نكاح الصؽٌرة جابز الن الٌتٌمه من كانت دون البلوغ وال 

                                                           

 
 .ٖٕٔص،مصدر سابك،( موفك الدٌن ابن لدامةٔ)
 
 .ٔٔ-ٓٔص،مصدر سابك،( فوزي خمٌس واخرونٕ)
 .7ٓ-9ٙص،مصدر سابك ،( د.زٌنب عبد المحسن دروٌشٖ)
 .ٖسورة النساء،اٌة*
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والدلٌل االخر فعل النبً)صلى هللا علٌه واله ،فً تزوٌجها بشرط ان ال ٌبخس من صدالها 

هنان لولٌن فً الفمه االسالمً فً تزوٌج الصؽٌرة لبل البلوغ و،وسلم( من عابشه وهً صؽٌرة

ان من المجٌزٌن من ٌذهب الى المول ،لوال بالجواز وهوالذي علٌه الجمهور واخر بعدم الجواز

باستحباب االتزوج الصؽٌرة حتى تبلػ ٌمول االلبانً)وٌنبؽً ان ال ٌزوج صؽٌرته ولو بالؽه من 

ومنهم من كره تزوٌج ،نبؽً ان ٌالحظ تماربهما فً السن(رجل ٌكبرها فً السن كثٌرا بل ٌ

وان بعضا من ،الصؽٌرة فمد روى ابن ابً شٌبه عن طاوس انه كان ٌكره نكاح الصؽٌرٌن 

ٌن جعل للصؽٌرة الخٌار اذا بلؽت لال النووي)واذا بلؽت فال خٌار لها فً فسخه عند فسرالم

 . (ٔ)اق لها الخٌار اذا بلؽت(مالن والشافعً وسابرفمهاء الحجاز ولال اهل العر

ُ َجعََل لَُكم ٌمول تعالى) هان رأي الدٌن فً مسؤلة التبكٌر فً الزواج هو حفظ النسل وتكثٌر َوَّللا 

َن الط ٌِّبَاتِ  ْن أَْزَواِجُكم بَنٌَِن َوَحفََدةً َوَرَزلَُكم ّمِ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجعََل لَُكم ّمِ واٌضا تحصٌن  *(ّمِ

النفس من الفساد واحراز الدٌن فعن الرسول)صلى هللا علٌه واله وسلم( من تزوج احرز نصؾ 

َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك واٌضا االستمرار النفسً كما فً لوله تعالى)،دٌنه فلٌتك هللا فً النصؾ االخر

نَ ٌْ ٌَْها َوَجعََل بَ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَ ِلَن آَلٌَاٍت لِّمَْوٍم لَُكم ّمِ َود ةً َوَرْحَمةً ۚ إِن  فًِ َذَٰ ُكم م 

وعن ،وهللا سبحانه وتعالى الخالك لهذا االنسان هو العالم بما ٌصلحه وما ٌفسده **(ٌَتَفَك ُرونَ 

تزوٌج البنت فمد روى الصدوق عن النبً لوله)من سعادة الرجل ان ال تحٌض ابنته فً بٌته( 

ها فً العاشرة والثانٌة عشر حٌث ان الحٌض ٌجا عادة فً هذا السن وهذا ٌعنً ان ٌزوج

والتعبٌر عن سعادة الرجل لعله ٌشٌر الى اطمبنانه على ابنته من االنحراؾ حٌن تتزوج فً هذا 

وعن علً)علٌه السالم( لال:لال رسول هللا)صلى هللا علٌه واله وسلم(اذا جاءكم ،السن المبكر 

للت ٌارسول هللا)صلى هللا علٌه واله وسلم( وان كان دنٌا فً ،جوهمن ترضون خلمه ودٌنه فزو

نسبه لال اذا جاءكم من ترضون خلمه ودٌنه فزوجوه اال تفعلوه تكن فتنة فً االرض وفساد 

 .(ٕ)كبٌر

وان المابلون بوجوب منع تحدٌد سن الزواج الن الشرع اباح زواج الصؽٌرة والذي اثبتناه موثما 

ان التشرٌع االسالمً حٌنما ٌجوز او ٌبٌح فهذا ال ٌعنً اطاللا وجوب الفعل مردود علٌه:اوال/ 

ولزوم تفعٌله وهنان لضٌة فمهٌة محسومة)فاعل السنة ٌثاب وتاركها ال ٌعالب(والمشرع العدل 

لذا هً تترن ،تجاه اي لضٌة ممبولة كما ٌمنح حرٌة المٌام بها هو اٌضا ال ٌجبر على المٌام بها

عامة والمصلحة الشخصٌة وبحسب الظروؾ واالعراؾ المجتمعٌة والظروؾ حسب المصلحة ال

 الشخصٌة وتمبل المجتمع واالشخاص لها او رفضها.

 ة عشرثانٌا/ على المستوى العملً والوالعً من الذي ٌمبل االن ان ٌزوج طفلته وهً بنت اربع

من الجابز تصور زواج الصؽٌرة ،او حتى تسعة لرجل فً سن ابٌها وٌؽتال طهر الطفولة ةسن

                                                           

 
مكه ،رابطة العالم االسالمً المجمع الفمهً االسالمً،الماصراتحكم تزوٌج ،( د.محمود مجٌد سعود الكبٌسًٔ)

 .ٖٔ-8ص،ٕٕٔٓ،المكرمة
 

 .7ٕاٌة،* سورة النحل
 

  .ٕٔاٌة،** سورة الروم

-http://www.alٕٕٓٓ،التبكٌر فً الزواج ومسإولٌة االباء والمجتمع،( عزٌز حسن الخضرانٕ)
abdal.net. 
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فً بعض المناطك النابٌة التً مازالت تحكمها اعراؾ المبٌلة او شدٌدة الفمر التً بالفعل تزوج 

 . بناتها صؽارا تخلصا من االنفاق علٌها

ثالثا/ الشٌوخ السلفٌون وؼٌرهم من دعاة زواج االطفال حرٌصون كل الحرص على اثبات 

 .(ٔ)صحة دعاواهم 

الفمهاء على ان الصؽٌر لٌس له ان ٌباشر عمد زواجه بنفسه لنفسه لصؽره ولصور اهلٌته اتفك  

 .(ٕ)فً مثل هذه التصرفات واختلفوا فً مشروعٌة تزوٌج الصؽٌروالصؽٌرة على مذهبٌن:

المذهب االول/ جواز تزوٌج الصؽار وعدم اشتراط البلوغ فً صحة الزواج الن المرأن اعتبره 

عض اثار الزواج وهو ماذهب الٌه الجمهور من اهل العلم ومنهم المذاهب صحٌحا ورتب علٌه ب

 االربعة.

المذهب الثانً/ منع تزوٌج الصؽار وعدم جوازه واعتباره باطال وهوما ذهب الٌه ابو بكر 

 .االصم من فمهاء المعتزلة وابن شرمة

فهم النصوص اختالفهم فً ،وٌرجع الخالؾ فً مشروعٌة زواج الصؽار الى عدة امور منها

هل هو  *(َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاحَ وتؤوٌلها حٌث اختلفوا فً الممصود من البلوغ فً لوله تعالى)

 واٌضا اختالفهم فً زواج النبً)صلى هللا علٌه واله وسلم(،البلوغ بعالماته الطبٌعٌة او التمدٌرٌة

م(ام انه عام له من عابشة هل هو خصوصٌة من خصوصٌات النبً)علٌه الصالة والسال

وكذلن اختالفهم فً مسؤلة الخٌار بعد البلوغ فالذٌن نفوا خٌار البلوغ منعوا من تزوٌج ،والمته

الصؽار رفعا للحرج واما الذٌن اجازوا الخٌار بعد بلوغ الصؽٌر او الصؽٌرة فؤنهم ٌرون جواز 

الصؽار بالكتاب والسنة لالوا بجواز تزوٌج  واستدل الجمهور من اهل العلم الذٌن،تزوٌج الصؽار

 .(ٖ)واالجماع

بًِ ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمن نَِّسابُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعد تُُهن  ثاََلثَةُ أَْشُهٍر الكتاب:لوله تعالى) - َوالال 

بًِ لَْم ٌَِحْضنَ  اي ان المراد من لوله تعالى الصؽار الالبً لم ٌبلؽن سن الحٌض فعدتهن  **(َوالال 

شرعا هو الطالق بعد الزواج  دةثالثة اشهر وهذا دلٌل على صحة الزواج حٌث ان سبب الع

 والطالق والعدة ال ٌترتبان اال على زواج صحٌح وهذ دلٌل تصور زواج الصؽار.

السنة النبوٌة: عن عابشة ان النبً)صلى هللا علٌه واله وسلم(تزوجها وهً فً عمر صؽٌر  -

مشروعٌة زواج الصؽار ولو لم ٌكن مشروعا لما تزوجها  هذا ٌدل على،بنت تسع سنٌن

                                                           

 
االردنٌة فً حوار حول الحركة النسابٌة والحمولٌة والتمدمٌة فً ( نادٌة شمروخ مدٌرة اتحاد المرأة ٔ)

 r=0.=https://m.ahewar.org/s.asp?aid&326049   ،ٕٕٔٓ،االردن

 
الجامعة ،رسالة ماجستٌرمنشورة،زواج الصؽار فً ضوء تحدٌد سن الزواج ،سها ٌاسٌن عطا المٌسً (ٕ)

 .ٗٔ-8ص،ٕٓٔٓ،ؼزة،كلٌة الشرٌعة والمانون،االسالمٌة
 

 .ٙاٌة ،* سورة النساء
 
 .ٙٔصسابك،المصدر  (ٖ)

 .ٗ**سورة الطالق،اٌة
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الصالة والسالم حٌث ان زواجه علٌه ،النبً)علٌه افضل الصالة والسالم(وهً فً سن صؽٌرة

 كان خصوصٌة من خصوصٌاته ال تتعداه الى ؼٌره كالموهوبة ونكاح اكثر من اربع.

جابز بال خالؾ اذا زوجت من  االجماع: اجمع اهل العلم على مشروعٌة نكاح الصؽار وانه -

ولد نمل ابن المنذر االجماع على جواز  كؾء كما ٌجوز له تزوٌجها مع كراهٌتها وامتناعها

وان سبب االجماع على جواز تزوٌج الصؽار ،تزوٌج االب ابنته البكر الصؽٌرة من الكؾء 

انً المابلون واستدل اصحاب المذهب الث.(ٔ)عابد الى لوة وثبوت النصوص الدالة على صحتة

 .(ٕ)بعدم جواز تزوٌج الصؽار بالكتاب والسنة والمعمول:

ٌِْهْم وَ ) الكتاب: لوله تعالى - اْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ

ان االٌة لرنت الزواج بالبلوغ حٌث بٌن هللا عزوجل ان البلوغ سن الزواج عالمة  *(أَْمَوالَُهمْ 

تشٌر الى انتهاء مرحلة الصؽر كما انه ال ٌستفاد من العمد لبل البلوغ وال تظهر ثماره وفً 

 اثباته ضرر بالصؽٌرة ولو صح زواج الصؽار لما كان لهذه الؽاٌة معنى.

ٌرة ان النبً)صلى هللا علٌه واله وسلم(لال )ال تنكح األٌم حتى السنة النبوٌة: ما رواه ابو هر -

ان الحدٌث ،لالوا ٌارسول هللا وكٌؾ اذنها؟لال ان تسكت تستؤمر وال تنكح البكر حتى تستؤذن(

واالذن ال ٌتؤتى من الصؽٌرة  فٌه داللة على ان الزواج ال ٌكون اال باستبذان المرأة بكرا ام ثٌبا

فالدة لها فال  أمالبصمات والسكوت النها نالصة االهلٌة  أمان بالتصرٌح التً لم تبلػ سواء ك

ولول النبً)علٌه افضل الصالة والسالم()ٌامعشر الشباب  ،ٌإخذ بؤذنها حٌث ال اعتبار له اصال

من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج فؤنه اؼض للبصرواحصن للفرج ومن لم ٌستطع فعلٌه 

الحدٌث الشرٌؾ الى فبة الشباب ولٌس الى الصؽار كما ان بالصوم(متوجه هذا الخطاب فً 

 الحدٌث بٌن ان من شروط الزواج االستطاعة المادٌة والمعنوٌة وهً ؼٌر متحممة فً الصؽٌر.

لالوا ان  من وجهٌن االول/من المعمول: استدل المابلون بعدم جواز تزوٌج الصؽار بالمعمول  -

والصؽر ٌنافٌهما فٌكون الزواج فً الصؽر ،رؼبةممصود الزواج هو شرعا للنسل ولضاء ال

ثانٌا/ ان هذا العمد ٌعمد للعمر وتلزمهما احكامه بعد البلوغ فال ٌكون ،ضربا من اللهو والعبث

 الحد ان ٌلزمهما ذلن اذ ال والٌة الحد علٌهما بعد البلوغ وال خٌار لهما فً فسخ العمد.

ؽٌرة عمد صحٌح لكن االولى عدم تزوٌجهما ان تزوٌج الصؽار جابز ومشروع والعمد على الص

اال اذا ظهرت مصلحة راجحة وذلن ان تزوٌج الصؽٌرة ؼٌر واجب وانما جابز وهذا ما حدا 

وان الزواج تتعلك به حموق وواجبات مما لد  ،ببعض الفمهاء ان ٌجعلوه ضمن المصالح الحاجٌة

ما لكم الشرعً ٌجب علٌه االلتفات فالناظر فً الح،ٌحمل االولٌاء عببا وتبعات هم فً ؼنى عنها

ٌترتب على الحكم من اثار سواء من تحمٌك مصلحة فٌستجاب او مفسدة فٌدرأ حٌث اننا ال ندري 

ما سٌإول الٌه هذا الزواج بعد ان ٌبلػ الصؽٌر او الصؽٌرة ولد ٌكون لكل منهما رأي ٌإثر فً 

ٌبلػ الصؽٌر  زوٌج الصؽار حتىابماء الزواج ولد ٌعجل فً زواله وانمطاعه فال مصلحة فً ت

وضع الفمهاء المإٌدٌن  ،او الصؽٌرة وٌكون لهما االذن المعتبر فً اختٌار كل منهما لالخر

لزواج الماصرات شروطا الستكمال الزواج مثل ان تكون مصلحة الفتاة متعلمة بمثل هذا الزواج 

                                                           

 .9ٔص،مصدر سابك،( سها ٌاسٌن عطا المٌسًٔ) 
 .8ٔ-ٗٔصنفسه،مصدر  ،( سها ٌاسٌن عطا المٌسًٕ)
 

 .ٙاٌة ،* سورة النساء
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ومن االدلة المإٌدة  ،الحسنةوان ٌتم تزوٌجها من رجل صالح ٌرعى شإونها وٌعاملها المعاملة 

 .(ٔ) لزواج الماصرات دون سن الثامنة عشر:

بًِ ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمن نَِّسابُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعد تُُهن  ثاََلثَةُ أَْشُهٍر المران الكرٌم:لال تعالى) - َوالال 

بًِ لَْم ٌَِحْضنَ  ها وعدة من لم تحض بعد ثالثة اشهر تشٌر االٌة ان عدة من انمطع حٌض (َوالال 

 وفٌه اشارة لزواج الفتاة لبل البلوغ.

السنة النبوٌة:زواج النبً)صلى هللا  علٌه واله وسلم (من عابشة وهً فً عمر صؽٌر بنت  -

 .تسع سنٌن

 االجماع:اجمع الفمهاء على جواز تزوٌج االب البنته الصؽٌرة. -

االثار وكتب السٌرة اشتهار الزواج المبكر بٌن عمل الصحابة )رضً هللا عنهم(: نملت  -

الصحابة ولم ٌرد ان هنان من انكره منهم واصحاب هذا الرأي ٌجدون ان تحدٌد سن معٌن 

للزواج ؼٌر منطمً الختالؾ سن البلوغ والنضج بٌن الفتٌات باختالؾ السمات الجسدٌة 

 واختالؾ البٌبة والظروؾ المحٌطة.

 .(ٕ) ؼٌر المإٌدٌن لزواج الماصرات دون سن الثامنة عشرة ما ٌؤتً: الفمهاء ومن ادلة

ٌِْهْم أَْمَوالَُهمْ لال تعالى)َ -  **(اْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ

هللا صلى هللا علٌه واله وسلم انها فمال رسول  خطب ابو بكر وعمر فاطمة)علٌها السالم( -

ان الؽاٌة للتشرٌع فً االسالم جلب المصالح  ،فزوجها منه صؽٌرة فخطبها علً)علٌه السالم(

ودرء المفاسد وتحدٌد سن للزواج فٌه مصلحة للزوج والزوجة حٌث ٌكونا لد بلؽا سن الرشد 

وتعددت االراء فً زواج الفتٌات الصؽٌرات لعدة اسباب ،وامتلكا مهارات اكثر واعمك فً الحٌاة

منها فهم وتفسٌر الفمهاء لمعنى البلوغ فمنهم من ٌرى ان البلوغ ٌعنً العالمات الطبٌعٌة نزول 

 .(ٖ)الحٌض للفتاة 

سن الزواج هو سن النضوج الطبٌعً وٌعرؾ بسن البلوغ وهو ٌختلؾ باختالؾ الشعوب ان 

وطبٌعة البٌبة فهو ٌبكر فً المناطك الحارة فتبلػ البنت فٌها مبلػ النساء  النه ٌتؤثر بعوامل المناخ

فً التاسعة او العاشرة من العمر وٌتؤخر فً المناطك الباردة الى الخامسة عشرة او السادسة 

والى اكثر من ذلن فً المناطك التً ٌشتد فٌها البرد وٌتوسط بٌنهما فً  عشرة من عمر البنت

وتظهر غ حٌث تعتبر جزٌرة العرب من المناطك الحارة وفٌها ٌبكر سن البلو،المناطك المعتدلة

عالمته فً البنت فً التاسعة او العاشرة من عمرها وتزوج البنت فً سن مبكرة ولد ٌعمد 

زؾ الى زوجها اذا ادركت سن البلوغ فمد عمد النبً)صلى هللا علٌه واله زواجها وهً طفلة وتُ 

                                                           

سن الثامنة  ادلة المإٌدٌن وؼٌرالمإٌدٌن لزواج الماصرات دون،حكم زواج الماصرات،( عبد الحكٌم طبنجةٔ)

 .https://mawdoo3.com  ،عشرة

 

 ٗاٌة،سورة الطالق. 
 المصدر نفسه.،( حكم زواج الماصراتٕ)
 

 .ٙاٌة ،**سورة النساء

 
المجلد ،بحث فً مجلة جامعة الشارلة للعلوم الشرعٌة،زواج الماصرات بٌن الشرع والمانون،( صالح شمٌراتٖ)
 .8ٖٔ-7ٖٔص،9ٕٔٓ،االمارات ،(ٕالعدد)،(ٙٔ)
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فً المدٌنة فً السنة االولى  وتزوجهاهً فً السادسة من عمرها وسلم( زواجه على عابشة و

والزواج من الصؽٌرات مؤلوؾ فً افرٌما ،للهجرة وكانت لد بلؽت الثانٌة عشرة من عمرها

والهند ومالٌزٌا وؼٌرها من المناطك الحارة فالبنت ٌعمد علٌها وهً فً المهد وتزؾ الى زوجها 

وفً بعض  ،لسن ولد تزوج من رجل كهل فً عمر ابٌهامتى ادركت سن البلوغ او لبل هذه ا

لمن سمٌت له  الجماعات تجري خطبة البنت للبنٌن وهم صؽار حتى اذا كبروا زفت كل بنت

ولد عٌن جمهور الفمهاء بعد ،وكانت هذه العادة جارٌة عند عرب الجاهلٌة واستمرت فً االسالم

من الجنسٌن فهو عند المالكٌة والشافعٌة  ذلن السن الصالح للزواج والتً ٌفترض فٌها بلوغ كل

 والحنابلة خمس عشرة سنة للصبً والبنت معا ولد وافك الشٌعة الجعفرٌة جمهور اهل السنة فً 

اما ابو حنفٌة فمد  ،تعٌٌن سن الخامسة عشرة للصبً ولكنهم حددوا سن بلوغ البنت بتسع سنوات

 .(ٔ)سنة وللبنت سبع عشرة سنةرفع السن الصالح للزواج فجعلها للصبً ثمانً عشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عالم ،الزواج عند العرب فً الجاهلٌة واالسالم دراسة ممارنة،( د.عبد السالم الترمانٌنًٔ)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔص،998ٔ،الكوٌت،المعرفة
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 الدولٌة المانونٌة المبحث الثانً:زواج الماصرات فً التشرٌعات

 

الدول الؽربٌة وبؤستثناء الدول التً الؽت بشكل نهابً  الممتضٌات المنظمة لزواج الماصر فً نّ إ

زواج الماصر كسوٌسرا والسوٌد والنروٌج والمانٌا ال تختلؾ كثٌرا عن نظٌرتها فً الدول 

كسن للزواج مع  عاما8ٔ اؼلبها بوالذي حدد من لبل  بخصوص السن المحدد للزواج ،العربٌة

بهذا الزواج  صللترخٌ ىء ودون تحدٌد لسن ادنترن المجال لزواج من هم دون هذا السن استثنا

. (ٗ)دنماركًل. وا(ٖ). والفنلندي(ٕ). والبلجٌكً(ٔ)وهو ماسار علٌه كل من المانون الفرنسً

 .(٘)واللكسمبورؼً

وبخصوص الشروط المرتبطة بهذا الزواج فمد ربطها المشرع الفرنسً بضرورة الحصول  

وهو نفس ،على اذن من وكٌل الجمهورٌة وموافمة االب او االم وثبوت وجود اسباب خطٌرة 

المنحى الذي سلكه كل من المشرع البلجٌكً الذي لٌد هذا الزواج باستصدار اذن من محكمة 

وكذلن المشرع االٌطالً الذي اشترط ،ن ووجود اسباب خطٌرة تبررهاالسرة وموافمة االبوٌ

ترخٌص المحكمة بهذا الزواج وموافمة الوالدٌن او ولً االمر بعد التاكد من النضج النفسً 

وربط المشرع فً دولة اللكسمبورغ زواج ،والبدنً للماصر وصحة االسباب المبررة للطلب

اضً الوصاٌا وموافمة االبوٌن ووجود اسباب الماصر من جانبه بالحصول على اذن من ل

وخالفا للمنحى الذي تبنته لوانٌن الدول السابمةالتً اشترطت االذن المضابً لتوثٌك هذا  ،خطٌرة

ربط المشرع الفنلندي االمر بضرورة الحصول على ترخٌص من طرؾ وزارة العدل  ،الزواج

لجهه)وزٌر العدل( التً منحها المانون بعد اثبات المعنٌٌن السباب خاصة تبررالطلب وهً نفس ا

المدنً الهولندي فً حٌن منح المانون الدانماركً لمكتب الزواج)التابع لوزارة العدل الدنماركٌة( 

اما فٌما ٌتعلك بؤجراءات الخبرة الجسدٌة او النفسٌة ،صالحٌة اصدار ترخٌص بزواج الماصرٌن

الدول االوربٌة لم تشترط هذٌن االجراءٌن على الماصر وكذا البحث االجتماعً فالمالحظ بؤن 

 . (ٙ)الجل منح االذن بتزوٌج الماصر من عدمه 

صادق البرلمان االلمانً)بوندستاغ( على مشروع لانون ٌمنع زواج الماصر فً المانٌا فً 

عاما اما  8ٔالٌمل الحد االدنى للعمر عند الزواج عن ن وٌتضمن هذا المانون ا 7ٕٔٓسنة

كما ٌمضً  ،عاما فستعتبر ملؽاة وباطلةٙٔحد طرفٌها أالزٌجات التً عمدت بالفعل ولم ٌبلػ 

عاما مع وجود 7ٔاو ٙٔالمانون بالؽاء الزٌجة التً كان عمر احد طرفٌها عند عمد الزواج 

مرٌة حٌث تموم محكمة االسرة بالنظر فً شؤن استثناءات فً بعض الحاالت لدى هذه الفبة الع

وهنالن عموبات تفرض على مخالفً هذا ،هذا الزواج وذلن بعد جلسة استماع الى الماصرٌن 
                                                           

 .97ٓٔؤٖٕٓ( المانون المدنً الفرنسً وفما لتعدٌالت ٔ)
 
 .99ٓٔ( المانون المدنً البلجٌكً وفما لتعدٌل ٕ)
 
 .ٕٔٓٓ/ٕٕٙٔ( لانون الزواج تعدٌل ٖ)
 
 .9ٙ9ٔلسنةٕٙ٘لانون رلم ( ٗ)
 
 .ٕٗٔٓلسنة ٗ( المانون المدنً تعدٌل ٘)
 

 .ٗٔ-ٖٔص،مصدر سابك،( السٌدة امٌنة افروخًٙ)
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المانون حٌث كل من ساهم فً زواج لاصرٌن دون سن الثامنة عشرة فً المانٌا سواء كان امام 

 ٘نون بؽرامة مالٌة تصل الى مسجد او اي شخص له سلطة دٌنٌة سٌعالب على مخالفته للما

 .(ٔ)االؾ ٌورو

(سنة والنساء 9ٕوٕ٘وعلى الصعٌد العالمً ان سن زواج الشبان فً العالم مابٌن)

(سنة ولد نظم المانون السن االدنى للزواج فً كل الدول تمرٌبا حٌث الل سن ٕٗوٕٓمابٌن)

التٌنٌة واكبر (عاما هو فً اٌرلندا واسبانٌا وبعض دول امرٌكا الٗٔلزواج الرجال)

(عاما هو فً بعض دول وسط وشمال اوربا واسترالٌا وادنى سن لزواج النساء الل ٕٔسن)

(عاما فً معظم الدول 8ٔالالتٌنٌة و)(عاما فً اسبانٌا واٌرلندا وبعض دول امرٌكا ٕٔمن)

 .(ٕ)وعلٌه فؤن سن الزواج ٌختلؾ وٌتحدد بالمٌم السابدة فً كل مجتمع من المجتمعات،االوربٌة

عاما للشبان والفتٌات لكن بعض 7ٔ-ٌٙٔتراوح المعدل العالمً للسن المانونً للزواج بٌن و

حٌث اعلنت الحكومة االسبانٌة انها سترفع السن المانونٌة للزواج ،الدول تتٌح الزواج فً سن الل

عاما لٌصبح مماثال لبمٌة الدول االوربٌة وبهذا اصبحت استونٌا الدولة ٙٔعاما الى ٗٔمن

اما والٌة ،عاما وتشترط اٌضا موافمة الوالدٌن٘ٔوحٌدة فً اوربا التً تشرع زواج البالؽٌن ال

لكن تضع السلطات فً الوالٌة  ٕٔتتٌح للفتٌات الزواج فً سن ال فؤنها ماساتشوستس االمٌركٌة

وال ٌعنً وضع سن لانونٌة للزواج ان ،هذا الزواج تحت ظروؾ استثنابٌة ومع موافمة لاض

التزاما تاما فٌه فدول مثل الهند وافؽانستان تشهد نسبة كبٌرة من الزواج المبكر تحت السن هنان 

 .(ٖ).وٌوضح ادناه الل سن لانونً للزواج فً عدة دول حول العالمالذي فرضته السلطات

 عاما.ٗٔعاما والذكورٕٔاالورؼواي: االناث  -ٔ

 عاما.ٗٔعاما والذكورٕٔاالكوادور: االناث  -ٕ

 عاما.ٖٔعاما والذكورٖٔة بروناي:االناث سلطن -ٖ

 عاما.ٗٔعاما والذكورٗٔامارة اندورا:االناث  -ٗ

 أعوام. 9اعوام والذكور9اٌران:االناث -٘

 8ٕٔٓوالٌة امرٌكٌة سنت استثناءات فً لوانٌنها التً تسمح للمصربالزواج ففً  ٓ٘-8ٗمن

ومن ضمن الثمانٌة ،الماصر تماما.اول والٌتٌن تمنع زواج (٘)ونٌوجٌرسً.(ٗ)اصبحت دٌلواري

بٌنما .(ٙ)منها لم تحدد سنا لانونٌا ادنى للزواج 8ٔواالربعٌن والٌة التً تسمح بزواج المصر 

                                                           

 .https://amp.dw.com/ar( ماذا ٌتضمن لانون منع زواج المصر فً المانٌا ٔ)
سلسلة ،عرفٌةدراسة فً االنثروبولوجٌا الم،االدران المتؽٌر للشاب المصري،(  د.ٌحٌى مرسى عبٌد بدرٕ)

 .97ٖص،998ٔ،االسكندرٌة ،البٌاطش سنتر للنشر والتوزٌع،الدراسات والبحوث االنثربولوجٌة
سكاي نٌوز عربٌة ،ادنى سن لانونً للزواج فً العالم (ٖ)

https://www.skynewsarabia.com/amp/varieties 

(4)Delaware becomes first US state to fully ban child 
marriage،https://edition.cnn.com،2018. 
(5)New Jersey governor signs law banning underage 
marriage،https://6abc.com/new-jersey-news-governor-phil-murphy-marriage. 
 

(6)why does the us have so many child brides?bbc.co.uk.23 
october،2017،https://www.bbc.co.uk/news/av/world. 
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منطمة كولومبٌا والعدٌد  نّ أعاما باالضافة الى 7ٔالىٗٔمنها تضع سنا لانونٌا ٌتراوح من ٕٖ

ثل بورتو رٌكو( تسمح بزواج من المناطك التابعة لسٌطرة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة)م

الحد االدنى للزواج  نّ أوٌنص لانون االحوال الشخصٌة فً مورٌتانٌا على .(ٔ)الماصر

ومع ذلن فؤن الزواج بالتراضً بٌن الماصرٌن امر شابع فً مورٌتانٌا خاصة فً ،عاما8ٔهو

السموط صنؾ النساء وذلن بضؽط من العابالت التً تخشى على بناتها من بطش المجتمع ومن 

 .(ٕ)فً حالة ما اضاعت الكثٌر من الفرص فً سن مبكرة فً فخ العنوسة

فً الكامٌرون ٌهدؾ الى انهاء ضرر الزواج المبكر فنص على  ولد صدر لانون عموبات جدٌد

تجرٌم الزواج االجباري فمن ٌجبر شخصا على الزواج سٌحصل على عموبة تتراوح من خمس 

الؾ وملٌون فرنن افرٌمً اذا كانت الضحٌة ٕ٘الى عشر سنوات وعلى ؼرامة تتراوح بٌن 

وان زواج .(ٖ)مهما كانت الظروؾ تحت سن الثامنة عشر ولن تمل العموبة عن عامٌن سجن

عاما وعمر ٙٔاالطفال فً الهند وفك المانون الهندي هو زواج ٌكون فٌه عمر االناث الل من

 .(ٗ)عامإٔالذكورالل من 

ومع دخول لانون حظر زواج االطفال فً الفلبٌن حٌز التنفٌذ اصبح هذا الفعل ؼٌر لانونً علما 

ولة االسٌوٌة الفمٌرة تدخل المفص الزوجً لبل سن ان واحدة من كل ست فتٌات فً هذه الد

ونص المانون الذي ولعه الربٌس رودرٌؽو دوتٌرته على الحكم بالسجن تصل الى ،الثامنة عشرة

 شمول وهذا ٌتضمن اٌضا،عاما او ٌساكنه8ٔعاما لمن ٌتزوج اي شخص دون سن ٕٔ

 .(٘)نفسها العموبةباالشخاص الذٌن ٌرتبون او ٌنظمون زٌجات من هذا النوع 

عمدت لوانٌن االحوال الشخصٌة الى تحدٌد سن ادنى للزواج ٌجب ان  فً الدول العربٌة فمد امّ أ

ٌبلؽه كل من طرفً العمد لكً ٌكون شرعٌا االان معظم هذه الموانٌن تتنالض من حٌث منع 

 وان،الزواج المبكر والسماح به ضمن االستثناءات التً من خاللها ٌشرع تزوٌج الصؽٌرات

معظم لوانٌن االحوال الشخصٌة للدول العربٌة اجمعت على تحدٌد السن االدنى للزواج وان 

اختلفت فً هذا التحدٌد بٌن بلد واخر. ورؼم وضع حدود لانونٌة لمواجهه الزواج المبكر اال اننا 

بحٌث اصبح زواج الماصرات االستثنابً والمشروط هو الماعدة  مشكلةنشهد استمرار هذه ال

 .لممارسة الفعلٌة ال تحترم تلن الشروطكون ا

                                                           

(1)Marriage Laws of the fifty states،District of columbia and puer to 
rico،www.law.cornell.edu.legal lnformation 
institute،2018،https://www.law.cornell.edu/wex/table-marriage. 
 

 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiزواج االطفال فً مورٌتانٌا  (ٕ)
 

(3)Child marriage around the  world،Girls not brides،Cameroon،2017. 
 

 .https://ar.m.wikipedia.org/wiki ،زواج االطفال فً الهند (ٗ)

 
عاما 8ٔعاما لمن ٌتزوج أي شخص دون سن ٕٔ( الفلبٌن تضع حدا لزواج االطفال والسجن ٘)

https://arabic.euronews.com/2022/philippine-bans-child-marriage-president-
rodrigo-duterte-signed-law-prison. 

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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فً عدد من الدول  الخاص بزواج الماصرات ٌةالمانون فٌما ٌلً استعراض للتشرٌعات ونبٌن

 .(ٔ) العربٌة

من لانون االحوال الشخصٌة السوري ٙٔلانون االحوال الشخصٌة السوري: نصت المادة  -ٔ

 8ٔاهلٌة الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر اال ان المادة 

من نفس المانون جاء فٌها)اذا ادعى المراهك البلوغ بعد اكماله الخامسة عشر او المراهمة بعد 

 مالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج ٌؤذن به الماضً اذا تبٌن صدق دعواهما واحتمال جسمٌهما(اك

زواج الفتاة لبل سن السابعة عشرة ٙٔنالحظ ان المانون السوري ولو انه ٌمنع فً المادة 

ٌشجع وٌسهل  8ٔمنه العمل والبلوغ ألهلٌة الزواج فهو وبموجب المادة  ٘ٔوٌشترط فً المادة 

المبكر اذ ٌسمح بزواج الماصرة بسن الثالثة عشرة مخالفا المواثٌك الدولٌة ال سٌما اتفالٌة  الزواج

والٌبرز نص المادة ،حموق الطفل التً اعتبرت الطفل كل انسان لم ٌبلػ الثامنة عشر من العمر

 ةالمذكورة اعاله ما ٌدلً به المضاة الشرعٌون من انهم ٌتشددون فً تطبٌمها بفرضهم ثالث 8ٔ

شروط مجتمعة من موافمة الولً والتحمك من البلوغ وتحمل الجسم كما ٌشترط تناسب 

من لانون العموبات السوري  9ٙٗمن المانون(اذ ان العموبات ؼٌر رادعة فالمادة 9ٔالسن)مادة 

تعالب رجل الدٌن الذي ٌعمد زواج لاصر لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره دون ان ٌدون فً العمد 

لوالٌة على الماصر او ان ٌستعاض عنه بؤذن الماضً بؽرامة من مابة الى مبتٌن رضى من له ا

وخمسٌن لٌرة سورٌة كما انه ٌتم التساهل فً تطبٌك سابر الشروط وال تفرض على مخالفتها اٌة 

 .عموبات

فمرة)أ( من المانون المذكورماٌلً)ٌشرط  ٓٔلانون االحوال الشخصٌة االردنً: نصت المادة -ٕ

ة الزواج ان ٌكون الخاطب والمخطوبة عاللٌن وان ٌتم كل منهما ثمانٌة عشرة سنة فً اهلٌ

شمسٌة من عمره( اال ان الفمرة)ب(من المادة المذكورة جاء فٌها)على الرؼم مما ورد فً 

لاضً المضاة ان ٌؤذن فً حاالت خاصة بزواج   الفمرة)أ(من هذه المادة ٌجوز للماضً وبموافمة

ذا كان فً إشرة سنة شمسٌة من عمره وفما لتعلٌمات ٌصدرها لهذه الؽاٌة من اكمل الخامسة ع

زواجه ضرورة تمتضٌها المصلحة( وعلى الرؼم من ان المانون االردنً ٌفرض شروطا لاسٌة 

سنة وٌفرض على المحكمة التاكٌد من وجود مصلحة ظاهرة  ٘ٔلتزوٌج الفتٌات اللواتً ٌبلؽن 

وان الٌكون الزواج مكررا او سببا فً  من المانون(7ا)المادة مثال ان ٌكون فارق العمر مناسب

االنمطاع عن التعلٌم المدرسً اال ان التطبٌك العملً ٌبٌن ان هذه الشروط ؼالبا الٌتم التحمك 

منها بشكل تام وان المضاة الشرعٌن ال ٌدلمون فً الحاالت المعروضة وٌكتفون بموافمة لاضً 

 السن المانونٌة المحددة.المضاة لتزوٌج الفتٌات دون 

من لانون الطفل المصري)ال ٌجوز ٖٔلانون االحوال الشخصٌة المصري:نصت المادة  -ٖ

توثٌك عمد زواج لمن لم ٌبلػ من الجنسٌن ثمانً عشرة سنة مٌالدٌة كاملة وٌشترط للتوثٌك ان 

على حٌاة  ٌتم الفحص الطبً للراؼبٌن فً الزواج للتحمك من خلوهما من االمراض التً تإثر

وٌعالب تؤدٌبٌا كل من وثك زواجا بالمخالفة الحكام ،او صحة كل منهما او على صحة نسلهما 

وبالرؼم من تشدٌد المانون المصري لناحٌة منع الزواج لمن ٌتجاوز سن الثامنة عشر هذه المادة(

لل من أٌن ذ ٌعالب تادٌبٌا وجنابٌا كل من وثك زواجا اذا كانت سن الزوجإدون اٌة استثناءات 

                                                           

ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج ،ن الزواجممارنة لانونٌة بٌن الدول العربٌة للموانٌن التً تتعلك بس،ندى خلٌفة (ٔ)
 .ٖٔص،المبكر للفتٌات
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سنة او كل من ٌثبت فً وثٌمة الزواج سنا ؼٌر السن الحمٌمً الحد الزوجٌن اال ان صٌاؼة  8ٔ

المذكورة اعاله فتحت الباب امام العدٌد من المخالفات بحجة انها ال تحظر الزواج ٖٔنص المادة

 .سنة بل تحظر توثٌك هذا الزواج8ٔلمن هم دوت 

من مدونة االسرة المؽربٌة)ان اهلٌة  9ٔ: نصت المادة لانون االحوال الشخصٌة المؽربً -ٗ

الزواج تكتمل بؤتمام الفتى والفتاة المتمتعٌن بمواهما الفعلٌة ثمان عشرسنة شمسٌة(اال ان المادة 

من المانون المذكورتجٌز لماضً االسرة المكلؾ بالزواج ان ٌؤذن بزواج الفتى والفتاة دون ٕٓ

ه المصلحة واالسباب المبررة لذلن بعد االستماع البوي سن االهلٌة بممرر معلل ٌبٌن فٌ

ٌتبٌن من المانون ،الماصراو ناببه الشرعً واالستعانة بخبرة طبٌة او اجراء بحث اجتماعً

المؽربً وكسابر الموانٌن العربٌة فتح نافذة لالستثناءات تسمح بزواج الماصر بشروط وضوابط 

عادة ماٌكتفً لتزوٌج الفتاة الماصر بتصرٌحات الولً اال ان والع الحال اثبت ان لاضً االسرة 

واعتماد نفس المبررات ومنها السٌما توفر لدى الماصرة المدرة الجسدٌة لتحمل اعباء وواجبات 

 الزواج.

كانت السن المانونٌة  99ٓٔلانون االحوال الشخصٌة الٌمنً:لبل توحٌد الٌمن فً العام  -٘

ولكن بعد توحٌد الٌمن لم ٌحدد المانون ،عاما فً الجنوبٙٔو عاما فً الشمال ٘ٔلزواج الفتٌات 

اي سن لانونٌة للزواج بل سمح فمط للوصً على الفتاة اتخاذ المرار حول ما اذا كانت جاهزة 

نظر البرلمان الٌمنً فً مشروع لانون وضع بدعم من 9ٕٓٓوفً عام ،جسدٌا ونفسٌا للزواج

عاما 7ٔالٌمنٌة ٌحدد سن الزواج االدنى للفتٌات بالمنظمات النسابٌة ومنظمات حموق الطفل 

وٌشمل عموبات للمنتهكٌن ؼٌر ان الموافمة على مشروع المانون المذكور اعترضها المحافظون 

 .(ٔ) فً البرلمان فتم تعلٌمه وسحبه

لانون االحوال الشخصٌة اللٌبً: نصت المادة السادسة من لانون االحوال الشخصٌة اللٌبً  -ٙ

وتكمل اهلٌة الزواج ببلوغ سن ،كاالتً)ٌشترط فً اهلٌة الزواج العمل والبلوغ

وللمحكمة ان تؤذن بالزواج لبل بلوغ هذه السن لمصلحة او ضرورة تمدرها بعد موافمة ،العشرٌن

سنة واعطى ٕٓالولً( ان المانون اللٌبً تفوق على االتفالٌات الدولٌة بتحدٌده سن الزواج ب

 ها تسمح بتزوٌح من هم دون هذه السن.الحك للمحكمة وحد

( من لانون االحوال الشخصٌة ٖ(فمرة)ٗلانون االحوال الشخصٌة السودانً: نصت المادة ) -7

السودانً االتً)ال ٌعمد ولً الممٌزة عمد زواجها اال بؤذن الماضً لمصلحة راجحة بشرط كفاءة 

ت على انه ٌكون التمٌٌز ببلوغ سن ( من المادة المذكورة نصٕالزوج ومهر المثل( وان الفمرة)

سنوات وبالتالً ٓٔفٌكون المانون السودانً لد اجاز زواج الفتاة التً تبلػ من العمر ،العاشرة

فان المجتمع المدنً السودانً ٌوجه انتمادات واسعة لهذا المانون معتبرا ان تزوٌج الفتاة فً سن 

ولٌة السٌما وان السودان صدلت على العاشرة ٌعد جرٌمة خطٌرة متعارضة مع المواثٌك الد

اتفالٌة حموق الطفل وٌطالب المجتمع المدنً بالؽاء هذا المانون وسن تشرٌعات تمنع وتجرم 

 .زواج الفتٌات الماصرات

لانون االحوال الشخصٌة التونسً: نص الفصل الخامس من لانون االحوال الشخصٌة  -8

ن الرجال وثمانٌة عشرة سنة كاملة من النساء ال التونسً االتً)من لم ٌبلػ عشرٌن سنة كاملة م

ٌمكنه ان ٌبرم عمد الزواج(اال انه جاء فً الفصل نفسه)وابرام عمد الزواج دون السن الممرر 

                                                           

 .٘ٔ-ٗٔص،مصدر سابك،ندى خلٌفة (ٔ)
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ٌتولؾ على اذن خاص من المحاكم وال ٌعطى االذن المذكور اال ألسباب خطٌرة وللمصلحة 

لعرفً وفرض الصٌؽة الرسمٌة للزواج الواضحة للزوجٌن( ان المانون التونسً منع الزواج ا

 وتجرٌم المخالؾ.

لانون االحوال الشخصٌة البحرٌنً: فً ظل ؼٌاب لانون ٌنظم العاللات االسرٌة فً البحرٌن  -9

( عن ٘ٗالمرار رلم)7ٕٓٓ لسنةالى ان صدر  ،اي سن ادنى للزواج محدد لانونا هنان كنٌلم 

جوز اجراء عمد الزواج وال المصادلة علٌه ما لم الذي جاء فٌه)ال ٌووزارة العدل فً البحرٌن 

سنة ولت العمد ما لم ٌكن ثمة ضرورة ملحة تبرز  8ٔسنة وسن الزوج  ٌ٘ٔكن سن الزوجة 

الزواج لمن هم الل من هذه السن وٌشترط الحصول فً هذه الحالة على اذن من المحكمة 

ل والذي نص فً صدر لانون احكام االسرة فً شمه االو 9ٕٓٓالمختصة( وفً عام 

من سنة بموافمة المحكمة الشرعٌة بعد التحمك  ٙٔ)تزوج الصؽٌرة التً ٌمل سنها عن 8ٔالمادة

 .مالءمة الزواج(

لانون االحوال الشخصٌة السعودي: شرعت وزارة العدل السعودٌة فً اجراء تنظٌمً  -ٓٔ

دت الوزارة الى حماٌة الماصرات من الزواج المبكر وذلن بتحدٌد سن الزواج للجنسٌن وعم

توزٌع وثابك عمود زواج جدٌدة على مؤذونً الزواج الرسمٌٌن تضمنت وللمرة االولى تحدٌد 

ومنعت المؤذونٌن كافة من عمد زواج من هم دون السادسة عشرة اال ،عمر الفتاة فً عمد زواجها

ناحٌة بموافمة المحكمة المختصة وذلن بعد استصدار تمرٌرطبً ٌثبت اكتمال الصؽٌرة من ال

وللحد من زواج الماصرات صدرت ،الجسمٌة والعملٌة وبكون زواجها ال ٌشكل خطرا علٌها 

 .(ٔ) ة الصؽٌرة عن ولٌها لعدم الكفاءةاحكام لضابٌة تمضً بنزع والٌ

سطٌنً: ان لانون االحوال الشخصٌة المطبك فً لطاع ؼزة للانون االحوال الشخصٌة الف -ٔٔ

الزواج ان ٌكون سن الخاطب ثمانً عشر سنة فؤكثر وسن المخطوبة هلٌة أ) ٌٙنص فً المادة

ولكن المانون اورد استثناء خطٌرا على هذه الماعدة وهو السماح  ،(سبع عشرة سن فؤكثر

اما لانون االحوال الشخصٌة المطبك ،للماضً بتزوٌج الفتاة التً تتجاوز سن التاسعة من عمرها

مع االستثناء نفسه الوارد فً  7ٔدنى لسن زواج الفتاة بفً الضفة الؽربٌة فهو ٌحدد الحد اال

 سنوات. 9تزوٌج الفتاة التً تتجاوز لطاع ؼزة وهو السماح ب

لانون االحوال الشخصٌة اللبنانٌة: فً لبنان تتعدد لوانٌن االحوال الشخصٌة بتعدد الطوابؾ  -ٕٔ

 لكل فتاة ٌكون للزواج حٌث طابفة ولكل منها لانونها الخاص فال ٌوجد لانون موحد 8ٔالبالؽة

ً لانون وان بعض الطوابؾ حددت سن الزواج بؤلل من  ،مختلفا تبعا للطابفة التً تنتمً الٌها ا

 .(ٕ)سنة والبعض االخر سمحت بتزوٌج الصؽٌرة البالؽة من العمر تسع سنوات٘ٔ

 

 

 

 

 

                                                           

 . 7ٔ-ٙٔص،مصدرسابك،( ندى خلٌفةٔ)
 .8ٔ-7ٔصنفسه،مصدر،( ندى خلٌفة ٕ)
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 فً لبنانالطوابؾ  حسبسن زواج الفتاة  ٌوضح ادناه (ٔ) الجدولو

  االستثناء  زواج الفتاةسن  الطابفة

 9 7ٔ السنٌة

 البلوغ 9 الشٌعٌة

 ٘ٔ 7ٔ الدرزٌة

  ٗٔ  الطوابؾ الكاثولٌكٌة

 ٘ٔ 8ٔ الروم االرثوذكس

 ٗٔ ٘ٔ االرمن االرثوذكس

  ٗٔ السرٌان االرثوذكس

 ٌشترط البلوغ دون تحدٌد السن ٙٔ االنجٌلٌة

الضرورة ؼٌرمحدد فً حال  ٘ٔ الشرلٌة االشورٌة االرثوذكسٌة

 حتى كانت الصحة والبٌبة تإهلها

 سنة ٕٔالصؽٌرة تحت  سنة ونصؾٕٔ االسرابٌلٌة

 

ال توجد فً لبنان احصاءات دلٌمة وواضحة بشؤن زٌجات الماصرات اال ان هذه الممارسات 

وكانت الهٌبة الوطنٌة لشإون المرأة ،منتشرة خصوصا فً المناطك الرٌفٌة مثل عكار والبماع

لد اعتدت مشروع لانون محدد االطر المانونٌة لزواج الماصرات والذي ٌنص على االجتماعٌة 

وجوب استشارة لاضً االحداث لألستحصال على اذونات لزواج الماصرات وفً حال الرفض 

ال ٌصبح الزواج باطال بل ٌتوجب على العابلة وعلى الجهة التً انجزت الزواج دفع ؼرامة 

االحوال الشخصٌة وعدم وجود سن زواج موحد فً لبنان ٌبمى ونظرا الى تعدد لوانٌن ،مالٌة

 .(ٔ)امر الرار هذا المانون مسؤلة صعبة ومعمدة

ذا كانت مجمل تشرٌعات الدول العربٌة لد ابمت على االستثناء بؤباحتها لزواج الماصرات فؤن إو

مشترطة بذلن التطورات التً شملت التشرٌعات الؽربٌة جعلت بعض الدول تلؽً هذه االمكانٌة 

سنة دون التنصٌص على 8ٔضرورة تمتع الممبلٌن على الزواج بسن الرشد المانونً المحدد فً 

امكانٌة النزول عن السن المذكور فً حٌن ابمى بعضها على االستثناء المذكور وفما لشروط 

اج وباستمراء لوانٌن االسرة للدول العربٌة ٌتبٌن ان بعضها عمل على تحدٌد سن الزو،محددة

المشرع االردنً والعمانً واالماراتً والعرالً كسنة 8ٔعلى ؼرار مدونة االسرة فً 

فً حٌن حدده بعضها االخر بؤكثر من ذلن كالمشرع الجزابري الذي ،والمورٌتانً والسوري

سنة فٌما نص بعضها االخر على سن ادنى من ذلن  ٕٓسنة واللٌبً الذي حدده فً 9ٔحدده فً 

سنة او المشرع  ٘ٔسبة للمشرع الٌمنً الذي اباح الزواج لكل من بلػ سن كما هو الحال بالن

وعلى خالؾ ماذكر ،سنةٙٔالبحرٌنً الذي تحدث فمط عن امكانٌة زواج الفتاة عند بلوؼها سن 

مٌزت بعض الموانٌن االخرى بٌن الفتى والفتاة عند تحدٌدها لسن الزواج كما هو الحال للمشرع 

سنة بالنسبة للفتى  ٕٓسنة فً ممابل  7ٔالمذكور بالنسبة للفتاة فً التونسً الذي حدد السن 

سنة بالنسبة للفتى والكوٌتً الذي  8ٔسنة و ٙٔوالمشرع المطري الذي اباح زواج الفتاة فً سن 

                                                           

 . 9ٔ-8ٔصسابك،( مصدرٔ)
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وٌشكل التشرٌع السودانً استثناء ،سنة7ٔسنة والفتى فً ٘ٔجعل سن زواج الفتاة محددا فً 

 تراطه البلوغ لزواج الفتى والفتاة دون تحدٌد سن معٌن فً الزواجمما ذكر وذلن باالكتفاء باش
(ٔ). 

( على ماٌلً)ٌُشترط فً االهلٌة البلوغ 9ٔدولة االمارات العربٌة المتحدة نصت المادة) -ٖٔ

)ال ٌجوز توثٌك  ماٌلً (ٕٓفٌبطل زواج الصؽٌر والصؽٌرة( وجاء فً الفمرة االولى من المادة)

الزوج لد اتم ثمانً عشرة سنة والزوجة ست عشرة سنة ولت العمد ما لم  عمد الزواج اذا لم ٌكن

 .(ٕ)تؤذن المحكمة بتوثٌمه لبل هذا السن اذا رات مبررا لذلن(

لطر:ٌمكن ان تتزوج الفتاة حسب المانون المطري فً  لدولة لانون االحوال الشخصٌة -ٗٔ

 .ٙٔعامها ال

 للذكور. 7ٔسنة لالناث و٘ٔاالدنى للزواج هو لانون االحوال الشخصٌة الكوٌتً:ان السن  -٘ٔ

من المتزوجات اللواتً % ٘ٗوذكر التمرٌر ان،الصومال:لٌس هنان سن محدد للزواج -ٙٔ

 .(ٖ)٘ٔمنهن تزوجن دون ال% 8و 8ٔعاما تزوجن دون سن الٕٗوٕٓتتراوح اعمارهن بٌن 

الشخصٌة العرالً من لانون االحوال 7لانون االحوال الشخصٌة العرالً:نصت المادة -7ٔ

ان المادة الثامنة من المانون  )ٌشترط فً تمام اهلٌة الزواج العمل واكمال الثامنة عشرة(اال

تجٌز للماضً ان ٌؤذن بزواج من بلػ الخامسة عشرمن العمراذا وجد ضرورة لصوى المذكور

ن ان المانون وٌتبٌ،تدعو الى ذلن وٌشترط العطاء االذن تحمك البلوغ الشرعً والمابلٌة البدنٌة

عاما ٌعطً التمدٌر 8ٔو٘ٔالعرالً ٌمنع زواج الفتاة دون الخمسة عشرعاما منعا باتا وبٌن 

للماضً وبرضى الوالدٌن موافمة الطبٌب المختص فً تزوٌج الفتاة وضمن شروط محددة كما 

ٌدا ان المانون العرالً اشترط ابرام عمد الزواج فً المحكمة وعدم ابرامه عند رجال الدٌن بع

وبالرؼم من المانون العرالً ،عن اعٌن المانون للحفاظ على حموق الزوجة وخاصة الماصر

لمدة عشر فرض عموبات جزابٌة لمن ٌكره شخصا على الزواج دون رضا تصل الى السجن 

من لانون االحوال الشخصٌة(االانه وبحسب الناشطٌن الحمولٌٌن فً العراق ان  9سنوات)مادة

والسٌما وان العموبة ٌمكن تالفٌها بدفع ؼرامة مالٌة كما ،تحاكً مجتمعا اخرهذه المادة كتبت ل

ان العدٌد من الزواجات للفتٌات اللواتً لم ٌستوفن الشروط المانونٌة تتم عند رجال الدٌن ولٌس 

 .(ٗ)فً المحاكم

وؼالبٌة  ،( فً اكثر بلدان العالمٕٔ-8ٌٔختلؾ سن الزواج من بلد الى اخر لكنه ٌتراوح بٌن)

الدول العربٌة واالسالمٌة حددت ثمانً عشرة سنة من العمر لزواج الجنسٌن واعتبر المانون 

وذلن بسبب كونه ٌنآى عن المانون 9٘9ٔالعرالً لالحوال الشخصٌة تمدمٌا عند انفاذه فً عام 

                                                           

دراسة تشخٌصٌة  ،( السٌدة امٌنة افروخً ربٌسة لطب النٌابة العامة المتخصصة والتعاون المضابً واخرونٔ)
 .ٓٔ-٘ص،  ٕٕٓٓ،المملكة المؽربٌة ،حول زواج الماصر

 
 ،االمارات ،جامعة االمارات للنشر،ٔط،احكام الزواج فً الشرٌعة االسالمٌة،( دمحم علً عبد الرحمن وفإ)

 . ٖٗٔص،ٖٕٓٓ
 
 الحرة،( الطفولة فً فراش الزوجٌةٖ)

https://www.alhurra.com/choice-alhurra،2016. 
 
 .٘ٔ-ٗٔص،مصدر سابك،( ندى خلٌفةٗ)
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 الدٌنً فً بعض المواضع ومنحه حمولا موسعة للمرأة فٌما ٌخص الزواج والوصاٌا والمٌراث

( تسمح بالزواج عند سن 8عاما على الرؼم من ان المادة )8ٔ( سن الزواج ب7تحدد المادة )

كما ،المانونً والماضً وان تثبت المدرة الجسمانٌة على ذلن لًعاما بشرط موافمة الو ٘ٔ

( الزواج المسري لاللارب وؼٌر االلارب وٌعرض فاعله للسجن لمدة تصل الى 9تحضر المادة)

على الرؼم من ذلن فؤن العراق ٌشهد معدالت مململة لحاالت الزواج المسري و،ثالث سنوات

والمبكرالنها تُعمد على ٌد رجال الدٌن الذٌن ٌكونون خارج نطاق السلطة المناطة بالمحاكم ومن 

معن ضمن ضحاٌا هذا الزواج ال تُجبرعلى تحمل العوالب العاطفٌة ٌثمة فؤن الفتٌات الالتً 

 و،االضرار المانونٌة اٌضا الناجمة عن الزواج ؼٌر الُمسجل رسمٌاو فمط بلوالجسدٌة الوخٌمة 

( االمهات الوصاٌة على االبناء فً حاالت الطالق شرٌطة ان تتمتع االم بكامل 7٘تمنح المادة)

لواها العملٌة وبمدرتها على تربٌة الطفل مع السماح للطفل باختٌار اي من الوالدٌن ٌفضل العٌش 

 .(ٔ)عاما ٘ٔمعه حتى سن 

االهلٌة شرطا فً ابرام عمد الزواج حتى ٌعرؾ  عد  وان لانون االحوال الشخصٌة العرالٌة   

ٌشترط فً تمام اهلٌة الزواج  )الرضا من العالدٌن فمد جاء بالفمرة االولى من المادة السابعة

المادة الثامنة المعدل . وهنان استثناء جاء فً الفمرة االولى من (ٕ)(العمل واكمال الثامنة عشرة

ما نصه كاالتً)اذا طلب من اكمل الخامسة عشر من  978ٔ ( لسنةٕٔبموجب المانون رلم)

ولٌه الشرعً  العمر الزواج فللماضً ان ٌؤذن به اذا ثبت له اهلٌته ولابلٌته البدنٌة بعد موافمة

 كان عترض اوخالل مدة ٌحددها له فؤن لم ٌ واذا امتنع الولً طلب الماضً منه موافمته

 .(ٖ)اعتراضه ؼٌر جدٌر باالعتبار اذن للماضً بالزواج(

ما نصه )للماضً  978ٔ( لسنة 9ٓواضٌؾ الى هذه المادة الفمرة الثانٌة بموجب المانون رلم ) 

ان ٌؤذن بزواج من بلػ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة لصوى تدعو الى ذلن 

 .(ٗ)والمابلٌة البدنٌة(وٌشترط العطاء االذن تحمٌك البلوغ 

وان لانون االحوال الشخصٌة ٌتٌح زواج الماصرات فً ظل ثؽرات فٌه او نتٌجة خلل فً 

التطبٌمات المضابٌة تسمح بتسجٌل عمود الزواج المبرمة خارج المحاكم فً ولت الحك وتركت 

الخلل  ثؽرة واضحة المكان الزواج تحت سن الثامنة عشر هذه الثؽرات مع الكثٌر من حاالت

فً التطبٌمات المضابٌة تسبب فً استمرار زواج الماصرات وتصدٌمه من لبل المحاكم االحوال 

 .(٘)الشخصٌة العرالٌة

م العمد على الفتاة خارج ومن صور التحاٌل على المانون والتالعب بها لتزوٌج الماصرة ان ٌت  

المحكمة وتبمى فً عصمة الرجل الى ان تبلػ السن المانونٌة ثم ٌسجل العمد فً المحكمة 
                                                           

 .9٘9ٔلعام88ٔ( لانون االحوال الشخصٌة العرالً رلم ٔ)
 
 ،جامعة صنعاء،دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة،لضاٌا المرأة الرٌفٌة من منظور النوع االجتماعً،( د.فإاد الصالحًٕ)

 .8ٙ-8٘ص، ٕٗٓٓ،المكتبة التارٌخٌة الٌمنٌة،الٌمن
 
 .98٘ص، 97ٕٔ ،اسطنبول،ٔج،الوسٌطالمعجم ،( ابراهٌم مصطفىٖ)
 
 .7٘ص،ٕٗٓٓ،جامعة السلٌمانٌة،ٔط،الوسٌط فً شرح لانون االحوال الشخصٌة ،( فاروق عبدهللا كرٌمٗ)
 
 .987ٔ ،7ٖٙٔالعدد،( لانون الولابع العرالٌة٘)
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المانونٌة حفاظا على حموق االوالد كحك  نها عمد جدٌد او ٌتحملون تبعاتهأالمختصة على 

ً وحكمه لانونا وٌعد هذا النوع من الزواج من انواع الزواج العرف،المواطنة والتعلٌم وؼٌرها

( منه ان ٘فمد اشترط المشرع العرالً فً لانون االحوال الشخصٌة فً المادة العاشرة الفمرة)

ٌتم عمد الزواج داخل المحكمة االحوال الشخصٌة وان ٌسجل بسجالتها الرسمٌة الخاصة 

ا وٌعالب بالحبس مدة ال تمل عن ستة اشهر وال تزٌد على سنة او بؽرامة كل رجل عمد زواج

وان هذه المادة تم تعدٌلها فً اللٌم كردستان لتكون العموبة اشد وٌنص التعدٌل  ،خارج المحكمة

ن دٌنار وال تزٌد على ثالثة مالٌٌن دٌنار كل من اجرى على انه ٌعالب بؽرامة ال تمل عن ملٌو

ى عمد الزواج خارج المحكمة وتكون العموبة الحبس مدة ال تمل عن ثالث سنوات وال تزٌد عل

 .(ٔ)خمس سنوات اذا عمد خارج المحكمة زواجا اخر مع لٌام الزوجٌة

التعدٌالت الممترحة على لانون االحوال الشخصٌة فً البالد  ولد رفض البرلمان العرالً مإخرا

 والتً كانت تسمح للمضاة الشرعٌٌن بفرض لانون تمٌٌزي بشؤن المضاٌا االسرٌة وكانت بعض

هذه الموانٌن من شؤنها ان تسمح بزواج الفتٌات دون سن الثامنة عبر منح بعض الطوابؾ الدٌنٌة 

 .(ٕ)سلطة فرض لوانٌن اسرٌة

 

 

 

                                                           
 .8ٕٓٓ(،لسنة٘ٔ(،رلم )٘( لانون تعدٌل تطبٌك لانون االحوال الشخصٌة ،المادة السابعة الفمرة)ٔ)
 .https://www.hrw.org/ar/news  7ٕٔٓ( البرلمان العرالً ٌرفض تزوٌج الفتٌات بسن الثامنة،ٕ)
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 تمهٌد: 

جذور تارٌخٌة واجتماعٌة مرتبطة ارتباطا لوٌا بمٌم  ولهموجود منذ المدم ماصرات زواج ال نّ أ

اال فً االونة االخٌرة  مشكلةعراؾ المجتمعات وعاداتها وتمالٌدها ولكن لم ٌتم الحدٌث عنه كأو

وذلن لما ترتب علٌه من مشاكل كثٌرة اجتماعٌة وصحٌة ونفسٌة حٌث افمد كٌان النسك االسري 

 فضال عن كونهٌهدد سالمة المجتمع صحٌا ونفسٌا والتصادٌا  .كما انهانحالله ادى الىازنه تو

ٌخالؾ الموانٌن والمواثٌك الدولٌة المتعلمة بالسن المناسب للزواج والمدرة على تكوٌن اسرة 

وعلى االسرة  الماصر(الزوجة اثاره السلبٌة تنعكس على الفرد) ان كما،ناجحة خالٌة من المشاكل

حرمان من مواصلة التعلٌم وممارسة االدوار العدٌدة والمهمة فً تنمٌة بالمتمثلة  والمجتمع

  المجتمع باالضافة الى االنعكاسات الصحٌة وااللتصادٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة...الخ

تضمن  اساسٌن والفصل الحالً تناول زواج الماصرات من حٌث االسباب واالثار وفً مبحثٌن 

 وكما ٌؤتً:

 

  .أسباب زواج الماصرات :المبحث االول 

 .اصراتثار زواج المأ :المبحث الثانً 
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 المبحث االول/ أسباب زواج الماصرات 

  

  االجتماعٌة: واالعراف العادات والتمالٌد -1

الذي نعٌشه حالٌا لكننا ٌعتمد الكثٌر ان بعض التمالٌد االجتماعٌة انطوت ورحلت مع التطور 

ومن هذه العادات هً زواج الماصرات  ،نكتشؾ انها التزال حاضرة وبموة فً المجتمع العرالً

واصبحت تشمل المدن واالرٌاؾ على حد سواء فما زلنا نسمع بزواج  مشكلةحٌث اتسعت هذه ال

اءات والفصل مصطلح ٌطلك على طرٌمة حسم المضاٌا بٌن العشابر مثل االعتد،الفصل 

والتجاوزات التً تحدث بٌنهم وؼالبا ماٌكون فصل الخصومات من خالل تسدٌد مبلػ مالً او 

االسوأ هو تزوٌج فتاة من العشٌرة المعتدٌة لعشٌرة المعتدى علٌه وؼالبا ماتكون هذه الفتاة 

بزواج الهبة اذ لد ٌهب احدهم بنتا من بناته او  هنان ماٌسمىوفضال عن زواج الفصل  ،لاصرا

ضحاٌا هذا  تكونابنته الوحٌدة لرجل دٌن هادفا من عمله هذا رضا هللا ومؽفرته وفً الؽالب 

 .(ٔ)الزواج من الماصرات اٌضا

ان المرأة مازالت تعٌش فً ظل لٌم وعادات وتمالٌد موروثة تعزز تفوق الرجل وتخلك تفاوتا   

سواء فً )تمتع بها كل من الذكر واالنثى فً المجتمع وكثٌرا ما نجد األسرة ٌبٌن الحموق التً 

طفولتها  منذ مراحلتحرص من خالل التنشبة االجتماعٌة على إعداد الفتاة  (الرٌؾ أو الحضر

تنمً األسرة لدى الفتاة منذ  فبٌنماالمبكرة للمٌام بالدور المنزلً وٌتم ذلن فً سٌاق متنالض 

فً الولت نفسه  انوثتهادور الزوجة وربة البٌت و تشجع فٌها إبراز داءال الصؽر استعدادها

حٌث  ،تفرض علٌها سٌاجا من المحرمات و تراها دابما مصدر الملك والخوؾ وجلب العار

ى فً ما ٌتعلك تحرم الفتاة خاصة فً الرٌؾ من حمها فً المنالشة واالختٌار واتخاذ المرار حت

 روثات الثمافٌة السابدة ارست صورة نمطٌة عن المرأة شكلتها كثٌرمن  ان المو،بحٌاتها ومستمبلها

ٌتواله  الذيٌلعب أسلوب التنشبة االسرٌه اذ المتؽٌرات من بٌنها أسالٌب التنشبة االجتماعٌة 

ٌعٌشون فٌه دورا فً تشكٌل شخصٌة  الذي اآلباء الذٌن ٌرثون عادات وتمالٌد مجتمعهم 

ضارٌة ٌمارسونها على أبنابهم عن طرٌك تدعٌم اتجاهات ممبوله ح اضؽوط مشكلٌن بذلناألبناء

فً اطار المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه والننا نعٌش فً حضاره تعطى االولوٌه فٌها للطفل  مبعٌنه

ٌنتمل االتجاه الى معامله الفتاه على انها واالنثى  ةالطفل علٌها تحصلالذكر وتخصه بممٌزات ال 

 .(ٕ)واالدنى مكانة لدرهوااللل النوع االضعؾ 

ان حٌاة الفتاة عند بعض االهالً هً الزواج متناسٌن بذلن تعلٌمها وانها لد تكون شٌبا مثمرا 

ولعل من بٌن اهم اسباب ذلن هو االعراؾ ،لمجتمعها فً ٌوم من االٌام من خالل عملها ولدرتها

ظنا منهم بؤنه ٌمثل الحماٌة والتمالٌد والثمافة العشابرٌة التً تتمسن وتحث على الزواج المبكر 

 .(ٖ)من االنحراؾ وزٌادة النسل

                                                           

 .https://www.independent arabia.com/node( زواج الماصرات البطلة هً الضحٌة ٔ)

 
الى زواج ( أ.د.أ اساور عبد الحسٌن، مٌسة عبد داود الموسوي، العوامل االجتماعٌة والثمافٌىة المإدٌة ٕ)

(، كلٌة التربٌة للبنات، 7ٕ(،المجلد)٘،العدد) الماصرات، مجلة كلٌة التربٌة للبنات ،لسم الخدمة االجتماعٌة
 .7ٙٙٔ،صٕٙٔٓجامعة بؽداد، 

 
 .88-8ٗص،ٕٗٓٓ،االردن،عمان،دار الشروق للطباعة والنشر،ٔط،التنشبة االجتماعٌة،معن خلٌل عمر( ٖ)
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األسبابّالحقيقيةّلدواجّالقاصخاتّتنحرخّفىّتفذىّالجهلّوالتقاليجّالمهروثة،ّواألبّالحىّّنّ إ
ّوالنبيّ ّاإلسالم ّتعاليم ّيخالف ّفههّبحلك ّيدوجها ّالمدئهليةّثم ّتتحمل ّال ّالرغيخة ّابنته ّأن يعمم

ّالخأىّسممّالهّّوصمىّهللاّعميهّّو ّأسنج ّ)كمكمّراعّوكمكمّمدئهلّعنّرعيته...(،ّواإلسالم يقهل:
 .(ٔ)ثمّيتجاهلّفهحاّأمخّيحاسبّعميهّأمامّهللاّّيعمملمهلىّفالّزواجّإالّبهلي،ّفإذاّكانّالهلىّ

كما ان اسباب الزواج المبكر تعود الى عدة دوافع منها التؤثٌر الموي والمستمر لالعراؾ 

 ااالب ابنته البناء عمومتها أوؼٌرهم من افراد العشٌرة معتمد ببموجبها ٌخطالعشابرٌة والتً 

او ان ذلن ٌإدي الى زٌجات اكثر استمرارا والى تموٌة االواصر بٌن اعضاء العشٌرة الواحدة 

 8ٔوان االباء ٌرون انه من حمهم اجبار بناتهم على الزواج لبل سن ال ،للحفاظ على الممتلكات

تزوٌج النساء لسرٌا من خالل مبادلة الزوجات بٌن العشابر حٌث ٌموم االب او كما ٌتم احٌانا 

االخ بتزوٌج البنت الى رجل من عشٌرة اخرى فً ممابل حصوله على زوجة من اختٌاره من 

% ٙ.8٘وعلٌة فمد لعبت االعراؾ والثمافة العابلٌة والتمالٌد العشابرٌة دورا فً  ،تلن العشٌرة

 .(ٕ)سري من حاالت الزواج الم

نرى بؤن المفاهٌم السلٌمة لد تتحول عند  ،وبما ان المرأة تمثل شرؾ االسرة وسمعتها وكرامتها 

الكثٌر منهم الى مصطلحات مملوبة مساٌرة مع اعرافهم التسلطٌة وتمالٌدهم ؼٌر االنسانٌة 

 .(ٖ)فٌعمدون الى تزوٌج الفتاة بسن مبكر

وتإدي المٌم االجتماعٌة والثمافٌة دورا فً الحث على هذا الزواج فمن منظور العادات والتمالٌد 

وصٌانة لشرؾ العابلة اذ ٌمثل موضوع الشرؾ  وحفظ لها ن زواج الماصرات هو سترللفتاة أ

علٌها كما ان تزوٌجها فً سن صؽٌر ٌساهم فً  حفاظاساسٌة ٌنبؽً ال ةوالعفة فً المجتمع لٌم

اب عدد كبٌر من االوالد وزٌادة فً نسل االسرة خصوصا ان هذا الزواج الٌتعارض مع انج

و  ةماتزال منظومات حاكم ةالعادات والتمالٌد االجتماعٌ وان،من وجة نظرهم الدٌن االسالمً

ام علمانٌٌن  الناس فً هذه المجتمعات متدٌنٌن كان سواء تفرض نفسها على المجتمع ةمسٌطر

على تلن  اوان اي تؽٌٌر ٌطال هذه العادات ٌعد عدوان ،الن هذه التمالٌد تمثل هوٌتهم االجتماعٌه

 .الهوٌه

 

 

                                                           

مجلة  ،فمروالتمالٌد زواج الماصرات ٌؽتال البراءةبسبب الجهل وال  ،حسنً كمال (ٔ)
 .7ٕٔٓ،(ٕٗٔالعدد)،الهراما
 
مركز سٌسفارلحموق  ،مٌرٌام بوتٌن ، نساء العراق المفمودات: العنؾ االسري فً فترات النزاع المسلح (ٕ)

 .ٕٔص،ٕ٘ٔٓ ،لندن،المدنٌٌن والمجموعة الدولٌة لحموق االللٌات 
 
مجلة اداب ،المشاكل المانونٌة للزواج فً الرٌؾ العرالً لمحافظة نٌنوى ،الصفار( د.عبد الرزاق لاسم ٖ)

 .ٓٓٗص،987ٔ،(7ٔالعدد)،الرافدٌن
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بحمولها  ؾواالعتراة فً تحدٌد ادوارها فً الحٌا تتجسد ٌتبعها اثار ةرأالنظره الدونٌه للموان  

 نفسها فً المولع الدونًورصتتالرجل وانما المرأة نفسها حٌث  وال تمتصر هذه النظره على

 . (ٔ)ضعٌؾ النظرة االجتماعٌة السابدة الٌها كجنسانسانٌا وذلن بفعل 

 

  الفمر: -6

تبٌن االدلة العملٌة ان الفمر وانعدام االمن سبب من االسباب الجذرٌة لممارسة تزوٌج الماصرات 

مازال ف،سنة الماضٌة  ٖٓسبة تزوٌج الصؽٌرات على مدى وعلى الرؼم من التراجع العام فً ن

وفً  ،تزوٌج الماصرات شابعا فً المناطك الرٌفٌة وفً اوساط المجتمعات المحلٌة االشد فمرا

العدٌد من المجتمعات المحلٌة ؼالبا ما ٌعتبر الزواج وسٌلة لضمان الكفاؾ االلتصادي للفتٌات 

والنساء اللواتً لٌست لهن امكانٌة الوصول بشكل مستمل الى الموارد المنتجة واللواتً ٌعشن 

لفتٌات  فً حاالت فمرشدٌد. ولد ٌكون لتزوٌج الماصرات مزاٌا التصادٌة اٌضا من لبٌل مهرالل ل

وٌمكن ان توافك االسر على زواج مإلت لبناتهن ممابل مكسب مالً وهو  ،االصؽر سنا

ولد ٌشجع الفمر اٌضا النساء على الزواج من رعاٌا اجانب بؽٌة  *ماٌعرؾ باسم الزواج التعالدي

وهذه ممارسة تزٌد من فرص االتجار بالنساء .وتظهر االبحاث انه فً عدد محدود ،االمن المالً

ن البلدان تجري ممارسة تزوٌج الماصرات فً االسر الؽنٌة اٌضا حٌث تعتبر هذه الممارسة م

وسٌلة للمحافظة على الثروة فٌما بٌن االسر التً تنتمً الى الطبمة االجتماعٌة وااللتصادٌة 

 .(ٕ)نفسها 

م لد تكون اسرة الصؽٌرة فمٌرة وعددها كبٌرا وٌضٌك رب االسرة ذرعا بمن ٌعولهم، وٌموو

ل مْ على شإونهم وتكون الحٌاة صعبة فٌرى ان تزوٌجها فً سن مبكرة تخفؾ عنه ثمل الحِ 

فٌزوجها لمن وثك منه بانه سٌتولى رعاٌتها،وٌتحمل عن اسرتها نفمتها وكسوتها 

وان  بعض االولٌاء ٌعد فتاته الصؽٌرة السٌما اذا كانت حسناء موردا مالٌا سواء ،واحتٌاجاتها

فً مهرها اومن التطلع من خاللها الى اكتساب بعض المال لفن ازمته من خالل المبالؽة 

االلتصادٌة او تكثٌر ماله او طمع فً شهرة او جاه ، وهذا فً الوالع ؼٌر مصٌب المن جهة 

الن هوالء  ،)لؽرض كسب المال(تزوٌجها لمصلحة نفسه وال من جهه صؽٌر عمرتزوٌجها فً 

 .(ٖ)ٌهم الطمع ؼالبا عن رعاٌة مصالحهنالذٌن ٌتخذون بناتهم سلعة تشترى ٌعم

ساهم الفمر بشكل ربٌسً فً زواج الفتٌات الصؽٌرات من رجال كبار السن او متزوجٌن و

من زوجات سابمات حٌث تفضل االسر الفمٌرة تزوٌج بناتها الى عدد من االبناء  همولدٌ
                                                           

 
كلٌة ،جامعة البصرة،رسالة ماجستٌر منشورة،التحلٌل الجؽرافً لظاهرة زواج الماصرات ،( شجن جاسم دمحمٔ)

 .ٕٗٔ-ٖٕٔص،9ٕٔٓ،العراق،االداب

 
وهذا الزواج ال ،ٌتم عمد هذا الزواج بٌن الرجل والمرأة اال لفترة زمنٌة معٌنة ممابل اجر* الزواج التعالدي: ال 

 ٌتوافك مع شروط الزواج المانونً وبموجب الشرٌعة االسالمٌة.
 
جامعة  ،التجمع النسابً الدٌممراطً اللبنانً،طفلة ال زوجة ،تزوٌج الماصرات ،جوانا عبداللة واخرون( ٕ)

 .ٓٔ-9ص،ٕ٘ٔٓ ،الحكمة
 
دار النشرالمجمع الفمهً  ،رابطة العالم االسالمً ،تزوٌج الماصرات ،( د. احمد بن موسى السهلًٖ)

 .ٗٔص ،ت-ب،الطابؾ ،المكتبة الشاملة الذهبٌة،االسالمً
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بتكالٌؾ ومراسم االعراس فهنالن عاللة ارتباط بٌن الزواج المبكر والفمر فٌما ٌتعلك ،اؼنٌاء

فتسعى االسر الفمٌرة الى تزوٌج عدد من بناتها فً ٌوم واحد او مشاركة العرس مع بعض 

االلارب او اهل المرٌة فً ٌوم واحد )العرس الجماعً( وذلن توفٌرا لنفمات العرس تفادٌا 

تحت دعاوى او وال ٌلٌك ان ٌلمى االب بؤبنته لؽرٌب .(ٔ)للتكالٌؾ الباهظة على الفرد الواحد

فً حٌن ان هللا تبارن  مبررات واهٌة كالخوؾ من الفمر او ان ٌفوتها لطار الزواج او ضٌك الٌد

فاهلل تبارن  *(*ْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌِ اُكْم ۚن(* وٌمول تعالى) َوفًِ الس َماِء ِرْزلُكُْم َوَما تُوعَدُونَ وتعالى ٌمول)

وتعالى ضمن االرزاق لالباء واالبناء والٌلٌك برجل ذي مروءة ان ٌزوج ابنته لمن هو فً عمر 

 .(ٕ)ابٌها وكذلن على الرجل ان ٌختار الزوجة الصالحة المالبمة له

 هوالفمر الشدٌد ٌجعل الفتٌات عببًا التصادٌا على االسرة، والذي ٌمكن ان ٌخؾ هذا العبا و

حٌث عادة ما ٌنظر اآلباء الفمراء للزواج على انه طرٌمة لتؤمٌن مستمبل الفتاه . كرالزواج المب

 .(ٖ)مالًٌا

وسوء الوضع االمنً وااللتصادي وانتشار البطالة  ٖٕٓٓان الفترة التً مر بها العراق بعد 

بعض االسر العرالٌة الفمٌرة تزوٌج بناتها الماصرات تخلصا من اعباء المعٌشة بادى 

كما ان لحصول ثمن العروس )المهر( من االزواج المتمدمٌن أمال فً تجاوز محنتها ،الصعبة

المادٌة وتسببت احداث العنؾ والفلتان االمنً وظواهر االرهاب والتفجٌرات التً ٌعانً منها 

البلد الى فمدان الكثٌر من العوابل المعٌل لها مما ادى الى المبول بتزوٌج بناتها الماصرات لتؤمٌن 

فً حٌن وجدت اسر اخرى نفسها مجبرة على المبول بزواج بناتها من االثرٌاء لكً  ،تهنحٌا

 .(ٗ)ٌتمكنوا من تجاوز ضنن المعٌشة

وفً العراق فؤن ارتفاع حجم العجز المالً لاللتصاد العرالً وانخفاض مستوى المعٌشة  

لدى  ماصراج الوارتفاع نسبة الفمر من اسباب ظهور المشكالت التً من بٌنها مشكلة الزو

العرالٌن وخاصة عند طبمة الفمراء الذٌن ٌدعون بؤن الزواج المبكر ٌإدي الى تنظٌم العاللات 

فمد اكدت العدٌد من الدراسات ان الزواج المبكر ٌعد  ،االجتماعٌة منعا لالنحدار لكال الطرفٌن

السباب الذي ٌإدي من االسباب الربٌسة لفمر المرأة وٌعٌمها عن دخولها سوق العمل وهو احد ا

عابما  د  ٌع ماصرالى احتمال ولوع الفمر على النساء واشارت معظم الدراسات ان الزواج ال

لعجلة التنمٌة وذلن لما ٌترتب علٌه من االنعكاسات االلتصادٌة السلبٌة حٌث ان معظم الفتٌات 

تزوج هذه االسر بناتها فً سن مبكر لكً  إذالمتزوجات فً سن مبكرة ٌنحدرن من اسر فمٌرة 

                                                           

 .8ٔص،مصدرسابك،( نوال عبد الرحمن حمزة واخرونٔ)
 

 .ٕٕاٌة،* سورة الذارٌات
 .ٖٔاٌة ،** سورة االسراء

 مصدر سابك. ،( حسنً كمالٕ)

 (3)B icchieri C، Lindemans، Jiang. A social norms perspective on child 

marriage: The general framework. UNICEF، 2014. 
 
بحوث ومنالشات الندوة الفكرٌة التً ٌنظمها مركز  ،الوضع العرالً عشٌة الحرب ،( سعد ناجً جوادٗ)

 .ٕٗٔص،ٕٗٓٓ،بٌروت،ٔط،دراسات الوحدة ا لعربٌة
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المرأة من التعلٌم ودخولها سوق  ماصرتزٌح بعضا من العبء االلتصادي واٌضا ٌعٌك الزواج ال

 .(ٔ)العمل واالبداع وتتعرض اكثر من ؼٌرها للفمر بسبب افتمارها الى الخبرات

 التفكن االسري:  -3

ب فضحاٌا الطالق م او زوجة األلم زوج األهنالن جٌل متعب نفسٌا ٌعانً التفكن االسري وظ

م أبٌن  بحٌث تنمسم حٌاتهم سر وتشرد االطفال الا فؤنهٌار،مفكن اسرٌا جٌل ومن نتابجه كثٌرة 

زواج طفلة  ان،واب كل منهما له طرق تربوٌة مختلفة على االخر مما ٌإثرعلى االطفال سلبا

إدي الى طالق مبكر عند اول مشكلة ت فكرة خاطبة صؽٌرة التفهم معنى الزواج ومسإولٌتة

وان من اسباب . والنها طفلة التستطٌع تحمل اي صعوبات نتٌجة الجهل بمصاعب الحٌاة

الزواج المبكر فهذا الزواج لد ٌإدي الى عوالب وخٌمة على الزوجة  هوالطالق فً مجتمعنا 

ً تحمل المسإولٌة الصؽٌرة التً لم ٌكتمل عندها الوعً والنضج البٌولوجً والوعً الكامل ف

 .(ٕ)وتربٌة االطفال

ن تضٌع فً أما أمرٌن أسرتها من ٌموم بؤعالتها وهً بٌن أ فًٌتٌمة والٌوجد  الفتاة لد تكونو

مر ممن ٌحافظ علٌها ن ٌزوجها ولً األأما أنسانٌة وتهلن فً المستنمع الوخٌم وأودٌة ذباب األ

 .(ٖ)وٌموم بواجباتها وٌصونها

الزواج ؼٌر  وهذا ،بتزوٌج فتٌاتها دون توثٌك رسمً لٌتفادوا طابلة المانونسر تموم ن بعض األأ

الرسمً او ؼٌر الموثك او العرفً ٌزج بالفتاة فً مشكالت تإثر على نسب االطفال  وعلى 

بما ٌشمل التداعٌات ،اثبات حمها فً حموق الزواج وضٌاع حمها حال ولوع انفصال او طالق 

 .(ٗ)جمٌعها لحمولٌةاالجتماعٌة وااللتصادٌة وا

وفً حال كانت االسرة متصدعة وٌسودها الشماق والصراع وتختفً منها روح المحبة والثمة 

وٌنعدم فٌها اي أمان فذلن سٌإدي الى اندفاع المرأة عامة والماصرة خاصة الى التمسن بؤي 

لهذا خٌط للخالص من هذه االجواء ممثال بزواجها فً سن مبكرة حتى وان لم تكن مستعدة 

الزواج نفسٌا وفزٌولوجٌا لكونها مجبرة ومكرهه من والدها او والدتها اللذٌن ٌرٌدان الخالص 

فً سن مبكرة حتى وان كان الرجل الذي ٌتزوجها فً سن اكبر من عمرها بكثٌر تها من مسإولٌ

سري الى كره وحمد والتعاون الى صراع فعندما تتحول المودة والرحمة الى لطٌعة والحب األ

وهً  الفتاةكل ذلن ٌجعل من البٌت بٌبة طاردة تضؽط على نفسٌة  ،اٌشماء وتعاسة مادٌا ونفسو

وكذلن بتؤثٌر من والدها او والدتها الذٌن ٌرٌدان  فً سن حرجة فتجعلها تلجؤ الى الزواج المبكر

                                                           

دراسة ،التوافك الزواجً وعاللته بؤسالٌب المعاملة الوالدٌة والصحة النفسٌة لالبناء ،بلمٌس دمحم جباري (ٔ)

 .ٗ٘ص،ٖٕٓٓ،كلٌة االداب ،جامعة صنعاء ،اطروحة دكتوراه،نفسٌة تطبٌمٌة على المجتمع الٌمنً

 

صحٌفة  ،الزواج المبكر ٌمود الى طالق مبكر،فردوس العلمً (ٕ)

 https://www.alayyam.info/news،ٕٕٔٓ،االٌام

 

 .ٗٔص،مصدر سابك،تزوٌج الماصرات،د.احمد بن موسى السهلً (ٖ)

 

الزواج ؼٌر الرسمً طرٌك التفكن  ،وابل لطفً،د.دمحم الباز (ٗ)

 https://www.dostor.org،ٕٕٔٓ،الدستور،االسري
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التخلص من مصارٌفها خصوصا اذا كان عدد افراد العابلة كبٌرا ماٌإثر فً الظروؾ 

 .(ٔ)المعٌشٌة

ان ٌتخلصوا منها  ٌدفع البعض الى تعمدان وفاة الوالدٌن وتبنً االلارب للفتاة كؤحد العموم  ذلنك

وعندما ٌمدم الشاب للخطبة فؤن االهل ٌفضلون ان تكون  ،بتزوٌجها فً سن مبكر الول متمدم لها

 .(ٕ)الفتاة صؽٌرة جدا بحجة انهم سٌعطونها عاداتهم وهً فً سن صؽٌر

 بمن العاللات االسرٌة من االسباب المهمة التً تإدي بالفتاة الماصر الى لبول الزواجسوء ان 

 التوافك بٌن افراد حاالتمن تحد حٌث تنتج هذه العاللات السٌبة ضؽوطا نفسٌا  هو اكبر منها

االسرة فٌما بٌنهم والتً لد تتمثل فً التمٌٌز بٌن الجنسٌن كمٌام احد االبوٌن او كلٌهما بتمٌٌز 

ٌزٌد  الذكور عن االناث فً المعاملة مما ٌشعر الفتاة بانها عبء ثمٌل ٌجب التخلص منه ومما

والمشكالت  .االمر سوءا وجود وانتشار العادات السلبٌة كشرب الخمر والخالفات الزوجٌة

االلتصادٌة المتمثلة بضعؾ الحالة المادٌة لالسرة والبطالة اوعدم المدرة على العمل بٌن افرادها 

باالضافة الى العزلة االجتماعٌة لالسرة نتٌجة التربٌة والموروثات االجتماعٌة فهذة كلها اسباب 

تدفع بالماصرات الى لبول الزواج لؽرض التخلص من هذه الحٌاة االسرٌة المتصدعة حتى وان 

 .(ٖ)وفسٌولوجٌا لم تكن مستعدة لهذا الزواج نفسٌا

رؼبتهن فً الخروج من الدابرة  ٌزٌد من وان تعرض الفتٌات للضؽط االجتماعً

فالكثٌر من  ،رؼبتهن فً الهجرة خارج الوطن مع ازواجهن فضال عن زٌادة ،المفروضة

 . (ٗ)التً عانٌن منهامن المشكالت العابلٌة  كان الدافع هوالهروب الفتٌات الالتً تزوجن

ال او وجود زوجة التفكن االسري هوؼٌاب االم عن المنزل وتشتت االطف من بعض مظاهرو

حٌث ان ؼٌاب االم ،اب ولٌامها بسلوكٌات عنؾ ضد االطفال او الفتٌات المتواجدات فً االسرة

دفع الفتٌات  هذه التؤثٌرات هو ةوفً ممدماالسرة  فً له تؤثٌر كبٌر على حٌاة االطفال والفتٌات

 .(٘)تهنللزواج المبكر خاصة دون سن الثامنة عشرة مما ٌترن اثارا سلبٌة على حٌا

وترتب على االنهمان فً استخدام وسابل التواصل االجتماعً فً االسر العربٌة واالبحار فً 

ن االهتمام بالطرؾ ععالم الجماعات االفتراضٌة ومالحمة المستجدات وانصراؾ بعض الشباب 

العاطفٌة االخر بالشكل الفاعل والمثالً سواء كان ذلن فً االهتمام بالمظهر او اشباع الحاجات 

وبسبب استخدام وسابل التواصل ،او المشاركة فً لرارات االسرة وحل المشكالت االسرٌة

االجتماعً ظهرت على بعض االزواج انماط من السلوكات ؼٌر المرؼوبة فٌما ٌخص الحوار 
                                                           

 

   .ٕٗص،مصدرسابك،ارلٌت تابت واخرون ،( فوزي خمٌسٔ)

   
 . 7ٕص،مصدرسابك ،( ماجد شاكرٕ)
 
اطروحة ،طلب انهاء عمد الزواج الممدم من طرؾ الزوج انهاء تعسفً للعاللة الزوجٌة،انس سعدون (  ٖ)

 .ٖٕٔص،ٕٔٔٓ ،طنجة،جامعة عبد المالن السعدي،دكتوراة
 
الزواج السٌاحً فً زواج الماصرات بٌن التسلع واالتجار دراسة حالة لظاهرة  ،سهٌر صفوت عبد الجٌد (ٗ)

 .77ص ،ٕ٘ٔٓ ،ٕالعدد ،ٖٗالمجلد ،حولٌات اداب عٌن شمس  ،كلٌة التربٌة ،جامعة عٌن شمس ،مصر
 
 ،9ٕٓٓ،الزواج المبكر وجه للعنؾ ضد المرأة وٌنذر بخطر التفكن االسري،( سهٌربشناق٘)

https://alrai.com/article/328576. 
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مع الطرؾ االخر وبسبب استخدام وسابل التواصل االجتماعً واالندماج بالحدٌث والحوار مع 

ونشؤت اثار ،والتسلٌة ومالحمة االحداث والمستجدات ةاالفتراضٌة والبحث عن الترفٌالجماعات 

 ةسلبٌة عن التوسع فً استخدام وسابل التواصل االجتماعً التً فتحت الباب على مصراعٌ

وسمحت بالتواصل المباشر بٌن الجنسٌن فظهرت انماط من السلوكات والعاللات لم تكن 

ٌت فً السنوات االخٌرة العدٌد من الدراسات والتمارٌر االجتماعٌة ولد اجر ،معروفة فً السابك

 .(ٔ)التً وثمت التؤثٌر السلبً لوسابل التواصل االجتماعً فً االسرة بجوانبها المختلفة

واٌضا من مظاهر التفكن االسري هو الطالق التً تحدث بؤرادة الزوجٌن فتعصؾ باالطفال 

ب لهم سوى انهم ولدوا لوالدٌن ؼٌر منسجمٌن ولد اصبحت وتؤخذ بهم الى لدر مجهول فهم ال ذن

واضحة تنتج بسببها اسر مفككة تعٌش مشكلة  حاالت التفكن االسري بٌن الزوجٌن فً العراق

ظروفا صحٌة واجتماعٌة ونفسٌة صعبة وتعكس اثارها السلبٌة فً نفسٌة وشخصٌة هوالء 

ن ٌعانً بعد طالق الزوجٌن هم االطفال اذ ان اكثر م،الصؽار وتإدي بهم الى مشاكل ال تنتهً

الذٌن ٌصبحون فً طرٌك مجهول بعد انفصال الوالدٌن وبالتالً ظهور افراد ؼٌر فاعلٌن فً 

 .(ٕ)داخلٌةالمجتمع فضال عن ان تفكن االسر ٌإدي الى تهدٌم المجتمع وامتالبه بالصراعات ال

 

 بوٌن:ألانخفاض المستوى التعلٌمً ل -4

سر ؼٌر المتعلمة ال تزوج البنٌن والبنات االبعد اكمال مراحل الدراسة واما األاالسرة  نّ إ

 .المتعلمة او متوسطة التعلٌم فؤنهم ٌزوجون ابنابهم فً سن مبكرة وخاصة فً المناطك الرٌفٌة

 نوان تعلٌم الفتاة ٌلعب دورا مهما فكلما ارتفع المستوى التعلٌمً للفتٌات كلما تؤخر سن زواجه

دٌة الى زواج ان انخفاض المستوى التعلٌمً وانتشار االمٌة احد االسباب الربٌسٌة المإ حٌث.(ٖ)

علما ان مسإولٌة زواجها الٌمع علٌها وحدها بل ٌمع بالدرجة االولى على  الفتٌات فً سن مبكر

ة وٌعد التعلٌم من اهم المتؽٌرات الفعالة فً المجتمع الن ،عاتك االب واالم فً اتمام هذا الزواج

حجر الزاوٌة للفتاة ٌمكنها من االستجابة للفرص المتاحة لها ومن تحدي االدوار التملٌدٌة 

 .(ٗ)المفروضة علٌها

ان مستوى تعلٌم الوالدٌن المنخفض ٌإثر فً انمطاع االبناء عن المدرسة وٌظهر بشكل واضح 

 مٌة التعلٌم وللة لدى االناث وٌرجع السبب الى ضعؾ اهتمام االباء بؤبنابهم ولصور الوعً بؤه

 .الحافز والدافع وانخفاض مستوى الطموح بٌن افراد االسرة

 

                                                           

 
، 9ة االجتماعٌة،العدد المجل،االسرٌة الزواجٌة وعاللتها بمشكلة الطالقالتنشبة ،( السٌؾ دمحم ابراهٌم ٔ)

 .ٕٙ٘،صٕٗٔٓ
 
 ٖٕٔٓ،( اهم اسبابه الزواج المبكر الطالق ضحاٌاه اطفال لمستمبل مجهولٕ)

    https://almadapaper.net/view. 
    العدد ،لعلوم الزراعٌةمجلة اسٌوط ل،دراسة اجتماعٌة لظاهرة الزواج المبكر،مصطفى حمدي احمد واخرون (ٖ)
  . 8ٓٗ-97ٖص ،9ٕٔٓ ،جامعة اسٌوط  ،(ٓ٘المجلد)،(ٕ)
 
دار الكنوز ،بٌروت،ترجمة دمحم سعٌد عبد العزٌز ،االلتصاد العرالً النفط والتنمٌة  ،عباس النصراوي (ٗ)

 .9ٕٔص،99٘ٔ،االدبٌة
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باء االمٌٌن وذوي التعلٌم المحدود ال ٌمدرون لٌمة التعلٌم وٌشكلون عامال هاما من اآل نّ إو

 .(ٔ)العوامل التً تدفع بؤبنابهم الى ترن المدرسة باكرا

البماء بناتهم فً المدرسة والل ترجٌحا لتزوٌجهن فً سن باء المتعلمٌن كانوا اكثر ترجٌحا ن األأ

 حصلوا على تعلٌم بسٌط او لم ٌحصلوا على تعلٌم على االطالق الذٌن صؽٌرة ممارنة باالباء

حٌث ٌعد التعلٌم جزءا اساسٌا فً سن المراهمة بالنسبة للفتٌات فباالضافة الى معرفة المراءة 

ا امنا للفتٌات للتفاعل مع نظرابهن وتطوٌر مهارات والكتابة والحساب توفر المدارس مكان

  .(ٕ)التفاوض

المستوى التعلٌمً للوالدٌن من اهم العوامل المإثرة فً اتجاهاتهم نحو ابنابهم حٌث ٌإثر  د  ٌعو 

المستوى التعلٌمً للوالدٌن على شعورهم بكفاءتهم للمٌام بؤدوارهم فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة 

وال تكون العابلة مسإلة عن تربٌة االبناء وتنشبتهم وتموٌم سلوكهم وزرع المٌم االٌجابٌة  ،لالبناء

ان البٌبة الثمافٌة لها دور فً  ،فحسب بل تكون مسإلة اٌضا عن تحصٌلهم الدراسً والعلمً

تحدٌد طبٌعة الطفولة ومواصفاتها فكل فرد هو نتاج بٌبته الثمافٌة التً تكون شخصٌته بكل 

بٌبة الثمافٌة لألسرة دور كبٌر فً لولبة االتجاهات والتصورات لدى االبناء التً للها فمكونات

 .(ٖ)تعتبرمإسسته التربوٌة االولى

تعتبر المدرسة المحطة الثانٌة فً تنشبة وتربٌة االجٌال والسٌما الفتٌات وتدرٌبهن على ان و

اهمٌة فً بناء االسرة الصالحة ٌصبحن لدوات البنابهن فً المستمبل وبالنظر لما للمدرسة من 

من خالل المناهج الدراسٌة التً تساهم فً بناء افكارواعٌة حول االسرة وادارتها وتنظٌم العمل 

فٌها وصوال الى بناء مجتمع سلٌم متكامل من خالل تعوٌد الماصرة على كٌفٌة اكتساب المهارات 

المشكالت مما ٌجعلها لادرة على  والخبرات عبر تشجٌع التفكٌر االبداعً المتفتح واسلوب حل

توسٌع مداركها ومعلوماتها وٌخلك لدٌها المدرة على البحث والنمد ولبول الرأي االخر وهذا هو 

ٌتضح مما تمدم ضعؾ دورالمدرسة نتٌجة منع االسر لبناتهم من  ناجحة.ساس فً بناء اسرة الا

و للخوؾ من االختالط نتٌجة ازدواجٌة دخولها اما لعدم المدرة المالٌة او لبعدهاعن مكان السكن ا

الدوام داخل المدرسة سببا لزٌادة ظاهرة زواج الماصرات فتمبل الفتاة على الزواج لعدم فهمها 

الساسٌات الحٌاة وكٌفٌة التعامل معه وبالتالً تصطدم بوالع مؽاٌر ٌنعكس سلبا علٌها وعلى 

 .(ٗ)المجتمع 

                                                           

 
فً تسرب الطالب فً المرحلة االلزامٌة اثر العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة ،( هندي صالح ذٌابٔ)

 .ٕ٘ص،978ٔ،االردن،رسالة ماجستٌرمنشورة،فً االردن
 

(2) Mawaheb EI-Mouelhy،Basic life options for girls:Addressing early marriage in 
egypt، research conducted on behalf of care egypt country office،2012،20. 
 

جامعة ،رسالة ماجستٌرؼٌر منشورة ،انعكاس الثمافة االسرٌة على التحصٌل الدراسً للتلمٌذ ،( بزبا صباحٖ)
 .8ٕ-ٕٙص،7ٕٔٓ،الجزابر،احمد دراٌة ادرار

زواج الماصرات فً العراق بٌن عجز المانون وتسلط ،أ.م.د.اسماء صبر علوان،( أ.م.ام كلثوم صبٌح دمحمٗ)
 .8ٕص،7ٕٔٓ،المجلد الثانً ،(ٖٔالعدد)،ٌة والسٌاسٌةمجلة جامعه االنبار للعلوم المانون،االسرة
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الزواج المبكر فكلما ارتفع المستوى التعلٌمً للمرأة كلما تؤخر  ظاهرةان تعلٌم المرأة ٌملل من 

الن الزوج األمً الٌؤخذ  كما ان المستوى التعلٌمً للزوج له عالله بالزواج المبكر ،سن زواجها

وٌفضل ان تكون زوجتة صؽٌرة فً ،فً عٌن االعتبار مسؤلة التمارب العمري بٌنه وبٌن زوجته

 .(ٔ)السن 

هو الذي ٌدفع االهل لتزوٌج بناتهم الصؽٌرات دون ادران لتؤثٌر  االباءبٌن  نتشار الجهلأن أ

وما ٌمكن ان ٌولده هذا الزواج ؼٌر المتكافا عمرٌا من ،فعلهم هذا على شخصٌة الماصر

االفكار والمعتمدات التً لد تإدي بها الى  فضال عن ،مشكالت نفسٌة وتؽٌٌرات سلوكٌة فٌها

االنحراؾ او العنؾ او حتى االنتحار اذا عجزت عن التالبم مع حٌاتها الزوجٌة الجدٌدة فضعؾ 

وعً اولٌاء امور الماصرات ومسارعتهم لتزوٌج بناتهم الصؽٌرات وما ٌنجم عن هذا الزواج 

ؽٌرة التً ستتعرض الضطرابات من عدم االنسجام الحاصل بٌن الزوج المسن وزوجتة الص

عدٌدة نتٌجة الماء مسإولٌة زوج واسرة على كاهلها وهً ماتزال صؽٌرة العمرؼٌر مدركة لكل 

ماٌدور حولها لد ٌإدي الى اصابتها بامراض نفسٌة حادة ناتجة عن الضؽوط االسرٌة المفاجبة 

وٌن اسرة نموذجٌة كاملة الن الزوجة هً التً تساهم فً تك،وبالتالً ستتفكن االسرة والمجتمع

اما اذا ،من خالل نجاحها فً اداء دورها كمربٌة صالحة وام فاضلة تساعد فً تكوٌن المجتمع

 .(ٕ)كانت الزوجة ؼٌر صالحة فستساهم فً هدم المجتمع

باء ٌحرم اآل إذهنان عاللة لوٌة بٌن انخفاض المستوى التعلٌمً للوالدٌن وزواج الماصرات 

وان نسبة الزواج  ،ن فرص التعلٌم بسبب تدنً مستواهم الثمافً والعلمًواالمهات ابنابهم م

% حٌث اؼلبهن ال ٌستمرن فً مواصلة تعلٌمهن مما ٌإدي الى للة 8,ٓٙالمبكر لالناث االمٌات

ان انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌن ٌساعد على اتساع مشكلة هذا ٌعنً و،خبرتهن فً الحٌاة

 .(ٖ)بنابهم تؤخر الزواج المبكرأل الى تعلٌم الوالدٌن ديوبالعكس ٌإ زواج الماصرات

 نزوح بعض العوائل بسبب الظروف االمنٌة: -5

ان عدم االستمرار الناجم عن الكوارث الطبٌعٌة والصراعات االللٌمٌة او الوطنٌة فالم احتمالٌة 

فمثال دفعت الزواج المبكر للفتٌات وهذا ماتم مالحظته على مدى عمود من الحروب المدمرة 

فً سرٌالنكا العابالت الٌابسة الى تزوٌج بناتها الصؽار للتخفٌؾ  ٕٗٓٓكارثة تسونامً عام 

 .(ٗ)من حدة الصراع االلتصادي وتم اجبار الفتٌات على الزواج المبكر

                                                           

 ،ٕٗٓٓ،تمرٌر،الزواج المبكر فً الٌمن وأثاره على صحة االسرة والمجتمع ،عصام السفٌانً (ٔ)
http://www.almotamar.net/pda/8962.htm. 

 
 .8ٖص،مصدر سابك ،أ.م.د. اسماء صبر علوان،( أ.م ام كلثوم صبٌح دمحمٕ)
 
 ٕٕٔٓ،الزواج المبكر فً العراق والمعالجات ،مجٌد( سوسن شاكر ٖ)

    https://m.ahewar.org/s.asp. 
 (4)Solidarity for the chidren of SAARC،CHILD MARRIAGE IN SOUTH ASIA:REALITIES 
RESPONSES AND THE WAY FORWARD،this paper has been prepared by the 
lnternational center for Research on Women for the Unfpa Asia pacific Regional 
Office، Tina khanna،Ravi Verma and Ellen Weiss،p.7،https:// translate googl 
eusercoutent.com/translate.  
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ٌضا شهدت بعض البلدان العربٌة زٌادة فً معدالت زواج الماصرات نتٌجة للصراعات أو

تالل كالحرب االهلٌة فً الجزابروالصراع فً السودان والحرب فً المسلحة والحروب واالح

 .(ٔ)الٌمن ولبنان وفلسطٌن واحتالل العراق 

مع لصؾ النظام للمدن الثابرة علٌة وكان هذا  بدأ النزوح داخلٌا ضمن المدن والمرىففً سورٌا 

عامال فً بدء انتشار زواج الماصرات حٌث لم ٌعد معٌل العابلة لادرا على منح االمان لها من 

 علما ان لاعات المدارس والجوامع ومراكز الجمعٌات الخٌرٌة،حٌث المسكن المالبم والموت 

ً سكن اصبحت مما ،كثرمن عابلة ٌفصل بٌنهم ساتر لماشلنازحٌن وفً الماعة الواحدة تعٌش ال ا

وعدم وجود مسكن ،مؤوى للنازحٌن  اصبحتادى الى تولؾ المدارس عن التعلٌم كونها 

مخصص لكل عابلة لذلن البد من التزاوج بٌن العابالت الذٌن ٌسكنون ؼرفة واحدة او لاعة 

 .(ٕ)لسن المانونٌة للزواجواحدة لتسهٌل التعاٌش بٌنهم حتى وان كانت البنات لاصرات لم ٌبلؽن ا

 معضمهموفد عدد كبٌر من النازحٌن الذٌن جلبهم داعش من المناطك التً خسرها ولم ٌكن  إذ

ٌملن ماٌكفٌه الطعام اوالده فمام بتزوٌج بناته لعناصر التنظٌم لكً ٌضمن لممة العٌش باالضافة 

 ٘ٔللفتٌات اللواتً كن ٌمطن المخٌمات ولدمن الى الرلة فتم تزوٌجهن فً اعمار دون ال 

 .(ٖ)وبمهر لدره سلة ؼذابٌة ممدمة اصال من االمم المتحدة

ن عوز ولٌود دفعت الكثٌر من العوابل الى اللجوء للزواج ن مشاكل حٌاة النزوح وما تفرضه مأ

المبكر لحماٌة بناتهم كما ٌعتمدون وهو ماادى الحما الى بروز ظواهر الطالق والتفكن وحتى 

فً حٌن تصل نسبة  %ٓ٘وان نسبة زواج الماصرات فً بعض المخٌمات تمارب  ،االنتحار

ر ٌبرز بشكل كبٌر فً مخٌمات النزوح كلمبوان ترن الدراسة والزواج ا،%ٕ٘الطالق الى نحو 

فً العراق وسورٌا نتٌجة الفمر وعدم توفر موارد المعٌشة وفرص العمل والخوؾ من 

أن العابلة تجد صعوبة فً العٌش فً خٌمة واحدة وفً بٌبة المخٌم الصؽٌر كما حٌث  ،المستمبل

الخٌم وتداخل العوابل  ان الفتٌات فً سن المراهمة ٌكونون عرضة لالرتدادات وفً ظل لرب

تعتمد االسر وبحكم االعراؾ  ،من بعضها البعض وكثرة االحتكاكات ووجود حاالت التحرش

وان ابرز ،االجتماعٌة ان تزوٌج الفتاة سٌحمٌها من االنحراؾ ومن التحرش او البماء عانسة 

وان االفتمار فً حاالت الزواج المبكر التً تنتهً بعضها بالطالق ٌرجع الى عدم تعلٌم الفتٌات 

الخدمات التعلٌمٌة فً معضم المخٌمات ادى الى حرمان الفتاة من التعلٌم وبالتالً التوجه نحو 

 .(ٗ)الزواج المبكر

سنة فان زواجهن فً هذه 7ٔ-ٗٔتتراوح اعمارهن بٌن  المتزوجات مبكرا ان الكثٌر من الفتٌات

بعدد زواج الماصرات فً  اارتفاعتم تسجٌل اذ ،السن المبكرة فً المخٌم ٌعتبر نوعا من الهروب
                                                           

 

 ،الماهرة ،ٔط ،النوع االجتماعً وابعاد تمكٌن المرأة فً الوطن العربً ،د. ابتسام الكتبً واخرون (ٔ)
 .8ٕٓص،ٕٓٔٓ ،منشورات المرأة العربٌة 

 
 ،سورٌا،مركز حرمون للدراسات المعاصرة،زواج الماصرات فً المجتمع السوري ،ماسة الموصلً (ٕ)

 .ٕ٘ص،ٕٕٓٓ
 
زواج الماصرات ازمة اجتماعٌة ،تمرٌر على مولع الحركة النسوٌة السوري ،( نضال جوجنٖ)

 https://bit.ly/37oGl4E.ٕٕٓٓ،مستدامة
النزوح ٌفالم المشاكل االجتماعٌة لدى نساء سنجاروٌرفع معدالت الزواج المبكر ،روشدا فندي طاهر( ٗ)

   .https: kirkuknow.com/ar/news/65504،والطالق واالنتحار
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ألسباب تتعلك بالنزوح والتهجٌر والوضع االلتصادي  ٖٕٓٓاحداث العراق وذلن منذ بداٌة 

واالجتماعً  وكذلن لظروؾ العٌش الصعبة بعد تخلٌهن عن دراستهن لٌصبحن زوجات وربات 

ن المنتشرة فً محافظة نٌنوى فؽالبا ماتحدث مناسبات الزواج المبكر فً مخٌمات النازحٌ،بٌوت 

لظروؾ لولد اجبرت الفتاة على الزواج نتٌجة  .مثل مخٌم حمام العلٌل والنمرود والسالمٌة

وان عدد زواج ،المعٌشٌة الماسٌة التً ٌعشنها فً المخٌمات كعامل ودافع ربٌس وراء زواجهن

اق ٌتزوجن وهن % من النساء فً العرٖٗ فؤن فً تزاٌد مطرد فً البلد وكمعدلالماصرات 

.لذا % من نساء العراق ٌتزوجن وهن دون الخامسة عشر٘دون الثامنة عشر من العمر وان 

ان كثٌرا من العوابل الساكنة فً  .فً العراق ٖٕٓٓاحداث الماصرات فً تزاٌد منذ وجد ان 

وجدوا  لهم مخٌمات الالجبٌن وهم ٌكابدون مصاعب ظروؾ العٌش وال ٌجدون اي خٌار ثانً

ه نحو تزوٌج بناتهم النهم ال ٌملكون المال الكافً الطعامهن وشراء للتوج هم مضطرونانفس

فمدهم اعمالهم وبالتالً أالن النزوح  مالبس لهن او المدرة على استدامة تربٌة العابلة بؤكملها

ولهذا فان تزوٌجهن هً طرٌمة لحماٌتهن ورفع جزء من كاهل اعالتهن بسبب  اصبحوا بال دخل

وان مراسٌم عمد الزواج تنفذ من لبل رجال الدٌن وتعتبر شرعٌة من ،للة الموارد المالٌة 

المنظور الدٌنً ففً حال ولوع طالق فؤن الزوجة لد ال تحصل على حمولها طالما ان هذا النوع 

 .(ٔ)فً محاكم االحوال الشخصٌة  من عمود الزواج لم تسجل

  

 همٌنة السلطة الذكورٌة: -6

االسرة ان  حٌث تعتبرالفتاة  علىالمعاملة والتمدٌر دورا سلبٌا  تمٌٌز بٌن الذكور واالناث فًلل نّ إ

وجود الفتاة ٌشكل عببا علٌها من النواحً المادٌة واالجتماعٌة وانها متى بلؽت سن العاشرة 

اصبحت بالؽة وتبدأ المٌود بؤحاطتها من كل الجهات تحت عنوان الحفاظ على شرؾ العابلة 

فً سن  هاوٌصبح هم االسرة الوحٌد تزوٌجها الول طالب الزواج بحجة سترها كما ان تزوٌج

 .(ٕ)مبكرة تؤتً من باب المحافظة علٌها

ٌعتبر تزوٌج االطفال والزواج المبكر والزواج المسري شكال من اشكال التمٌٌز المابم على نوع و

الفتٌات وٌعتبر مثل هذا النوع من الزواج انتهان لحمولهن  علىوالذي ٌإثر بشكل كبٌر  الجنس

  .(ٖ)وعابك ٌحول دون تمتع الفتاة بحمولها بشكل كامل

ان لوانٌن االسرة فً البالد العربٌة مستمدة اساسا من تفسٌرات الشرٌعة االسالمٌة التً تحدد 

وتحد هذه الموانٌن الى جانب لٌم المجتمع الذكوري  ،حمولا ومسإولٌات مختلفة للرجال والنساء

من حركة النساء وتعطً المزاٌا لاللارب من الذكور وبصورة خاصة الوصاٌة على النساء فً 

تتم تعامالت المرأة مع الدولة والمجتمع من  مجاالت صنع المرار فً المجال العام فؽالبا ما
                                                           

 
( ارتفاع معدل زواج الماصرات فً العراق منذ اندالع ٔ)

 .https://www.almadaper.net/view،9ٕٔٓ،الحرب
 
 

(2)Tristam،pierre،Child marriage facts causes and conseguences 
website،2017،https://mawdoo،com.  

 
 .9ص،مصدر سابك،( ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج المبكر للفتٌات ٖ)
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وٌستخدم وضع الفتاة  ،م من االلارب من الذكورخالل االب واالعمام واالشماء واالزواج وؼٌره

الشابة كشخص تابع للوصً الذكر لتبرٌر مواطنتها من الدرجة الثانٌة والسماح بتزوٌجها وفما 

وتعد جرابم الشرؾ اعمال عنؾ ٌرتكبها افراد العابلة ضد احد االلارب ممن ٌعتمد .(ٔ)لتمدٌره

ترتكب جرابم الشرؾ على ٌد الذكور ضد االناث  بؤنه جلب العار للعابلة او العشٌرة وؼالبا ما

وتترسخ هذه الجرابم  فً المعتمدات الثمافٌة التً تنظر الى جسد المراة باعتباره موطنا للشرؾ 

والعفة وانه ٌجب التحكم فً تحركاتها بشكل صارم لتجنب وصم العابلة بالكامل بالعار او 

عنؾ مثل االساءة الجسدٌة والحبس وتضٌك االنتماص من شرفها وٌتم هذا التحكم من خالل ال

وكثٌرا ماترتكب هذه السلطة او السٌطرة على ،الحركة والحرمان من التعلٌم والزواج المسري 

الفتاة عمب الدامها او الشن فً الدامها على فعل سواء كان االنخراط فً عاللات صدالة او 

تاره العابلة او الزواج ضد عاللات عاطفٌة مع الجنس االخر او رفض الزواج من رجل تخ

 .(ٕ)رؼبة االهل 

تحركات النساء والفتٌات الشابات ادى الى الحد من لدرة النساء على التمتع  فًتحكم الرجال  نّ إ

ومن هذه الحموق حمها فً رفض من ٌتمدم  بحمولهن االلتصادٌة واالجتماعٌة والمانونٌة والمهنٌة

منعهن من االلتحاق بؤعمال ومهن خارج االعمال الزراعٌة والتجارٌة  فضال عن ،لخطبتها

اختٌار الزواج  ان فضال عن ،لالسرة مما ادى الى محدودٌة الحركة وحرمان الفتاة من التعلٌم

ومعظم  ،واتمامه الٌزال ٌتم وفما للعادات والنظم االجتماعٌة والثمافٌة التً ٌسٌطر علٌها االهل

ولرب زفافها من خالل  بالخطبةالفتاة  تبلػتبذان او استشارة كافٌة لها ولد الزٌجات تتم دون اس

 .(ٖ)االب او احد الاربها 

باء الحك فً تمرٌر مصٌر الفتٌات وتحدٌد جداد واألن النمط السابد ٌعطً كبار السن واألأ

بشكل عام محددة سلفا فً ضوء الثمافة واالعراؾ السابدة التً  د  خٌاراتهم فً الزواج والتً تع

السلٌمة بالنسبة لهم هو ما ٌراه اجدادهم واباإهم  تفالخٌارا،تإكد على النمط الداخلً فً الزواج 

اي انحراؾ او خروج عن تلن التولعات ٌواجه بردود الفعل الموٌة وان الممتدة فً سٌاق االسرة 

ٌعتمدون  والزال بعض االباء،الفتاة التً ترفض الزواج من ابن عمها كالحجر الذي تواجه به 

فً ان تتعود على الخضوع للرجل وان تكون تابعة له ان نجاح ابنتهم فً حٌاتها الزوجٌة ٌكمن 

فً كل االحوال فهو صاحب السلطة والمرار وال ٌنبؽً االعتراض علٌه وتعدٌل سلوكه او 

تزود البنات اثناء التربٌة االسرٌة بكل لٌم النضال والتحمل اتجاهاته حتى تعٌش بسالم ولهذا 

االبناء بكل لٌم الشجاعة والبطولة والموة للسٌطرة على النساء  بٌنما ٌزود،لى الرجال والصبرع

  .(ٗ)واستخدام حك الموامة ولوكان بتسلط

                                                           

 
المكتب  ،المضاء على زواج االطفال فً المنطمة العربٌة ،شٌماء دمحم جواد ابراهٌم ،( فرزانة رودي فهٌمًٔ)

 . ٘ص،ٖٕٔٓ،الماهرة ،المرجع للسكان
 
العنؾ المابم على الشرؾ وجرابم الشرؾ فً كردستان العراق وفً الشتات  ،جٌل وهٌج ،(  بٌجٌكانًٕ)

 .7٘ص،ٕٓٔٓ،جمعٌة حموق النساء الكردٌات،جامعة برٌستول،لندن  ،الكردي بالمملكة المتحدة 

 
 .8ٖ-7ٖص،مصدر سابك،( نوال عبد الرحمن حمزة واخرونٖ)
 
معهد الدوحة  ،حالة الزواج فً العالم العربً ، بن حسٌن الخلٌفة واخرون( عبدهللاٗ)

 .ٖٔص،9ٕٔٓ،لطر،ٔط،الدولً
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 العولمة واالنفتاح على العالم: -7

وتمثلت  ،ةالنامٌ أممنها  ةللعولمة تؤثٌراتها الفعالة على المجتمعات المعاصرة سواء المتمدم نّ إ

ر طبما تسٌتكوٌن شخصٌة معولمة لابرز تؤثٌرات العولمة فً الجانب االجتماعً فً محاولة 

اذ سعت العولمة الى محاولة المضاء على االرث ،لنظام عالمً تحكمة لوة طاؼٌة مسٌطرة

الممدس بالنسبة لنا كعرب ومسلمٌن وذلن من خالل العمل على تعمٌم المٌم الؽربٌة االنسانً 

وتعمٌم السٌاسات المتعلمة وذوبان الحضارات ؼٌر الؽربٌة فً النموذج الحضاري الؽربً 

بالطفل والمرأة واالسرة والتظاهر بالحفاظ على حمولهم ولكنها فً الحمٌمة تعمل على تفكٌن 

أن .(ٔ)االفراد واستؽالل المرأة فً االثارة واشاعة الفاحشة فً المجتمع االسرة واستالب وعً

مإسسة الزواج فً الوالع المعاصر لد تعرضت الى تؽٌرات جذرٌة كنتٌجة مباشرة للعولمة 

 .(ٕ)وتداعٌاتها على الكثٌر من االنظمة االجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة 

نشاء عاللات أبداء زٌنتها والتواصل مع الؽٌر وأاالن وفً عصرالتكنولوجٌا اعتادت الفتاةعلى 

ج والتعلٌم والعمل خوفا من طار االسرة فً مجتمع ٌمنع من الفتاة اصال من الخروأخارج 

والفضٌحة مما دفع االباء الى تزوٌج الفتٌات بعد البلوغ الشرعً حٌث وجدوا فً ذلن خٌر العار

 .(ٖ)لهم للتخلص من هذا الخطر الذي ٌمضً مضاجعهم وٌرفع عنهم العبء سبٌل

فً السنوات الملٌلة الماضٌة تؽٌرات  التكنولوجٌا واالتصال والمعلوماتحدثت ثورة أحٌث 

 نوعٌة فً العدٌد من اوجه الحٌاة واصبحت طرٌما للتحول فً مجتمع المعلومات مما ترن اثاراً 

 .(ٗ)التصادٌة واجتماعٌة وثمافٌة  على المجتمع بشكل مباشر ؼٌر مسبوق كما ونوعا 

لم ٌمتصر االمر على انها وسابل حٌث ذو حدٌن  سالحاواصبحت وسابل التواصل االجتماعً 

لتمضٌة الولت والترفٌه بل تعدت ادوارها خصوصا فً مجتمعاتنا العربٌة بعد ان اصبحت 

ب واالخطر انها اصبحت لنوات للمواعدة والزواج بعد انتشار الموالع ساحة للتعارؾ بٌن الشبا

والدخول فً عاللات عبر هذا العالم الن الزواج له طموس  ،والتطبٌمات المخصصة لذلن

 تؽٌرات.وهذه ال(٘)واعراؾ تحكمه وهً تختلؾ كلٌا عما تروج له هذه المنصات والتطبٌمات

والفٌس بون  ،واعدة والتعارؾ واردة الٌنا من الخارجتطبٌمات المحٌث ان  دخٌلة على المجتمع

التحدث مع شخص  ٌتم فٌه لع افتراضًحالٌا ٌؤخذ دور الخاطبة ولكن بصورة عصرٌة فهو مو

الكثٌر من الفتٌات  بل ان وان الزٌجات التً تتم بهذه الطرٌمة معظمها باءت بالفشل ،مجهول

بؤنها زٌجات وهمٌة وولعن  تفاجبن زوجبلد الزٌجاتهن بهذه الطرٌمة وسافرن الى الالتً تمت 

ولذلن فالتعارؾ عبر وسابل التواصل ٌختلؾ كلٌا عن الخاطبة المدٌمة  ،ضحاٌا لشبكات نصب

                                                                                                                                                                      

 
مركز ،الزواج المبكردراسة تحلٌلة فً اتجاهات فتٌات الرٌؾ نحو الزواج المبكر ،( د. موسى نجٌب موسىٔ)

 .ٖٙص،ٕٕٓٓ ،الكتاب االكادٌمً
 .ٕ٘ص ،مصدرسابك،( عبد هللا بن حسٌن الخلٌفة واخرونٕ)
تزوٌج الماصرات بٌن الفمه االسالمً ولانون االحوال الشخصٌة  ،( د. نوري حمه سعٌد حٌدرالهمونديٖ)

 .ٖٙٔص،7ٕٔٓ ،(ٗالعدد)،(ٔالمجلد) ،سلٌمانٌة ،المجلة العلمٌة جامعة جٌهان،العرالً دراسة ممارنة
 
رسالة ،النفسٌة واالجتماعٌة لدى شباب الرٌؾالتعرض لالنترنت وعاللته ببعض االثار  ،( عبد الجواد سعٌد ٗ)

 .٘ٔص،ٕٕٔٓ ،المنوفٌة ،جامعة المنوفٌة ،منشورة
   ٕٕٔٓ،زواج االنترنت ٌبدأ بالٌن وٌنتهً بمحكمة االسرة ،امٌمة رشوان( ٘)

 https://gate.ahram.org.eg/News/2567731. 
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تكون  حٌث النها كانت تدخل البٌت ومعها العرٌس ولكن االن نتحدث مع شخص مجهول

فهذه التطبٌمات تسبب  ،العبؤسماء اشخاص ؼٌر حمٌمٌة وكثٌر من االشٌاء المخالفة للو صفحاتال

ٌتم  كما زٌادة فً نسب الطالق وتؽٌر من شكل منظومة الزواج وتشجع على زواج الماصرات

تهكٌر لخصوصٌات الناس وابتزازهم من خالل الصور واؼلب موالع المواعدة والزواج 

لى مجتمعنا مشبوهة ادت الى انهٌار تمالٌد وعادات المجتمع العربً والنها اشٌاء وافكار دخٌلة ع

وان فكرة الزواج والتعارؾ عبر االنترنت ووسابل التواصل ،اثرت على التماسن االسري 

االجتماعً انتشرت منذ فترة مع انتشار السوشٌال مٌدٌا ومن الخطؤ ان ٌتم الزواج عن بعد وان 

 اننا ال نتعرؾ الى بعضاالختٌار عن بعد اختٌار ؼٌر حمٌمً ومزٌؾ النه مبنً على تصورات 

جٌدا اال بالعشرة وبالتالً االحتكان المباشر والتعرؾ الى الخصابص والسمات النفسٌة 

واالجتماعٌة والتفكٌر ال ٌظهر اال من خالل االتصال المباشر بٌن الناس لكن االتصال ؼٌر 

وان  ،المباشر عبر الوسابل المختلفة لن ٌإدي الى نجاح الحٌاة الزوجٌة اال فً حاالت نادرة 

الى انتشار ذلن هو االعالم ووسابل التواصل الحدٌثة وكلما انفتح الناس بشكل اكبر زاد ماٌإدي 

انتشار هذه الظواهر واصبحت شابعة فً مجتمعنا فنحن فً عصر العولمة واالنفتاح االعالمً 

 ومن اجل ذلن كله نجد نسبة كبٌرة من االباء ٌجدون فً زواج،وان ماٌحدث ضد عادتنا وتمالٌدنا

وهً صؽٌرة حماٌة لها من افة هذا االنفتاح وما ٌنطوي تحته من هدم للمٌم والتمالٌد البنت  

 .(ٔ)واالخالق الحمٌدة مما ٌعرض البنت لخطر االنجراؾ

وتواجه شركة فٌس بون انتمادات حادة بعدما لام احد المستخدمٌن بعرض فتاة للبٌع فً مزاد 

السودان طفلتها البالؽة من علنً على صفحته الخاصة و عرضت عابلة فً جنوب 

عاما فً مزاد من اجل الزواج وانتظرت العرٌس الذي سٌدفع اعلى سعر ممابل ٙٔالعمر

واكدت شركة فٌس بون انها حذفت المحتوى الخاص بالمزاد عن الصفحة بمجرد ،االرتباط بها

و اكدت  ان علمت باالمر لتدرن بعدها ان الخطوة أتت متؤخرة حٌث ان الفتاة كانت لد تزوجت

منظمة)بالن انترناشونال(المعنٌة بحموق االطفال دخول خمسة رجال بعضهم من كبار 

المسإولٌن فً جنوب السودان للزواج من الفتاة وتشعر المنظمة بالملك من ان المزاد الذي ادى 

لد ٌلهم عابالت اخرى الستخدام ،دوالرٓٓٓٓٔبفرة وثالث سٌارات وٓٓ٘الى بٌع الفتاة ممابل 

ولد افاد المدٌر االللٌمً لبرنامج)بالن انترناشٌونال( ، هالتواصل االجتماعً للسبب نفس موالع

فً جنوب السودان جورج اوتٌم انه ال ٌمكن الحد التصدٌك بؤتمام بٌع فتاة للزواج على 

وهذا االستخدام البربري للتكنولوجٌا ،اكبرمولع للتواصل االجتماعً فً العالم وفً عصرنا هذا

 .(ٕ)ة االخٌرة ٌذكرنا بؤسواق الرلٌكفً االون

 الموانٌن الرادعة: تفعٌل ضعف -8

لعب دورا ربٌسٌا ومباشرا فً  ضعؾ االلتزام بالمانون وتنفٌذه وعدم نشر المعرفة الكافٌة نّ إ

كما ان هنان عدم ثمة  ،ماصراتزواج المثل  خطٌرة فً المجتمع وتنامً بعضهامشاكل  تفشً

السٌما ان كثٌر من االفراد ٌرون ان التمالٌد  لهذا المانون ةمن لبل المجتمع بالمإسسات المنفذ

                                                           
 

 .https://gate.ahram.org.eg/News/2567731( المصدر نفسهٔ)
 

 8https://ara.yekiti-media.orgٕٔٓ،بٌع طفلة للزواج بمزاد على فٌس بون (ٕ)
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ان عدد حاالت التبلٌػ عن الزواج المبكر  لهذا اوجدواالعراؾ الوى من المانون والمإسسات 

 .(ٔ)للٌلة جدا

المجتمع ا ال تفرض على الطفال االانهوجد العدٌد من الموانٌن التً تمؾ ضد مسؤلة زواج اوت

وافك البرلمان االفؽانً على لانون  9ٕٓٓفً افؽانستان مثال فً عام و ،باكستانفً  ٌحدث امك

لبعض الملل الدٌنٌة والمجتمعات المحلٌة بفرض النموذج الخاص بها من  بموجبه الذي سمح

 .(ٕ)لانون االسرة متضمنا السماح بزواج االطفال

وٌنبؽً الامة نظام جٌد لتسجٌل  ،لحماٌة الفتٌات ضروريتحدٌد السن المانونً للزواج  نّ إ

الفتٌات لهن مستندات تثبت اعمارهن وهنان عدد من البالد العربٌة مثل  ان الموالٌد للتؤكد من

مصر والعراق واالردن والمؽرب التً حددت بالفعل الحد االدنى لسن زواج الفتٌات عند سن 

ونتٌجة لذلن تستؽل االسر  لكن الموانٌن لٌست لوٌة او واضحة بما فٌه الكفاٌة،شرةالثامنة ع

الثؽرات التً تعطً المضاة مساحة للمناورة للسماح للفتٌات الماصرات بالزواج بناء على طلب 

حالة زواج لفتٌات دون ٓٓٓٙٔفً االردن على سبٌل المثال كانت هنان اكثر من ف،اوصٌابهم 

كما ان  %من الزواج االول لالناث٘ٔوهً تمثل ٕٔٔٓوٕٓٔٓة فً عامً سن الثامنة عشر

االسر تتجاهل المانون وذلن عن طرٌك الترتٌب لحفل زواج دٌنً لبناتها الماصرات ثم االنتظار 

مثل هذه الحاالت اذا لم ٌتم تسجٌل  ونجد لتسجٌل الزواج رسمٌا بعدما ٌبلؽن سن الثامنة عشرة

تترن بدون حماٌة لانونٌة لنفسها  الماصرالزواج ولرر الزوج ان ٌتركها فؤن الزوجة 

 .(ٖ)واطفالها

النافذ ٌصرح بصحة زواج الصؽٌر والصؽٌرة على وجود مصلحة  الٌمنً ان النص المانونًكما 

ان االجراءات المتبعة فً عمد كما ،ومن ٌحدد هذه المصلحة ولمن ،ولكن لم ٌحدد نوع المصلحة

الزواج وؼٌاب الصفة المانونٌة لكاتب العمد وكذلن عدم وجود الزام كاؾ لمعرفة موافمة المراة 

 فضال عن،عند اجراء العمد ٌساعد على ارؼام الكثٌر من الفتٌات على الزواج دون موافمتها 

وجود االلزام  عدمو وجدي كل سرٌعتابعة وتطبٌك الموانٌن بشعدم وجود الٌة فاعلة لتفعٌل وم

المانونً الجراء عمد الزواج عبر جهة رسمٌة وبؤثبات لانونً بالنسبة للعمر على ان ٌتحمل 

 .(ٗ)االب والزوج تبعٌة المخالفة لهذا المانون

وٌعرض الزواج فً ولت مبكر الفتاة للعدٌد من المشاكل المانونٌة فؽالبا ال ٌتم تسجٌل هذا 

الكثٌر من حمولها وٌعرضها للمسابلة فً  ٌإدي الى ضٌاعالزواج فً السجالت المدنٌة مما 

فمد تتعرض الفتاة للعنؾ وستكون الل لدرة على مواجهته بسبب للة وعٌها ،بعض االحٌان 

 .(٘)ونضجها

                                                           

(1) Child Marriage، WWW.Unicef.in Retrieved، 2020 Edited. 
 

  .www.layalina.com  ، ٕٓٔ9الزواج المبكراو زواج المصر:اسبابه وتؤثٌراته  (ٕ)
 
 .٘ص ،سابكمصدر ،شٌماء دمحم جواد ابراهٌم،( فرزانة رودي فهٌمًٖ)

 
 . ٓٗمصدر سابك.ص،( نوال عبد الرحمن حمزة واخرونٗ)
 
مجلة الماهرة للخدمة  ،الزواج شروطه والمسإولٌات التشاركٌة الناجمة عنه ،( عبد الخالك دمحم عفٌفً٘)

 .ٔٓٔص،9ٕٓٓ ،الماهرة ،االجتماعٌة
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عندما تتوافك التشرٌعات مع المعاٌٌر الدولٌة فؤن هنان فً الؽالب عمبات تحول دون تنفٌذ و

)ٌرى ان المانون بفعالٌة بسبب وجود ظروؾ دفٌنة منها مثلما ذكر صندوق االمم المتحدة للسكان

وعدم حماٌة حموق الفتٌات  ،عدم المساواة بٌن الجنسٌن منهاهذه االسباب الزالت مستمرة( 

ولسوة  ،واالزمات االنسانٌة ،والفمر ،واستمرار التمالٌد التً تشجع الزواج المبكر ،انٌةاالنس

للة الوعً بٌن االباء فضال عن المعتمدات الثمافٌة الراسخة  حٌث ان هذه،الوالع االلتصادي 

واالثار الضارة واالسر باالسباب الكامنة وراء سن تشرٌعات لمنع ممارسة تزوٌج االطفال 

 .(ٔ)المترتبة على هذه الممارسة ؼالبا ما تإدي الى عرللة تطبٌك التشرٌعات

فً المانون الذي ٌسمح لولً  الخلل عود الىٌ زواج الماصرات ظاهرةفً انتشار سبب ال نّ إ

االمر التولٌع على زواج ابنته الماصر وٌجعله مسإوال عن تلن المشكلة فضال عن االجراءات 

نٌن رؼم ان زواج الماصرات مسإولٌة كبٌرة  ٌتحتم على المضاء الضعٌفة فً تفعٌل الموا

ان تزوٌج الصؽٌرات ٌعد  ،للزواج اال بحضور االب التولؾ عندها الن الماضً ال ٌبرم عمد

انتهان صرٌح للمواثٌك الدولٌة التً تحمً حمولهن واؼتصاب لطفولتهن وهو انتهان لمانون 

لموانٌن والتساهل فً تزوٌج الماصرات والموانٌن وان ضعؾ ا،الطبٌعة لبل المانون الوضعً 

المتساهلة فً معالبة ولً االمر وضعؾ التطبٌك تفتح الباب على مصراعٌة لالباء الذٌن 

بتاجرون ببناتهم ولذوي االمزجة المتذبذبة والمتلهفة لهكذا زٌجات النتهان براءة الصؽٌرات 

% ٔٔصرات اذ وصلت النسبة فٌه الى ونجد ان العراق هو من بٌن اعلى الدول بزواج الما،

وهذا ٌعود الى ضعؾ الموانٌن والتساهل فً تصدٌك وثابك الزواج خارج المحاكم مما جعل 

حٌث ان الشرعٌة التً تسبػ على  ،وازدٌاد ضحاٌاه مشكلةالعراق ٌتصدر الدول فً انتشارهذه ال

دون السن المانونٌة وهو المنتشر العمود المكتوبة خارج المحاكم تعد مالذا لمن ٌرٌد تزوٌج بناته 

االن فً المجتمع العرالً وان ضعؾ النظم المانونٌة وتردي تنفٌذ الموانٌن ٌشكل عمبة ربٌسٌة 

  .(ٕ)امام وضع حد لزواج االطفال

 

  النظم المرابٌة والزواج المبكر: -9

او االخوال ٌنتشر فً ربوع العالم العربً عامة زواج االلارب بما فً ذلن ابناء العمومة 

فان زواج  المباشرٌن فبٌنما ٌتم بعضها بترتٌب مسبك من االهل او ٌتم برؼبة الزوجٌن ذاتهما

االلارب له اسس منطمٌة مثل تجنب دخول دماء ؼرٌبة على نسب العابلة وحماٌة مصالح 

ان زٌجات االلارب اكثر حدوثا فً المناطك الرٌفٌة ممارنة بالمناطك الحضرٌة وكان  ،الزوجة

من ضمن االسس المنطمٌة لزٌجات االلارب التً ٌذكرها الرجال هً دمج الممتلكات والحفاظ 

 على نسب العابلة ولد ٌرجع اصل زواج االلارب للنمط الحٌاتً للمروٌٌن الذي ٌمٌل لالستمرار

فالمروٌون ٌحرثون االرض والزرع وٌكسبون لممة العٌش من وراء ذلن وٌتوسعون فً 

م بما ٌمكنهم من تكوٌن مجموعة من ابناء العمومة واالخوال الذٌن ٌستطٌع اراضٌهم وممتلكاته
                                                           

 

ٌج االطفال والزواج المبكر منع ممارسة تزو ،( تمرٌر مفوضٌة االمم المتحدة السامٌة لحموق االنسانٔ)
 . ٕٗٔٓ ،والزواج المسري

 
 ٖٕٔٓ،جرٌدة الصباح،تزوٌج الماصرات بٌن التضلٌل الشرعً والمدنً،( مجلس المضاء االعلىٕ)

https://www.hjc.iq/view.2040.  
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باالضافة الى ان الزواج من االلارب بالنسبة لهم ٌعنً التفاخر بالنسب ،ابنابهم الزواج منهم 

فالزواج من احد االلارب  ٌعنً ،الذي ٌتؤتى من اظهار المدرة على التزاوج بعضهم من بعض 

  .(ٔ)وحسبه ونسبه العروس  او ٌسمعرفة اصل وفصل العر

نماط التملٌدٌة واالكثر ممارسة عند المبابل وٌكون هذا الزواج اما حد األأزواج االلارب هو  نّ إ

وجرت العادة فً ،من خالل الروابط والعاللات داخل االسر والمبٌلة او زواج ابناء العمومة 

ٌعطً االولوٌة وان لم ٌجد ابن العم زواج االلارب ان تزوج الفتاة البن عمها المرٌب الذي 

تزوج الفتاة البن العمة وان لم ٌجد فابن الخال ثم ابن الخالة وفً حال عدم وجود هوالء تكون 

الفرصة ممكنة لتزوٌج البنت لبمٌة ابناء االهل ثم المعارؾ ولكن بعد التشاور والموافمة من كبار 

 .ٌرٌدون ان تتزوج بناتهم من خارج العابلة او المبٌلةالعابلة الن كبار العابلة وبالتحدٌد االباء ال 

ٌساعد فً حفظ المال والورث اي الٌذهب ورث  الى كونه وان تفضٌل زواج االلارب ٌعود

واٌضا ٌحافظ على المكانة االجتماعٌة للعابلة وعدم اختالطها بمن هم الل  البنت للزوج الؽرٌب

فً سن صؽٌر جدا حٌث تحجز الفتاة البن عمها  وؼالبا ماتتم هذه الزٌجات لفتٌات مكانة منهم

اومن ٌلٌة بدرجة المربى حال والدتها او فً عمر مبكر وخاصة فً المناطك الرٌفٌة وفً ظل 

هذه التمالٌد ال ٌشجعون الفتاة على اكمال تعلٌمها حٌث ٌعتمدون ان مستمبلها هو زوجها واطفالها 

جدهم ٌزوجون الفتاة وهً لاصر وعلٌها ان تتحمل اضافة الى مسإولٌات البٌت فؽالبا مان

واالطفال والعنؾ الذي لد ٌصدر من زوجها نحوها وهذه من البح صور زواج الماصرات فً 

لوٌة بٌن النطم المرابٌة والزواج المبكر والتً ؼالبا هً السبب الواضح  هنان عاللة .(ٕ)المجتمع

بكر اي ان بعض االسر وفً االطار المرابً لد تزؾ الفتاة الى المرٌب عند فً عملٌة الزواج الم

سنة ولد ٌكون الل على اعتماد ان هذه الفتاة الصؽٌرة لن تبتعد بعٌدا  ٗٔ-ٕٔعمر لد ٌصل الى 

وان الزواج من  ،والخوؾ علٌها فهً فً اطارها العابلً وهً لن تشعر بالوحشة او الؽربة

ٌة ولحمه وامنا للبنت من الرجل الؽرٌب كما انه ٌصونها من باب االلارب اكثر رحمة وحما

حرص كبٌر من االسرة ان ٌكون الزوج من نفس الطبمة التً تنتمً الٌها االسرة وبالتالً فؤنه 

 .الٌتطلب السإال عن المتمدم فهو لرٌب ومن نفس الطبمة االجتماعٌة

تتمثل فً الحفاظ على الممٌزات العرلٌة تنشؤ الرؼبة فً تزوٌج االلارب تبعا الهداؾ اجتماعٌة 

والدٌنٌة وحصر التركات ضمن العابلة كما ٌعتبر تمٌٌز النسب وتوسٌع العابلة للحصول على 

دافعا لوٌا لالصرار على حصر الزواج ضمن دابرة  لدٌهم البدو مثالف ،الهٌبة االجتماعٌة

نمل المٌم الثمافٌة الى االطفال  ٌحظى الزواج العابلً بنظرة جٌدة من حٌث لدرته علىوااللارب 

على اعتبار ان هذه المٌم مشتركة بٌن االبوٌن مسبما باالضافة الى ان الزواج من االلارب 

لزوجان توافر المعلومات عن بعضهما حٌث ٌملن كل طرؾ من اطراؾ العاللة لٌضمن 

 معلومات كثٌرة عن ماضً الطرؾ االخر وعن عاداته كما لد تصل المعلومات التً ٌوفرها 

                                                           

 .7ٖٓ-8ٖٙص ،مصدر سابك ،( عبدهللا بن حسٌن الخلٌفة واخرونٔ)
 
رسالة ،عادات الزواج فً المجتمع السودانً :دراسة مٌدانٌة على المجتمع والٌة الجزٌرة ،( صدٌك دمحم سعٌدٕ)

 .ٕٗٓٓ،جامعة الخرطوم ،ماجستٌر منشورة
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ولهذه االسباب وؼٌرها تحاول العابلة  ،الوسط االجتماعً المشترن الى ادق تفاصٌل الحٌاة

 .(ٔ)سن مبكر الختٌار شرٌن حٌاتهم من االلاربالضؽط على الشباب والفتٌات فً 

 

 :ةالعشائرٌ اتالنزاع -11

النزاعات العشابرٌة عرؾ عشابري منتشرا فً عموم العراق رؼم اختالؾ عادات عشابره فً 

الشمال عن نظٌراتها فً الجنوب والوسط بموجب التمالٌد الذي تملٌه العادات العشابرٌة العرالٌة 

المتخاصمة وان المرأة ضحٌة زواج الدم الذي ٌنص على تزوٌج احدى بنات لحمن دماء العشابر 

وهذه ،العشٌرة المعتدٌة الى الشخص المعتدى علٌه او احد الاربه بعنوان الثؤر فً اؼلب االحٌان

المراة تعٌش خالل هذا الزواج فً الؽالب تحت ضؽظ نفسً صعب جدا ادى فً بعض الحاالت 

تفعٌل الموانٌن المدنٌة التً من شؤنها المضاء على التمالٌد  روريمن الضف،الى انتحار بعضهن 

وسبك لجمهورٌة ،واالعراؾ العشابرٌة ومنها زواج الفصلٌة الذي ٌسلب المراة حرٌتها وكرامتها

ان الؽت لانون العشابر ولضت على سلطة المبٌلة السٌاسٌة وحولتها  9٘8ٔالعراق االولى عام 

ٌمكن للمرء الرجوع الٌها للمشورة لكن الفراغ السٌاسً الذي خلمه الى هٌبة اجتماعٌة رٌفٌة 

تعتبر جرٌمة ٌحاسب  مشكلةوان هذه ال. (ٕ)النظام العرالً السابك اعاد للعشابر نفوذها من جدٌد

علٌها المانون الن فمدانه اهم ركن من اركان عمد الزواج والمتمثل بتوافك االٌجاب والمبول من 

وان الشرٌعة االسالمٌة نهت وبشكل لاطع عن مثل ،دونه ٌصبح العمد باطالكال الطرفٌن والذي ب

هذا النوع من الزواج الن من اهم اركان الزواج ان ٌكون مبنٌا على رضا الطرفٌن بعٌدا عن 

هو  انؽالق المجتمع العرالً على نفسه خالل حمبة حكم البعث ساهم ما انك ،االكراه والؽصب

مشٌدا بالدور الكبٌر الذي تلعبه المإسسات الثمافٌة الدٌنٌة  مشكلةال بشكل كبٌر فً تنامً االخر

فً نبذ مثل هذه التمالٌد التً من شؤنها تفكٌن المجتمع وذلن من خالل جلسات الفصل العشابري 

وصل الى المإسسة  مشكلةولؽرض الحد من هذه ال،التً ٌتم فٌها اصطحاب رجال الدٌن 

بٌس لجنة العشابر فً مجلس النواب العرالً ان المجلس سٌنالش البرلمانٌة فً العراق اذ ذكر ر

لانون مجلس العشابر والمبابل العرالٌة فً جلسات الفصل التشرٌعً الجدٌد مبٌنا ان المانون 

وٌلجؤ معظم  ،سٌمنع فً حال الراره ما ٌعرؾ بزواج الفصلٌة والثؤر والمالحمات العشابرٌة

ات الوسط والجنوب الى العشٌرة لحل النزاعات التً االشخاص فً العراق وخاصة فً محافظ

تحدث بٌنهم من خالل تسوٌتها او تعوٌض المعتدى علٌه بمبالػ مالٌة بما لحمه من اضرار مادٌة 

 .(ٖ)او معنوٌة

تعتبر النزاعات من االعراؾ التً تمضً بتمدٌم نساء عشٌرة  الى عشٌرة اخرى النهاء نزاع و 

اخرى بتمدٌم نساء الى العشٌرة صاحبة  التً ٌثبت لتلها لفرد من عشٌرةبمٌام العشٌرة المتهمة او 

ونادرا ماتستطٌع الزوجة طلب الطالق او اللجوء الى ،الدم ممابل المصالحة واٌماؾ النزاع

فكل ماٌحدث هو اختٌار الفتاة لتدفع ثمن اخطاء عشٌرة زوجها  لدنعابلتها خشٌة لتلها من 

                                                           

 

 .https://www.layalina.com 9ٕٔٓ،( الزواج بٌن االلارب االٌجابٌات والسلبٌاتٔ)

 
 ٕٕٔٓ،زواج الفصلٌة عرؾ عشابري فً العراق ضحٌته المرأة ،( مناؾ الساعديٕ)

https://amp.dw.com/ar. 
   .https://amp.dw.com/ar المصدرنفسه (ٖ)
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عتٌن ففً حالة الثؤر العشابري خاصة الدماء بٌن عشٌرتٌن متناز ٌة لحمنالعشٌرة واعطابها فصل

تلن المتعلمة بالمتل ٌتم تزوٌج فتاة او طفلة من عشٌرة الماتل لسرٌا الحد افراد العشٌرة المؽدورة 

انه ال ٌحك الي  9٘9ٔلسنة88ٔمن لانون االحوال الشخصٌة 9وان المادة ،كنوع من التعوٌض

راه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه وٌعتبر عمد من االلارب او االؼٌار اك

من هذه المادة بالحبس مدة ال تزٌد  (ٔالزواج باالكراه باطال وٌعالب من ٌخالؾ احكام الفمرة)

ذا كان لرٌبا من الدرجة االولى اما اذا كان المخالؾ من ؼٌرهم على ثالث سنوات وؼرامة ا

تزٌد على عشرة سنوات وال تمل عن ثالث سنوات فضال عن فتكون العموبة بالسجن مدة ال 

ان هذا  ،ٌحك لمن تعرض لالكراه اوالمنع مراجعة سلطات التحمٌك مباشرة بهذا الخصوص

تزوٌج الفتٌات لسرا كما ان المانون العرالً لم ٌتطرق الى  مشكلةالمانون ال ٌنفذ بالتالً ال ٌعالج 

وان حدوث ،لفصلٌة الذي ٌنتشر فً جمٌع انحاء البالدممارسة النزاعات العشابرٌة او زواج ا

اٌضا الزواجات الفصلٌة خارج المحكمة دون تدوٌنها او ذكرها فً التحمٌك بعد التصالح ٌحدث 

وان النزاعات ،المحكمة فٌكون التنازل والتراضً لانونٌا فمط خارج المحكمة اما داخل

ما لم تتمكن سلطة المانون من فرض  العشابرٌة التً هً وراء ممارسة الفصلٌة لن تنتهً

سٌطرتها على البالد فضال عن ان سلطة العشابر وصلت لمرحلة ال ٌمكن اٌمافها او تجاوزها 

والمشكلة تمكن فً ،بسهولة النهم ٌمتلكون السالح والمال الذي من خالله تستخدم الموة او التهدٌد

ٌح فً االنتخابات البرلمانٌة او استؽالل السٌاسٌٌن الصوات تلن العشابر سواء عند الترش

ؼٌاب الموانٌن التً  وبسبب،االستفادة منها فً تحمٌك المكاسب التً تدعم وجودهم فً السلطة

تجرم ممارسة الفصلٌة فؤن النزاعات العشابرٌة تلعب دورا كبٌرا فً تفالم حاالت زواج 

لسن فكلما كانت صؽٌرة ا الماصرات وان العشٌرة المؽدورة ترفض اال ان تكون الفصلٌة صؽٌرة

وؼالبا ماٌحدث هذا الزواج خارج المنظومة المضابٌة وال ،كلما حصل التراضً بٌن العشٌرتٌن

ٌمكن تسجٌل االطفال ان وجدوا او استخراج مستندات ثبوتٌة لهم مماٌحرمهم من االلتحاق 

ت بالمدرسة او الحصول على خدمات الرعاٌة الصحٌة او التمدم للحصول على اي خدما

وان الفتاة الفصلٌة ضحٌة اذ ؼالبا ماتمنع من الخروج من منزل زوجها او ،حكومٌة اخرى

زٌارة اهلها كما تصبح عرضة لتعنٌؾ كل افراد العشٌرة وال ٌمكن الحد الولوؾ الى جانبها 

 .(ٔ)ومساندتها لذا نجد ان كثٌرات من فتٌات الفصلٌة لد الدمن على االنتحار 

حدث فصل عشابري بٌن عشٌرتٌن شمال البصرة النهاء النزاع  ٕ٘ٔٓوفً اواخر اٌار عام 

المسلح بٌنهما وكان التعوٌض هو اعطاء العشٌرة المعتدٌة اربعٌن امرأة الى عشٌرة المعتدى 

وترى العشابر ان التعوٌض بامرأة ٌراد به اصالح ذات  .واثار ذلن سخطا اجتماعٌا،علٌهم 

ن المتعادٌتٌن وال ٌكون ذلن اال بالمصاهرة فتصبح زوجة شرعا ؼٌر انها تعامل البٌن العشٌرتٌ

كثر العشابر ال تاخذ النساء تعوٌضا بل ٌطلبون من العشٌرة المعتدٌة ان أاحٌانا معاملة مهٌنة و

 .(ٕ)ٕٗٔٓتدفع لهم ممدارا ٌساوي مهر امرأة ولد لوحظ عودة متزاٌدة الى التعوٌض بامرأة منذ 

 

 

                                                           

 كٌؾ تبدو حٌاة العرالٌة المتزوجة فصلٌة ،( دعاء ٌوسؾٔ)

     https://www.irfaasawtak.com/iraq/2021. 
 

 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiالعراق،( فصل عشابري ٕ)
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 الثانً  المبحث

 اتالماصر زواج  أثار

 

  .(الزوجة الماصر الفرد) على زواج الماصرات ثارأ -1

 .ثار صحٌةألا -أ 

 نفسٌة.ثارألا -ب 

 .التسرب الدراسً –ج 

 

 سرة.أثار على األ -6

 سري.العنف األ -أ

 العنف ضد االطفال. -ب

 االدمان على المشروبات )الكحول والمخدرات( من لبل الزوج. -ج

 

 أثار على المجتمع. -3

 .ظاهرة الطالق -أ

 ضعف مساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة. -ب

 .الفمر -ج
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 المبحث الثانً: أثار زواج الماصرات

 

 ثار زواج الماصرات على الفرد)الزوجة لاصر(أ-1

 

ثار التً تنتج عن الزواج المبكر بعضها مباشر هنالن العدٌد من المشاكل والمخاطر واأل

هم هذه أومن  ،الٌمكن تجاهل تؤثٌرها على الفتاة ومستمبلهاوبعضها ؼٌر مباشر وفً الحالتٌن 

 كما ٌلً:ثاراأل

ثار فً زٌادة معدالت االجهاض الذي ٌنطوي على تتمثل هذه األو صحٌة:الثار األ -أ

لطفل المولود ل الوضع الصحً ضافة الى خطورةمخاطرصحٌة وخٌمة لد تإدي الى الموت باال

مما  الصؽٌراتاختناق بٌن الرضع الذٌن تلدهم الفتٌات  فضال عن وجود حاالت وزنهوانخفاض 

 .(ٔ)ٌإدي الى وفاة الرضٌع او االصابة بمشاكل صحٌة مضاعفة فً المستمبل

الظهر الن الحوض م لاٌإدي حمل الزوجة الصؽٌرة الى اضرار صحٌة تلحك بها من اهمها كما 

لم ٌكتمل نموه فعند حملها ٌضؽط الحمل على فمرات العمود الفمري السفلً وتنجم عن ذلن االم 

واالم  ، ،وفمر الدم،الظهر واٌضا تتعرض الزوجة الصؽٌرة اثناء حملها الى النزٌؾ المستمر

وجات االعرض تإدي الى ارتفاع نسبة الوفٌات بٌن الز تلنكل ،البطن والتسمم الحملً 

 .(ٕ)الصؽٌرات

ان الفتاة الماصر تحتاج الى تؽذٌة متوازنة تساند النمو السرٌع لجسمها وتلبً كافة متطلبات النمو 

فؤذا تزوجت الصؽٌرة فً سن مبكرة فؤن ذلن ٌلمً على ،الجسدي من البروتٌنات والفٌتامٌنات 

لحامل والجنٌن باالضافة جسمها عببا اضافٌا نتٌجة الحمل الذي ٌتطلب تؽذٌة افضل تفً بحاجة ا

الى ان الحمل والوحم ٌإدي الى احداث تؽٌرات فسٌولوجٌة وهرمونٌة فً جسد الصؽٌرة تربن 

 .(ٖ)عملٌة النمو وتإثر على صحة االم الصؽٌرة على المدى المتوسط والطوٌل

مراض كثٌرة عند من ٌتزوجن فً سن مبكرة )الصؽٌرة الماصر تحدٌدا(بسبب عدم أتظهر و

الفٌزٌولوجً لدٌهن فمد تكون لدرتهن الجسدٌة ؼٌر مإهلة لالنجاب وفً حال كانت مإهلة النمو 

لالنجاب فان الحمل واالنجاب المتكرر على مراحل سوؾ ٌخلك ضعفا فً بنٌة هذه الزوجة 

الطفلة وعلى المدى الطوٌل سوؾ تظهر لدٌها كثٌر من االمراض ابسطها هشاشة العظام ومن 

اصابة الزوجة الماصر بفمر الدم ومشكالت الرحم مما ٌعرضها  المخاطر الصحٌة اٌضا

 .(ٗ)لالجهاض المتكرر وعدم المدرة على االنجاب

                                                           

 .ٖص،ٕٕٔٓ،الزواج المبكر وحمل المراهمات وصؽٌرات السن،تمرٌرمنظمة الصحة العالمٌة  (ٔ)
 
 .7ص ،ٕٕٓٓ ،(ٔالمجلد)،ٕٔالعدد ،مجلة امواج الفلسطٌنٌة ،سلبٌات الزواج المبكر ،( د. عبٌرلندٌل ٕ)
 
مركز ابحاث ودراسات النوع االجتماعً ،النمو الجسدي اثار الزواج المبكر على  ،د.اشراق االرٌانً ( ٖ)

 .7ٖص،ٕ٘ٓٓ،صنعاء ،والتنمٌة
 
 .8ٔص،مصدر سابك،ماسة الموصلً (ٗ)
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رتفاع حاد فً ضؽط أالتً تتعرض لها الفتاة الماصرهو  خرىاأل ثار الصحٌة والجسدٌةمن األو

جة تعسر الدم لد ٌإدي الى فشل كلوي ونزٌؾ وحدوث تشجنات وزٌادة العملٌات المٌصرٌة نتٌ

الوالدات فً السن المبكروارتفاع نسبة الوفٌات نتٌجة المضاعفات المختلفة مع الحمل باالضافة 

فضال عن ،الى ظهور التشوهات العظمٌة فً الحوض والعمود الفمري بسبب الحمل المبكر

لخلل فً الهرمونات واما  االجهاض حٌث تزداد معدالت االجهاض والوالدات المبكرة وذلن اما

 .(ٔ)لعدم تؤللم الفتاة على عملٌة حدوث حمل مما ٌإدي الى والدة مبكرة

سنة هن اكثر عرضة للوفاة اثناء الحمل او 8ٔ -٘ٔان النساء اللواتً تتراوح اعمارهن بٌن 

فتبمى مضاعفات ،سنة ٕٗ -ٕٓالوالدة بمرتٌن ممارنة مع النساء اللواتً تتراوح اعمارهن بٌن 

تتعرض حٌث سنة 8ٔ -٘ٔبٌسً للوفاة فً هذه الفبة العمرٌة اي من الحمل والوالدة السبب الر

الفتٌات لضؽوطات من عابلة الزوج والمجتمع النجاب االطفال بعد ولت لصٌر من الزواج مما 

ٌجعلها اكثر عرضة لمخاطر الحمل المبكر والمتكرر ومشاكل الوالدة المبكرة وفمر الدم وارتفاع 

حاالت  معظموتتركز .(ٕ)الفتٌات المتمدمات اكثر بالعمرمن  الضؽط اثناء الوالدة عن ؼٌرها

زواج الماصرات المإدي الى الحمل المبكر ومنه الوفاة فً كثٌر من االحٌان فً المناطك الرٌفٌة 

حٌث ان الحمل المبكر الناتج  ،والنابٌة التً التزال العادات والتمالٌد المدٌمة تتحكم فً حٌاة الناس

عاما له اثار سلبٌة لد ٌإدي الى وفاة االم او 8ٔعن زواج الصؽٌرات ممن هن دون سن ال

وان الحمل المبكر ٌؤتً فً مرحلة عدم اكتمال نمو حوض الفتاة وبالتالً فان  ،الطفل او كلٌهما

االم الصؽٌرة وبالتالً  تبعاته خطٌرة جدا لد ٌتسبب ذلن فً تعسر الوالدة وحدوث انفجار رحم

وفاتها وطفلتها وان تعسر الوالدة الناتج عن الحمل المبكر مرتبط بتعرض المولود لضمور 

الحاالت ٌتم  معظموكسجٌن ولتجاوز فترة الوالدة للزمن المحدد وفً الدماغ نتٌجة نمص األ

 .(ٖ)جراء عملٌات لٌصرٌة النماذ حٌاة الفتاة إ

 نفسٌة: الثار األ -ب

ثار النفسٌة لزواج الماصر المبكر بالحرمان العاطفً من حنان الوالدٌن والحرمان من األتتمثل 

تكبر الطفلة لتصبح انسانة سوٌة لذا فؤن حرمانها من  ،عٌش مرحلة الطفولة التً ان مرت بسالم

االستمتاع بهذه السن ٌإدي عند تعرضها لضؽوط الى ارتداد نحو هذه المرحلة فً صورة 

امراض نفسٌة مثل الهستٌرٌا والفصام واالكتباب والملك واضطرابات الشخصٌة واضطرابات 

ة العاللة مما ٌنتج عنه عدم نجاح العاللة فً العاللة بٌن الزوجٌن بفعل عدم ادران الطفلة لطبٌع

وصعوبتها وعدم التكٌؾ جراء المشاكل الزوجٌة وعدم تفهم الزوجة لما ٌعنٌة الزواج ومسإولٌة 

وكثرة الضؽوط كنوع من انواع الهروب وهً مجموعة من االعراض النفسٌة  ،االسرة والسكن

 .(ٗ) ل هذه الموالؾ التً تتراوح بٌن اعراض االكتباب والملك عند التعرض لمث

                                                           

خالد انور الشعالن )طبٌب عام فً مجمع الرٌاض الطبً وكاتب(  (ٔ)

https://www.sahifatinews.com/news-action-show-id-4222. 
 
 .ٔٗص ،مصدر سابك،ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج المبكر للفتٌات (ٕ)
 

 .https://alttebiah.net/4250/falk ،المجلة الطبٌة ،زواج االطفال اضرار صحٌة واسر مفككة (ٖ)

 
 .8ٕص،مصدر سابك،الماضً فوزي خمٌس واخرون (ٗ)
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وتتعرض الفتاة الماصر الى العدٌد من الضؽوطات والمسإولٌات والتً لد تتعدى عمرها 

حٌان ؼلب األأنها تجد نفسها فجؤة اصبحت مسإولة عن منزل ورجل وطفل فً بمراحل أل

بالتالً تصبح عرضة لالصابة باالكتباب مابعد الحمل وذلن الن وعٌها لٌس كامال فهً لٌست 

امرأة ناضجة بعد فهً مجرد فتاة مراهمة ال ٌصح ان تحمل مثل هذه االعباء فً هذا السن 

 .(ٔ)الصؽٌر

ان الفتاة الصؽٌرة ال تستطٌع المٌام بالرعاٌة المنوطة بالمرأة فً بٌت زوجها ففً السن التً 

ولة ٌكون االطفال فٌها معذورٌن بؤضاعة اولاتهم باللعب تكون البنت فً مثل هذا السن مشؽ

وان  ،بؤداء وظٌفة من اثمل الوظابؾ فً نظر البشرٌة وهً كونها زوجة ومدبرة المور االسرة

السن اما ٌضعؾ اعصابها وٌكسبها  االبنت الصؽٌرة التً لم ٌكتمل نموها البدنً وتتزوج فً هذ

 .(ٕ)وٌكون الطفل الذي تلده ضعٌفا هزٌال أعلال مختلفة 

واالدران الكافٌٌن للتعامل مع الضؽوط النفسٌة التً اصبحت ان الماصرات ال ٌمتلكن الوعً 

جزءا من الحٌاة الٌومٌة المعاصرة حٌث ان الضؽوط النفسٌة التً تواجهها الماصر والمرتبطة 

بالدور الجدٌد الذي تعٌشه والمتمثل فً تحمل المسإولٌة والمناخ والحٌاة الجدٌدة باالضافة الى 

وعدم المدرة على التصدي لها ٌإدي بالماصر الى الشعور بالملك مشاكل واحداث الحٌاة الٌومٌة 

على التكٌؾ مع نفسها وشعورها بالرضا عن  والتوتر والكؤبة االمر الذي ٌضعؾ من لدرتها

 .(ٖ)ذاتها

من العوامل الربٌسٌة فً الحٌاة الزوجٌة ان ٌكون هنان دافعٌة والبال على الزواج لكن فً و

ذه الدافعٌة النه ؼالبا ما ٌصاحب هذه المرحلة من عمر الفتاة ثؽرات زواج الماصرات ال تتوفر ه

نفسٌة وعدم ثبات فً االنفعاالت والعواطؾ وعدم ادراكها لطبٌعة هذه العاللة وما ٌتوجب علٌها 

صدم ازاء ذلن نتٌجة اختالؾ التصورات الذهنٌة التً من واجبات وما لها من حموق فنجدها تُ 

واج وحرمانها العاطفً من حنان الوالدٌن ومن عٌش مرحلة الطفولة كانت فً خٌالها حول الز

الالزمة لتوازن شخصٌتها واستمرارها  فٌتولد لدٌها شعور بعدم االشباع الداخلً لحاجاتها النفسٌة

فمن هنا ٌبدأ الخوؾ ٌمتلن كٌانها وشعورها بؤنها ؼٌر لادرة على اتخاذ اي اجراء تجاه الموالؾ 

ولذلن تتعرض حٌاتها لحدوث خالفات زوجٌة  ،الحٌاة الزوجٌة الجدٌدةلها فً التً تتعرض 

تترن اثارا نفسٌة علٌها كعدم الثمة بالنفس وفمدان الشعور باالمان واالكتباب والشعور بالعزلة 

كثرة تعرض الفتاة الماصر لضؽوط جسدٌة  نأ الىباالضافة ،االجتماعٌة وانخفاض تمدٌر الذات 

ونفسٌة ٌنشؤ لدٌها ارتداد لهذه المرحلة التً تعٌشها فً صورة امراض نفسٌة مثل الهستٌرٌا 

واالكتباب والملك واضطرابات فً الشخصٌة وٌنجم عن ذلن اضطرابات فً العاللة بٌن 

 .(ٗ)نتحارألدمان ورؼبتها باالزوجٌن االمر الذي ربما ٌنتهً بهروبها الى األ

                                                           

 ،ٕٕٔٓ،النتابج المترتبة على الزواج لبل سن الثامنة عشر ،( رٌم دمحمٔ)
https://www.almrsal.com/post 

 
 . ٖٙص، 9ٕٗٔ ،ٕ٘العدد ،مجلة المنار ،تحدٌد سن الزواج بتشرٌع لانونً ،دمحم امٌن الحسٌنً (ٕ)
 
مستوى الصحة النفسٌة لدى عٌنة من الماصرات السورٌات ،طارق جٌت ،عمر الشواشرة (ٖ)

 .88ٕص،7ٕٔٓ ،ٖعدد،ٖٔمجلد،المجلة االردنٌة فً العلوم التربوٌة،المتزوجات
 
 .ٕٙٗص ،مصدر سابك ،د. نهلة ناظم ٌاؼً (ٗ)
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 : التسرب الدراسً -ج

 

فً التعلٌم االساسً الذي ٌعد  الفتاةزواج الماصرات ٌإدي فً احٌان كثٌرة الى عدم استمرار نّ إ

 ،م لادرة على المٌام بواجباتها الى جانب حرمانهن من التعلٌم الثانوي والجامعًأضرورة العداد 

وفً الؽالب ٌإدي زواج الماصرات الى .(ٔ)تدل على ذلن كثٌرة التً واالحصابٌات الرسمٌة

متعلمات هن االكثر عرضة للزواج فً سن الؼٌر  نّ أانهاء حٌاة الفتٌات التعلٌمٌة فضال عن 

.ان الفتٌات الالتً لم ٌتلمٌن سوى تعلٌم ابتدابً فمط هن اكثر مٌال للزواج لبل سن (ٕ)صؽٌر

والفتٌات دون تعلٌم اكثر مٌال للزواج لبل سن  ،ممارنة باللواتً حصلن على تعلٌم ثانوي 8ٔ

 ،ٌمنع الفتٌات من اكمال تعلٌمهن ماصرحٌث ان الزواج ال الثامنة عشرمن الفتٌات المتعلمات

 .(ٖ)ومن الممكن ان تترن الفتاة المدرسة بسبب ظن المجتمع واالسرة ان تعلٌم الفتٌات ؼٌر مهم

حٌث تمل فرص الفتٌات فً  ،ولكن بدون تعلٌم وان دور الفتاة الربٌسً هو دورها كؤم وزوجة

 .(ٗ)كسب المال مما ٌجعلهن ٌعانٌن الفمر اذا مات الزوج او اذا تطلمن

ٌإثر بشكل سلبً على جهود التنمٌة وان هذا النوع من الزواج  ماصرمن المإكد ان الزواج الو

هو السبب الربٌسً فً انعدام التعلٌم بٌن الفتٌات او لطعة فً سن مبكرة وؼٌاب برامج تمكٌن 

باالضافة الى ان مثل هذا الزواج ٌإدي الى تحول المرأة الى انسان ضعٌؾ جسدٌا المرأة 

انتهاكا لحك الطفلة فً النمو والتطور  ٌمثلٌا مما وسٌكولوجٌا وثمافٌا واجتماعٌا ومعرف

 .(٘)وؼٌرذلن من حمولها االنسانٌة

( 8ٔان تعلٌم المرأة ٌواجه جملة من التحدٌات ٌؤتً فً ممدمتها الزواج المبكر )الزواج لبل سن 

الذي ٌنتج عنه فً الؽالب انسحاب البنات من التعلٌم العام فً مرحلة عمرٌة مبكرة وهو ماٌإكد 

 .لى ؼٌاب تكافإ الفرص بٌن الذكور واالناث فً موضوع الزواج والتعلٌم فً المجتمعع

سواء فالذكور احسن حظا من االناث النهم ٌمدمون على الزواج فً اي مرحلة عمرٌة وتعلٌمٌة 

حٌث ال ٌمثل ذلن)العمر والتعلٌم( عمبة لدٌهم  فً التعلٌم العام او التعلٌم الجامعً كانوا منخرطٌن

اما االناث فٌجدن صعوبة بالؽة فً االلدام على الزواج كلما تمدمت المرحلة التعلٌمٌة  فً الزواج

                                                                                                                                                                      
 
 

 ٕ٘ٓٓ،صنعاء ،مركز دراسات وابحاث النوع االجتماعً ،الزواج المبكر والتنمٌة ،د. حسنٌة المادري (ٔ)
 .ٗ٘ص،
 

(2)International Center for Research in Women،Too young to wed:education and 
action toward ending child marriage،Washington،2005. 
 
(3) Lee Rife، Susan Malhotra،Anju Warner،Ann،what works to prevent child 
Marriage:A Review of the Evidence Studies in Family planning،2012،43.   

 

(4) Erica،Ambrus،Attila،Early Marriage Age of Menarche and Female Schooling 
Attainment،Bangladesh،Journal of political Economy،2008. 
 

 https://turathblog.blogspot.com/2017،زواح االطفال مشكلة تعانً منها الٌمن والٌمنٌات (٘)
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فثمافة المجتمع تمنح لٌمة علٌا لسن الزوجة الصؽٌرة مما ٌضطر الفتٌات فً المراحل التعلٌمٌة 

فالفتٌات لد  ،خصابصة ال تحمك لهن رضا نفسٌا تاماالى لبول الخاطب حتى لو كانت سماته و

ان االسر  ذلنك .ٌتنازلن عن شروطهن حتى ال ٌتمدم العمر بهن وتضٌع علٌهن فرصة الزواج

تعطً اولوٌة لزواج الفتاة على تعلٌمها لٌمٌنهم بؤنه كلما كبر عمر الفتاة للت فرصتها بالزواج 

 .(ٔ)جتمع فً المراحل التعلٌمٌة المبكرةتمخض عنه ؼلبة زواج الفتٌات فً الم وهو ما

 فتاة الثؽرات العمرٌة والفجوات بٌن االزواج ال تدعم عادة العاللات الزوجٌة المتوازنة فال نّ إ

وان هذه الخصابص ،الصؽٌرة تنتمل لبل االوان الى ادوار الكبار وتحرم من مواصلة التعلٌم 

لدرة  فضال عن ان عدمتماعٌة والرفاهٌة تموض حموق االنسان للمرأة والصحة النفسٌة واالج

الفتٌات الصؽٌرات على دعم االسرة واعتماد ممارسات سلٌمة لتربٌة ابنابها تحد من لدرتهن 

على صنع المرار والنمو المعرفً اللذٌن ٌتشكالن بحكم الخبرة والتجربة فً الحٌاة وال ٌحكمها 

مٌة فً البلدان التً ترتفع فٌها نسبة األ ٌكثر الزواج المبكر وؼالبا ما ،سن البلوغ البٌولوجً

   .(ٕ)وللة التحصٌل العلمً وتكون ذات موارد محدودة

 

 أثار زواج الماصرات على االسرة -6

 العنف االسري: -أ

ن مثل أذ إهنان احصاءات وارلام متعلمة بضحاٌا العنؾ االسري من الزوجات الماصرات لٌس 

ان  إذهذه الحاالت ال تصل اال عندما تمدم الزوجة شكوى ضد الزوج او عند لرارها االنفصال 

التبلٌػ عن العنؾ االسري محدود جدا وال ٌعكس الوالع وعادة ماٌكون الخٌار االخٌر للزوجة 

وان العنؾ الجسدي الذي ٌمارسه الزوج ضد زوجته ،بعد استنفاد كل الفرص لعٌش حٌاة طبٌعٌة

ٌعتبرناتج من نتابج الزواج المبكرحٌث ان المعنفات تتضاعؾ مشكلتهن عندما ٌكن لاصرات اذ 

 . (ٖ)ٌتضاعؾ العجز وااللصاء لهن

شكال العنؾ ضد أكثر أان العنؾ الممارس ضد المرأة من لبل الشخص الذي ٌعاشرها هو 

بكل انواعه سواء بااللفاظ او الضرب  فمد مورس العنؾ ضد النساء،المرأة فً حٌاة النساء 

ولكن العادات والتمالٌد تحكم العابلة فنرى المرأة تصبر على العنؾ من لبل زوجها النه حسب 

العنؾ للمحافظة على بٌتها  اشكال العرؾ المرأة ال تخرج من بٌت زوجها وتظل تحتمل كل

نفسٌة او بؤحد االمراض ال هً اصابة الزوج اٌضا من اسباب تنامً العنؾ االسريوواوالدها 

افتماد مهارات التعامل مع االخر باالضافة الى النظرة الخاطبة للزوجة وبسبب النظرة الدونٌة 

العنؾ االسري ٌتفاوات بٌن الضرب و ،تتعرض الى اشكال مختلفة من العنؾ فؤنها للمرأة

ٌؤتً  وهوإٌة االهل المبرح والحرق والتهدٌد بالمتل او الطالق او الحرمان من االوالد او ر

وذلن بسبب سٌادة الكثٌر من  مجتمعناالمرأة فً  االخرى ضدمكمال طبٌعٌا الشكال العنؾ 

                                                           

 .9ٖص ،مصدر سابك ،عبدهللا بن حسٌن الخلٌفة واخرون(ٔ)
 
 

(2) Rashad،  Hoda، The tempo and  intensity of marriage in the Arab region Key 
challenges and their implications،2015،p2.   

 https://alghad.com،جرٌدة الؽد،ندبة حصٌلة عام من الزواج المبكرٓٓٔ،نادٌن النمري (ٖ)
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المفاهٌم التً ترسخ عوامل انحطاط المرأة ودونٌتها فً هذه المجتمعات بسبب االشباع التارٌخً 

مساواة بٌن من ال جٌللمٌم تإصل المنع والحظر واالنتشار الذكوري دون ؼٌره وعدم تكوٌن 

وان سطوة الرجل على االسرة ٌجعل حركة المرأة مرهونة بالهامش الذي  ،الرجل والمرأة 

حٌث ال تستطٌع المرأة الحصول على ابسط حمولها كالحك فً التعلٌم او  ٌسمح به هذا الرجل

ة من والتً تعتبر حك اصٌل بالنسبة لكل نساء العالم مالم تؤخذ تصرٌح بالموافم العالج او السفر

 .(ٔ)ولً االمر)زوجها(

ترتبط الفتٌات الالتً ٌتزوجن زواجا مبكرا ؼالبا برجال اكبر منهن سنا مما ٌإدي الى اختالل و

الشرٌن اكثر  لدن ان نسبة العنؾ االسري من فضال عنتوازن الموى فً العاللة بٌن الزوجٌن 

انتشارا بٌن الفتٌات المتزوجات زواجا مبكرا من االخرٌات االكثر نضجا والالتً ٌمدمن على 

 كنٌُ  التعلٌمً المتدنًالماصرات ذات المستوى  جاتزوال.كما ان (ٕ)الزواج بموافمة مدروسة

تً حصلن اكثر عرضة للعزلة االجتماعٌة والعنؾ الزوجً بالممارنة مع النساء البالؽات اللوا

 .(ٖ)على تعلٌم جٌد

الزوج وكان فً معظمه عنفا نفسٌا  لدنان بعض الفتٌات الصؽٌرات ٌتعرضن الى العنؾ من  

متمثال فً اختالق المشاكل ورفع الصوت تجاه الزوجة والهجر واالهمال والشتابم وكانت ردة 

باالنفصال والصمت  فعل النساء للعنؾ الموجه من الزوج هً التجاهل والشعور بالمهر والتهدٌد

 فضال عن ،من زٌادة وتٌرة المشاكل التً لد تإدي الى تفكن االسرة وضٌاع االبناءخوفا 

ان المحٌطٌن  ٌإكدن علىحٌث ان بعض الفتٌات ،الخوؾ من عدم وجود مكان اخر تؤوي الٌه 

تكون ردة  ن حٌثالعنؾ الممارس ضده تجاه ظهرون ردة فعل اٌجابٌةبهن من افراد االسرة ال ٌُ 

ومن الصعوبة رصد كل  ،تحمل الزوجة ماتتعرض له من عنؾت هذا فؽالبا مال .فعلهم الصمت

ماتتعرض الٌه المرأة من عنؾ وال توجد احصابٌات دلٌمة عن حاالت العنؾ فً المجتمع كونه 

 ومن مظاهر العنؾ ،شؤنا عابلٌا ٌعده ٌمارس خلؾ االبواب المؽلمة وٌمتنع الكثٌر التحدث عنه

 ،التحرش ،الزواج المسري ،العنؾ البدنًاالسري التً اكدت علٌها الفتٌات المعنفات هو

 االخٌر ٌشكل حٌث الحرمان من المشاركة فً اتخاذ المرارات االسرٌة ،الحرمان من التعلٌم 

نوعا من العنؾ حٌث ال تشارن النساء فً المرارات االسرٌة وتعانً الفتٌات المتزوجات مبكرا 

متعددة من العنؾ اللفظً والجسدي وان العنؾ اللفظً والمعنوي من اكثر اشكال من اشكال 

العنؾ انتشارا وسببه التنشبة االجتماعٌة الخاطبة التً تخول للرجل السٌادة المطلمة وتجعل 

 .(ٗ)الوامره  ةالمرأة تابعا له وخاضع

                                                           

 ،ٕٓٔٓ،ندوة،ملؾ فكري وسٌاسً واجتماعً لمناهضة العنؾ ضد المرأة ،د.رجاء بن سالمة (ٔ)

https://m.ahewar.org. 

(2) child marriage، wwe.actionaid.org.uk،2019.  
  

(3 ) Haberland، Nicole،A world apart the disadvantage and social isolation of married 
adolescent girls،Briet based on background paper prepared for the 
WHO/UNFPA/population Council Technical Consultation on Married Adlescents،New 
York،2006.  

  
 .ٙٔ٘-٘ٔ٘ص  ،مصدر سابك،عبد هللا بن حسٌن الخلٌفة واخرون (ٗ)
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وان اوضاع االسرة االلتصادٌة والسكنٌة تإدي دورا هاما فً ولوع العنؾ ضد المرأة فً 

االسرة حٌث ان انعدام الممدرة على توفٌر حاجات االسرة او التهرب من تؤمٌنها او ضٌك 

فضال المنزل وكثرة الماطنٌن فٌه كل ذلن ٌإدي الى حدوث خالفات مستمرة تتصاعد لحد العنؾ 

لتوازن النفسً للرجل فضعؾ بنٌته النفسٌة حٌث ٌواجه بعض المصاعب فً ان انعدام ا عن

حٌاته الٌومٌة وٌنعكس ذلن عنفا وخشونة على الضعٌؾ حوله فكلما كان الرجل اكثر عببا فً 

  .(ٔ)مكانته االجتماعٌة مارس عنفا لهرا اكبر على المرأة

نؾ ومارسته فورثه عن ابٌه او الرجل العنٌؾ ربما تربى فً بٌبة عرفت هذا النوع من الع نّ إ

اخٌه لٌصبح هذا طبعا فٌه ومفهوما ثمافٌا ال ٌستطٌع ان ٌتخلى عنه اوربما هذا الرجل بطبٌعته 

اسباب ذاتٌة  هنان لد تكونو عنٌفا ٌمارس هذا السلون بؽض النظر عن كونه متعلما او جاهال

تكونت فً نفس االنسان نتٌجة ظروؾ خارجٌة من لبٌل االهمال وسوء المعاملة والعنؾ الذي 

طفولته الى ؼٌرها من الظروؾ التً ترافك االنسان والتً ادت لتراكم نوازع  فًتعرض له 

نفسٌة مختلفة تمخضت بعمد نفسٌة لادت فً النهاٌة الى التعوٌض عن الظروؾ بالجوء الى 

عدم االهتمام بموضوع العنؾ ضد المرأة ومواجهته سواء من كما ان ،نؾ داخل االسرة الع

التستر علٌه فً  تمٌوبالتالً الضحٌة نفسها او من المجتمع على اعتبار انه شؤن عابلً 

هذه كلها و ،ؼٌاب الدراسات واالحصاءات عنهوكان السبب وراء المستوٌات االجتماعٌة كافة

للموامة وتفسٌرها بالتسلط  خاطاالفهم ال فضال عنالعنؾ ضد المرأة  امور تإدي الى زٌادة

لطبٌعة  خاطاالفهم الو رجمتها الى الشدة والحزم والضربللرجولة وت خاطاوالطاعة والفهم ال

فضال عن  االحتجاج والشكوىالمرأة وللطاعة وترجمتها الى الخضوع وتحمل المهانة وعدم 

وان هذا النوع من ،التفرٌك بٌن الذكر واالنثى وتفضٌل الذكرمن االنماط السابدة فً التربٌة 

االسباب ٌتناسب طردٌا مع الثمافة التً ٌحملها المجتمع وخصوصا الثمافة االسرٌة فكلما كان 

على درجة عالٌة من الثمافة والوعً كلما تضاءل دور هذه االسباب حتى ٌنعدم فً المجتمع 

فً المجتمعات ذات الثمافة المحدودة اذ تختلؾ درجة ن المجتمعات الرالٌة وعلى العكس من ذل

 .(ٕ)تؤثٌرها بؤختالؾ درجة انحطاط ثمافات المجتمعات

 العنف ضد االطفال: -ب

عندما ٌكونون ثار االٌذاء المباشر أ فضالعنور على االطفال ظهتبدأ االثار الجسدٌة للعنؾ بال

عند الوالدة وحدوث  االطفالٌمكن ان ٌإدي هذا الى انخفاض اوزان واجنة فً رحم  امهاتهم 

 على ضؽطٌمكن ان تإدي زٌادة  كما،الوالدة المبكرة وموت االجنة بسبب الصدمة الجسدٌة

خاصة عند الترانها بالتدخٌن وتعاطً المخدرات الى حدوث نتٌجة للعنؾ االسري االمهات 

ندما تتعرض المرأة لالجهاد اثناء الحمل ٌمكن ان وع ،منخفض الوزن طفلوالدة مبكرة وانجاب 

  .(ٖ)ٌولد الطفل مصابا بالتوتر والملك واحٌانا ماٌواجه مشاكل فً النمو

                                                           

المركز الثمافً ،ٕط،مدخل الى سٌكولوجٌة االنسان الممهور،التخلؾ االجتماعً،( د.مصطفى حجازئ)
 .ٕٕٓص،ٕ٘ٓٓ،لبنان،بٌروت،العربً

رسالة ماجستٌرمنشورة ،جامعة الجزابر،العنؾ ضد المرأة بٌن والع التربٌة والرجلة ،( ٌسلى نبٌلةٕ)

 https://mobt3ath.com/pdf.9ٗٔ-8ٗٔص،9ٕٓٓ،
(3) Horner،Domestic violence and children : effects of domestic violence on 
children،Journal of pediatric Health Care،2005. 
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ً و فً  تلعب الصدمة التً ٌتعرض لها االطفال عندما ٌشهدون العنؾ فً المنزل دورا ربٌسا

والتوتر الذي نموهم وتطورهم البدنً وٌمكن لالطفال فً بعض االحٌان تحوٌل الضؽط 

المعاملة والعنؾ الى  ءفٌلجؤ االطفال الذٌن ٌشهدون سوٌتعرضون له الى مشاكل سلوكٌة 

لم ومع ذلن تظهر على االطفال اعراض جسدٌة مرتبطة المخدرات على امل التخلص من األ

وٌظهرون بعض السلوكٌات ،حولهم وال ٌتكلمون  نْ ن مَ بمشاكلهم السلوكٌة مثل االنسحاب مِ 

ؼالبا ما ٌنتج عن الملك والتوتر ظهور اعراض جسدٌة لدى االطفال الذٌن ٌشاهدون والمتراجعة 

العنؾ واذا تطور للمهم الى المزٌد من االعراض الجسدٌة فمد تظهر علٌهم عالمات التعب 

  .(ٔ)ةبسبب للة النوم والوزن والتؽٌرات الؽذابٌة الناتجة عن عادات االكل السٌب

الطفل الذي ٌنشؤ فً بٌبة تتسم بالعنؾ والمبح والٌرى حوله مظهرا من مظاهر االمان او  ن  إو

الذي ٌنشؤ فً طفل التناسك واالنسجام ٌكون لد افتمد عنصرا هاما من عناصر انسانٌته وان ال

تؽلب علٌه الروح العربٌة كالشجاعة واحتمال األلم والمتاعب بل تتاح للصؽار فً  بدابً مجتمع

لهذا ٌتجه تفكٌرالطفل الى االلعاب التً ٌزاولونها بحكم تمالٌد المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه ونتٌجة 

ؤخذ بالتدرج االتجاهات السابدة فً المجتمع بمعنى ان ٌالعنؾ منذ الصؽر اي ان سلون الطفل 

  .(ٕ)ع هو الوسط االجتماعً الذي ٌشكل شخصٌة الفردالمجتم

ان ظهور السلون العنٌؾ الممارس ضد االطفال بؤوجه وطرق مختلفة بحٌث ان االطفال ٌمثلون 

علٌهم من طرؾ افراد االسرة وكذلن من طرؾ المحٌط  موضوعا سهال للعنؾ الممارس

ؾ المحٌط المدرسً الذي ٌتفاعل االجتماعً الذي ٌعٌش فٌه)الجار او االلران ( وكذلن من طر

وان ،معه الطفل)االستاذ او التالمٌذ او العاملٌن فً المدرسة( كل هذه االماكن ٌحدث فٌها العنؾ

الطفل ٌعتبر مإشر ضعٌؾ ٌمٌزه وٌجعل الراشدٌن ٌمارسون علٌه العنؾ دون خوفهم من الرد 

العوامل المشجعة للعنؾ ضد او االنتمام ولعل عامل الضعؾ هذا ضعؾ البنٌة الجسدٌة من بٌن 

فً ضل العوامل  الطفل وهو ماٌعرؾ بالعنؾ البنٌوي الذي ٌعمل كدعامة للعنؾ والسلون

 .(ٖ)االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة الممٌزة لكل مجتمع عن االخر

نٌة على العنؾ وعدم احترام المشاعر النفسٌة للطفل وسواها من بالبٌبة االجتماعٌة الم نّ إ

الممارسات كفٌلة بؤن تخلك حالة من التمرد والعصٌان وأثارة الروح العدوانٌة والكراهٌة والحمد 

لها تؤثٌرها على الطفل فً ذاته واٌضا تإثر فً عاللة الطفل مع االخر  مشكلةكما ان هذه ال

بل حٌث ان الممارسات العنٌفة التً توجه ضد الطفل من ل ،حسب المتؽٌرات البٌبٌة واالجتماعٌة

التؤثٌر فً جملة العاللات التً اسرته تترن بصمتها عبر كامل مراحل حٌاته وبذلن تعمل على 

اخرى مخلفة فً ذلن العدٌد من االضطرابات  تكون بٌن ذاته من جهة وبٌن االخر من جهة

 .(ٗ)تإدي الى حدوث اضرار تمتد أثارها الى المستمبل مما هالصحٌة والنفسٌة والجسدٌة ل

                                                           

 
(1) Volpe،Effects of Domestic Violence on children and Adolescents:An 
Overview،American، Academy of Experts in Trauma،1996. 

بورللطباعة نٌ،كلٌة االداب،الجامعة المستنصرٌة ،دراسات فً علم االجتماع،(  أ.م.د.بشٌر ناظر حمٌدٕ)
 . ٓٙٔص،ٕٗٔٓ ،ٔط،العراق،والنشر

 
 .7٘ص،99ٗٔ ،ٔط،المركز الثمافً العربً،العنؾ الرمزي نظٌر جاهل،( بٌربوردٌوٖ)
العدد ،مجلة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة  ،الجزابر،العنؾ ضد االطفال اسبابه وأثاره،د. خلٌفة عبد المادر  (ٗ)

 .9ٕٗ-9ٖٕص،7ٕٔٓ ،8ٕ
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ذ ان العنؾ الممارس ضد االطفال ٌلعب دورا مهما فً اكتساب الطفل لسلون العنؾ وتخزٌنه إ

فً ذاكرته على انه مرتبط بعملٌة التربٌة والتنشبة مما ٌجعل منه شخص ممارس للعنؾ فً 

عبر االجٌال بصورة تدرٌجٌة بحٌث تنتج انسانا  مشكلةهذا ماٌعمل على تورٌث هذه الوالمستمبل 

ببعض المعارؾ والمهارات المتعلمة بمسالن الثمافة فالطفل ؼٌر واعٌا لذاته وشخصا لٌس ملما 

وتعتبر االسرة هً ،كابن له احتٌاجات ومتطلبات تإثرفً سلون من ٌتولون رعاٌته والعناٌة به 

خر وهً مصدر العادات آراث من جٌل الى بإرة الوعً االجتماعً فهً التً تنمل هذا الت

إدي ٌ ماب والتمالٌد والعرؾ والمواعد السلوكٌة واالداب العامة واذا حدث خلل فً هذه التنشبة

وهنان بعض االفراد الذٌن ٌمارسون العنؾ على االطفال دون ،االطفاللدى  الى ترسٌخ العنؾ

الدوٌة وهوالء االفراد ٌشكلون وعً منهم وذلن نتٌجة المرض المزمن وتعاطً المسكنات وا

خطرا محدلا على االطفال الذٌن ال ٌمٌزون بٌن الصحٌح والمرٌض حٌث حدثت بعض الحاالت 

 لدنالتً تبٌن تعرض احد االطفال لالعتداء الجسدي بواسطة الحجارة او العصا او الٌد من 

 بدوره ي ٌترناالطفال ضحٌة للعنؾ اللفظً او الجسدي وؼٌرها الذ ٌجعل بعض المرضى مما

وهنالن ضؽوطات بسبب الحٌاة االجتماعٌة والمشاكل الٌومٌة  .(ٔ)نفسٌة الطفل  علىاثارا مدمرة 

اكل العمل وعدم االستمرار فً العمل كل هذه االسباب شوضؽوطات التصادٌة واجتماعٌة وم

لعنؾ تساهم فً تزاٌد الؽضب والشعور باالحباط مما ٌنعكس على االطفال من ناحٌة ممارسة ا

البرود فً ان علٌهم وٌتمٌز بالضبط الصارم واٌماع العماب المتكرر وعدم االستماع للطفل و

المعاملة ٌترن اثارا على سلون االطفال تتمثل فً الشعور بالتعاسة واالنسحاب وعدم الثمة فً 

هم االخرٌن حٌث ٌكون العدوان فً الؽالب موجها ضد االخر او العامل المسبب لالحباط مما ٌسا

فً تزاٌد وتٌرة الؽضب وبذلن ٌمارس العنؾ ضد الطفل بؤعتباره الشخص الوحٌد الذي ٌفرغ 

 .(ٕ)فٌه هذه الشحنات الزابدة من االحباط والفشل

ٌإثر العنؾ على الصحة النفسٌة الفراد المجتمع والتً لد تتطور وتتفالم الى حاالت مرضٌة و

عالمه فً اسرته ومحٌطه ووجوده فً بٌبة مشحونة بالعنؾ  ان الطفل وعندما ٌرى او اجرامٌة

ا ؤوبناء الذٌن نشمن للطفل فٌركن تحت شعور ثمٌل بالخوؾ فاألٌنهار فجؤة هذا العالم الصؽٌر األ

وسط ظروؾ عابلٌة ملٌبة بالخالؾ الشدٌد ٌشعرون فً الكبر بؤنهم لٌسوا كبمٌة البشر وتنعدم 

طفل نزعات تمٌل الى االنتحار واالكتباب والهروب من المنزل وٌولد لدى ال،فٌهم الثمة بالنفس 

 .(ٖ)واالنحراؾ السلوكً والمٌول نحو ارتكاب اعمال اجرامٌة داخل االسرة وخارجها 

 

 

 

  

                                                           
 

 .9ٕ٘ص،المصدر نفسه (ٔ)
 
 ،7ٕٓٓ،االردن،عمان،ٙط،دار النشر والتوزٌع والطباعة،سٌكولوجٌة التنشبة االجتماعٌة،( صالح دمحم علً ٕ)

 .ٕٕٓص
 
 ،بٌروت  ،المنظمة العربٌة للترجمة،ترجمة د.بدر الدٌن عردوكً  ،مماالت فً الفردانٌة ،( لوٌس دومونٖ)

 .9ٖٖص ،ٕٙٓٓ
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 االدمان على المشروبات الكحولٌة والمخدرات من لبل الزوج: -ج

الزواج المبكر ٌزٌد من احتمال ادمان الكحول لدى االشخاص الذٌن لدٌهم مٌل وراثً لذلن  نّ إ

ٌفالم خطر ادمان الكحول بٌن اولبن الذٌن لدٌهم استعداد ٕٓالاي ان الزواج المبكر تحت سن 

وان االشخاص الذٌن ٌتزوجون مبكرا ٌمكن ان ٌشعروا بؤثاره السلبٌة اكثر من  ،وراثً لذلن

ان .(ٔ)ن وٌمكن تفسٌر ذلن بسبب المشاكل النفسٌة وادمان الكحول لدى فبة الشبابكبار الس

للمدمنٌن مشاكل اسرٌة تجعلهم ٌهربون منها واللجوء الى المخدرات حٌث ان المشاكل ادت بهم 

 .(ٕ) الى التعاطً وانه ال ٌحس باألمان واالطمبنان داخل اسرته بسبب عدم االستمرار االسري

عاما اكثر عرضة لالصابة بمشكلة االفراط فً شرب الكحول  ٕٓان الذٌن ٌتزوجون لبل سن ال

حٌث ان الزواج فً سن مبكر لم ٌكن حماٌة بشكل ،من اولبن الذٌن تزوجوا فً سن اكثر نضجا 

موحد من اساءة الكحول اي ان الزواج المبكر ٌزٌد من خطر تعاطً الكحول بٌن االفراد الذٌن 

 .(ٖ)االزواج الصؽار  بٌنوان الشرب المفرط لد ٌكون اعلى ،عداد وراثً اعلىلدٌهم است

المشكالت االجتماعٌة من اهم العوامل المإدٌة لالدمان بمختلؾ صورها فالزوج الذي وتعتبر 

 تلعبكما ،ٌعانً من ضؽوطات  اجتماعٌة والتصادٌة ٌكون فرٌسة وهدفا للولوع فً االدمان

هما فً حدوث االدمان فعندما ٌكون لدى الزوج االستعداد الوراثً العوامل الوراثٌة دورا م

للتؤثر بنوعٌة من االدوٌة فمد تإدي هذه الصفات الوراثٌة الى تدنً فاعلٌة بعض االدوٌة وفً 

هذه الحالة لد ٌضطر الزوج الى زٌادة جرعة الدواء وان االستمرار فً تناول جرعات كبٌرة 

وان االدمان واالضطرابات والملك وعدم التكٌؾ ٌكون .(ٗ) دماناحٌانا كثٌرة الى اال منه تإدي

نتٌجة للمشكالت الزوجٌة وعدم تفهم الزوجة ما ٌعنٌة الزواج ومسإولٌة االسرة)السكن والمودة( 

ان المدمنٌن على تعاطً المسكرات هم .(٘)باالضافة الى كثرة الضؽوط كنوع من انواع الهروب

ولعل السبب ٌعود الى التؤثٌر المتراكم لتناول الكحول فً الدماغ من اكثر الناس ممارسة للعنؾ 

 .(ٙ)الذي ٌملل من لدرة الزوج السٌطرة على انفعاالته واندفاعاته نحو العنؾ

                                                           

-https://alarab-co ،صحٌفة العرب  ،ٕٕٓٓ،الزواج المبكر ٌفالم خطر ادمان الكحول (ٔ)
uk.cdn.ampproject.org. 

 
جامعة حسٌبة بن  ،رسالة منشورة،تؤثٌر المخدرات على العاللات االجتماعٌة عند المراهك ،أ. سعٌد زٌوش (ٕ)

 .ٗٔص ،ٕٙٔٓ،الجزابر،بو علً
 
ٌزٌد من خطر ادمان المشروبات ٕٔالزواج لبل سن  (ٖ)

 ،https://www.youm7.com/story،2020،الكحولٌة
 
دار طرٌك للنشر  ،الرٌاض،ٕط،المخدرات طرٌك الضٌاع ،منصور ناصر العواجً  (ٗ)

 .ٗٗ-ٕٗص،ٕٕٓٓ،والتوزٌع
 
 .8ص ،مصدر سابك،د. عادل العبد الجبار (٘)
 
 .77ٙص،989ٔ،االردن ،دار واسط ،ٗط ،ٕج ،النفس ،علً كمال  (ٙ)
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هنان نسبة كبٌرة من ابناء متعاطً المخدرات لد اصبحوا اطفال منحرفٌن وكذلن االسر التً 

ون بنحو او بؤخر بانماط االنحراؾ داخل االسرة ٌوجد فٌها اطفال منحرفون هم فً الؽالب متؤثر

 ً  .(ٔ)على المخدرات وٌتمثل ذلن فً كون االب مدمنا

اصحابه  مأمع الاربه  مأوٌإثر تعاطً المخدرات على االستجابات االجتماعٌة سواء مع اسرته 

ذلن ٌإثر التعاطً على نمط  فضالً عن ان.(ٕ)مثل زٌادة التوتر العصبً واالتجاه الى العنؾ

العاللات بٌن الزوجٌن فٌكثر الشجار بٌنهما مما ٌفمد االبناء الشعور باالمان واالضطراب 

 . (ٖ)واالحساس بالضٌاع ولد ٌإدي ذلن الى تعاطٌه المخدرات فً سن مبكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٗ٘ص،98ٖٔ،جدة ،دار الشروق،الدراسة العلمٌة للسلون االجرامً ،( نبٌل السمالوطًٔ)
 
 .ٓٙص،987ٔ،الرٌاض،مكتبة الملن فهد الوطنٌة،المخدرات والمإثرات العملٌة،( سٌؾ الدٌن حسٌن شاهٌنٕ)
 
 ،مكتبة االنجلوالمصرٌة،وح االحداثعاللة الوالدٌن بالطفل واثرها فً جن ،( دمحم علً حسنٖ)

 .9ٙٔص،98ٓٔ،الماهرة
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 على المجتمع زواج الماصرات أثار-3

 :ظاهرة الطالق -أ

 

سباب التً ادت الى ارتفاع حاالت الطالق بشكل كبٌر فالعاللة هم األأمن  ماصرالزواج ال

الزوجٌة فً حاالت الزواج المبكر تحتوي على اطراؾ ال ٌملكون المدرة الكافٌة على استٌعاب 

الطرؾ االخر واحتواء المشاكل والتفكٌر فً حلول منطمٌة للمشكالت التً تمر فً بٌت الزوجٌة 

 .(ٔ)دي بؤطراؾ هذه العاللة الى الوصول الى طرٌك مسدود واالنتهاء بالطالقمما ٌإ

وذلن لوجود ٌخلك الزواج المبكر الكثٌر من المشكالت الناجمة عن للة التفاهم بٌن الزوجٌن 

اختالؾ فً مستوى االدران والتفكٌر لدٌهما وعدم وجود التوافك بٌنهما فالفتاة التً تتزوج فً 

ٌفضله شرٌكها فتعٌش معه دون وجود ادنى حد من التوافك  فً الؽالب ما سن مبكر ال تعرؾ

 .(ٕ)بٌنهما مما ٌدمر حٌاتهما وٌإدي ذلن الى االنفصال

او كالهما مما ٌعنً فمدان ٌعنً عدم نضوج طرؾ من اطراؾ الزواج  ماصروالزواج  ال

سس واستمراره واهم األاالسس السلٌمة والصحٌحة التً ٌمكن من خاللها الحفاظ على الزواج 

التً ٌبنى علٌها الزواج هو تحمل المسإولٌة التً لد تكون ؼاببة فً هذا النوع من الزواج لعدم 

تكون االدران والوعً المناسب اتجاه مسإولٌات الزواج مما ٌإدي الى امكانٌة االنفصال 

 .(ٖ)وحدوث الطالق بسرعة

ظاهرة جعلت من االسرة كابنا هشا وانعكست  فً االونة االخٌرة الى تحول الطالق المبكر نّ إ

افراده او احتوابهم فً ظل زٌادة اثارها على المجتمع بؤكمله فصارضعٌفا ال ٌستطٌع حماٌة 

ٌعنً  وان الطالق المبكر ناتج عن زواج مبكر وهو ما،نسبة التفكن التً تحدث بسبب الطالق

ا فضال الى ان ارتفاع نسب الطالق انعدام الخبرة الحٌاتٌة وخاصة ان كان سن  الزواج صؽٌر

دم التوفٌك فً االختٌار الن االندفاع والسرعة فً اختٌار عراجع الى اسباب اجتماعٌة منها 

شرٌن الحٌاة ٌإدي الى صدمة بعد الزواج بسبب اختالؾ الطباع والمزاج والمٌول فتحدث 

لطالق فً الطبمات الفمٌرة وان نسبة ا،لطٌعة نفسٌة ال ٌستطٌعون التعاٌش معها ومن ثم الطالق 

للٌلة او تكاد تكون منعدمة ممارنة بمثٌالتها فً الطبمة الرالٌة وذلن بسبب النظرة المشوهة التً 

على انها متهمة ولٌست ضحٌة كما  لهادابما ٌنظر تًالوتتعرض لها الفتاة المطلمة فً المجتمع 

لمب مطلمة فلن تتمتع بمدر الحرٌة هل الفتاة انها اصبحت عببا علٌهم وخاصة انها تحمل أٌشعر 

 .(ٗ)الى ذلن فان زمٌالتها وصدٌماتها ٌإثرن تجنبها الذي كان متاحا لها سابما اضافة

                                                           

 .https://wikiarab.comٕٕٓٓ ،نتابج الزواج المبكر على المجتمع  ،مجد ذولان (ٔ)
 

(2)Careerride pros and con of getting married at an early 
age،2021،https://sotor.com. 
 
(3)Disadvantages of early marriage ،2013،https://www.legit.ng. 
 

-https://alarab-co،صحٌفة العرب،الطالق المبكر سببه الربٌس الزواج المبكر (ٗ)
uk.cdn.ampproject.org/c/s/alarab.co.uk. 
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الطالق  كون الشاب والفتاة لم ٌصال  مشكلةحد االسباب الربٌسة النتشار أ ماصرالزواج ال نّ إ

جٌة وان الفتاة خصوصا تكون التً تإهلهما الى خوض الحٌاة الزو بعد الى مرحلة النضج التام 

عدم تكافإ كال الطرفٌن فكرٌا وتركٌز الشاب فضال عن ؼٌر لادرة على تحمل اعباء الزواج 

عدم احتكان احد وعلى شكل ومظهر الفتاة والبنت بدورها تركز دابما على الجوانب المادٌة 

مسإلٌة الزواج الطرفٌن بتجارب الحٌاة وضعؾ الثمافة بالحٌاة الزوجٌة والعجز عن تحمل 

احد اسباب الطالق كؤن  ماصرالوالزواج  .ةوضعؾ امام تحدٌات الحٌاة والتفاهم معها بحكم

ٌكون احد الزوجٌن او كالهما صؽٌر فً السن بحٌث لم ٌصال بعد الى مرحلة من النضج وفً 

ٌمدران هذه الحالة فؤن مسؤلة الطالق تكون بالنسبة لهما بسٌطة وهٌنة النهما بطبٌعة الحال ال 

ولد ٌكون سوء االختٌار ،العوالب وحجم الخسابر التً ٌمكن ان تترتب على اٌماع الطالق 

زواج وخصوصا اذا كان اكبر من زوجته سنا لشرٌن او شرٌكة الحٌاة وتسلط الزوج فبعض األ

ٌعمد الى التضٌٌك علٌها وهو فً اعتماده انه االكثر خبرة فً الحٌاة منها فً حٌن ان الوالع هو 

ان هذا الزوج ٌدفع بزوجتة الن تبتعد وتنؤى عنه شٌبا فشٌبا ومتى ما انحل الرباط العاطفً بٌن 

واٌضا عدم وجود التفاهم ،الزوجٌن كان االنفصال هو الصر السبل النهاء المعاناة لكال الطرفٌن

لطالق والود بٌن الزوجٌن لحداثة المرحلة الجدٌدة التً ٌمر بها الزوجان فضال عن ان لظاهرة ا

اثارا كبٌرة لد تإدي الى فمدان االبناء للرعاٌة والعطؾ من لبل الوالدٌن ماٌإدي الى ضٌاعهم 

من اثار زواج الماصرات على العاللات االسرٌة هو تزاٌد معدالت الطالق والمشاكل .(ٔ)وتشتتهم

 والمشاكل االسرٌة التً تنتج عن عدم نضج الفتاة ووعٌها او نتٌجة الفرق بالعمر اي ان الزواج

سنة ٌعنً عدم امتالن الخبرة والنضج الفكري واالجتماعً لكال الزوجٌن 8ٔ-٘ٔبعمر بٌن 

االمر الذي ٌضعهما امام عجزهما بمعالجة المشاكل الحٌاتٌة التً تعترض حٌاتهما الزوجٌة 

 .(ٕ)فٌمدما على انهاء رابطهما بسرعة دون تروي وتبصر

 االجتماعٌة:ضعف مساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة  -ب

تإثر المعدالت العالٌة لزواج االطفال سلبا على التنمٌة االلتصادٌة للبلدان بسبب تؤثٌر الزواج 

ولد الحظ بعض الباحثٌن والناشطٌن ان  ،المبكرعلى تعلٌم االناث ومشاركتهن فً سوق العمل

ابٌة الثمانٌة المعدالت المرتفعة لزواج االطفال تمنع تمدما كبٌرا نحو كل من االهداؾ االنم

لأللفٌة* والجهود العالمٌة للحد من الفمربسبب اثاره على التحصٌل العلمً والمشاركة االلتصادٌة 

 .(ٖ)والسٌاسٌة والصحة

                                                           

 8ٕٓٓ،واحدة،هل الزواج المبكر والطالق وجهان لعملة (ٔ)

https://www.alwasatnews.com/news/158876.html. 
 
 ،ادارة شإون االعالم فً االمم المتحدة للنشر ،المإتمر الدولً للسكان والتنمٌة ،( االمم المتحدةٕ)

 .ٕٔص،99٘ٔ،نٌوٌورن
 

(3)Gaffney Rhys،Ruth، International law as an instrument to combat child marriage،The 
International Journal of Human Rights،2011. 

لفٌة تعنً:هً ثمانٌة مرام اتفمت الدول االعضاء فً منظمة االمم المتحدة وعددها * االهداؾ االنمابٌة الثمانٌة لال
منظمة دولٌة حٌث تنطلك هذه المرامً من اعالن االمم المتحدة لاللفٌة الذي ٌلزم  ٖٕدولة وما الٌمل عن 9ٕٔ

.الدول االعضاء فً المنظمة بمكافحة الفمر والجوع واالمراض واالمٌة والتمٌٌز ضد المرأة  
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العنصرالبشري من العناصر االساسٌة التً تعتمد علٌها العملٌات التنموٌة فً كافة  د  ٌع

ر الموارد البشرٌة حٌث تبرز اهمٌة المجتمعات حٌث الٌمكن تحمٌك اي عمل  تنموي بدون توف

تعببة هذه الموارد عن طرٌك التعلٌم وبما ان من اولى اثار زواج الماصرات هو حرمان الفتاة 

من التعلٌم اذن فمد خسر المجتمع عنصرا هاما من عناصر عملٌة التنمٌة وهً المرأة حٌث 

 .(ٔ)ضعفت نسبة مساهمتها فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة 

على الفتاة الماصر فمط بل انه ٌإثر بشكل كبٌر على المجتمع وبشكل  ماصرالزواج ال الٌإثر

كما ،والمشاركة فً المجتمع مما ٌعود بشكل سلبً على المجتمع،سلبً النه ٌحرم الفتاة من العمل

ان عدم اكمال الفتاة فرصتها فً التعلٌم ٌساعد على انتشار الجهل فً االسرمما ٌعود على 

 .(ٕ)دم لدرة االم على مساعدة االبناء فً الدراسة نظراً لجهلهااالبناء وع

تعلٌم االناث من العوامل المإثرة فً التنمٌة وذلن ان التعلٌم ال ٌعنً فمط تزوٌد الفتاة  ٌعد

بمهارات المراءة والكتابة بل ٌتعدى ذلن الى انماء االنسان من كل الجوانب اي ان تعلم الفرد 

اء مإهالته االبداعٌة وبذلن ٌكون االنسان ؼاٌة فً ذاته فٌصبح الوسٌلة ٌعنً تطور مواهبه واذك

االنسان المنشود لذاته  حٌث ان ،ولحٌاة االنسان االشد فعالٌة لتولٌد الموى االنتاجٌة للمجتمع

والمتفتح تفتحا كامال هو وحده الذي ٌستطٌع ان ٌشارن بصورة فعالة فً صنع التنمٌة ولهذا 

 . (ٖ)ء فً التعلٌم وواصلوا تعلٌمهم بمستوى عال كان اثره فً تنمٌة المجتمع كلما استمر االبنا

ان مساهمة المرأة فً اعمال المجتمع وشإونه االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة اصبحت شٌبا 

اال ان  ،الٌمكن ان ٌنفصل عن عملٌة التمدن فهً جزء منها كما انها تعمل على تعمٌمه وترسٌخه

مشاركة النساء فً البلدان الشرلٌة االسالمٌة متمٌز باوطؤ معدالت المشاركة فً لوة العمل 

والمناعة الموروثة والتملٌدٌة فً منع النساء من العمل خارج  ماصروٌاتً ذلن بسبب الزواج ال

اتها فً ٌإدي الى بماء المرأة تمارس حٌ ماصروان الزواج ال ،المنزل جنبا الى جنب مع الرجال

علما ان االفراد ،البٌت فمط ولم تتمكن من كسر الطوق المحاط بها لتمارس مهناَ اواعماال اخرى 

العاملون ٌساهمون فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة من خالل عطابهم الذي ٌإدي الى تطور 

ولد  ان العملٌة التنموٌة تحتاج الى لوى عاملة.(ٗ)لدراتهم الشخصٌة وتحسٌن اوضاعهم االسرٌة

التستطٌع الموى العاملة من الرجال سد هذه الحاجة لذا اصبح من الضروري مساهمة المرأة فً 

العمل وهذا ما ٌعزز مكانتها وٌموي مركزها وظاهرة زواج الماصرات تإدي الى انعدام 

 .(٘)اوضعؾ مساهمتها فً العمل مما ٌضعؾ مكانتها ومركزها فً المجتمع

 

                                                           

اصدارات مركز دراسات ،9ٗالعدد ،مجلة المستمبل العربً  ،التنمٌة كعملٌة حضارٌة ،علً خلٌفة الكواري (ٔ)
 .ٖٕص ،98ٖٔ،الوحدة العربٌة

  .https://mqaall.com/early marriageممال بحث عن الزواج المبكر (ٕ)

 
دار العلم  ،االنسان العربً وتحدي الثورة العلمٌة والتكنلوجٌة ،حسن صعب (ٖ)

 . ٕٕٔص،97ٖٔ،بٌروت،للمالٌن
 
رسالة ،أثر الزواج المبكر للفتٌات فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة،هناء جاسم دمحم السبعاوي  (ٗ)

 .ٕٓٔص،7ٕٓٓ،الموصل ،كلٌة االداب ،ماجستٌرمنشورة
 
 ،بؽداد،مطبعة جامعة بؽداد،علم االجتماع العابلة  ،صبٌح عبد المنعم ،( ملٌحة عونً المصٌر٘)

 .ٔ٘ٗص،98ٗٔ
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المرارات التً تخصها وتخص اسرتها ومشاركتها المجتمعٌة والسٌاسٌة تعد مشاركة المرأة فً 

ان سبع  اجرٌت حول الموضوع اظهرت البٌانات دراسةوفً  من الخطوات الهامة لتمكٌنها

سنة لم ٌكملن تعلٌمهن الذي كن ٌرؼبن فٌه  (ٗ٘-٘ٔسٌدات تمرٌبا من بٌن كل عشر فً عمر)

كمال تعلٌمهن او ان هنان تمٌٌز بؤم سماح اسرهن عد الىوكانت االسباب راجعة حسب ماذكرن 

 .(ٔ)داخل اسرهن لصالح الذكور فٌما ٌخص المشاركة فً المرارات داخل االسرة

 الفمر: -ج

الٌإثر الزواج المبكر على االفراد الذٌن على عاللة مباشرة به فحسب بل تتعدى نتابجه النطاق 

ٌساهم الزواج المبكر فً حرمان الفتٌات الفمٌرات من جمٌع  ،الخاص لتشمل المجتمع كله

الفرص التعلٌمٌة والمهنٌة مماٌإدي الى ابماء حالتهم المادٌة كما هً وبالتالً استمرار الفمر 

حٌث تعانً الفتٌات اللواتً تزوجن فً سن مبكر من معدالت عالٌة من سوء التؽذٌة بسبب الفمر 

كر والمتكرر كما ٌعانً االطفال المولودون من زواج مبكر من او العنؾ االسري او الحمل المب

 .(ٕ)الخامس عامهمسوء التؽذٌة حٌث انهم من المرجح ان ٌموتوا لبل 

وعندما تمنع الفتٌات من التعلٌم تمل فرصهن فً العمل مما ٌعرضهن لخطر الفمر الذي سٌإثر 

لزواج المبكر الفتاة من التعلٌم بدوره فً فرص حصول اطفالهن على التعلٌم والعمل حٌث ٌمنع ا

والحصول على االستماللٌة مما ٌجعلها تعانً الفمر وٌإثر اٌضا فً حٌاة اطفالها والعمل 

واسرتها ومجتمعها اما المرأة المتعلمة تزداد فرص حصولها على عمل ودخل كاؾ لتستطٌع 

 .(ٖ)االنفاق على نفسها واسرتها

المجتمعات اذ ال ٌكون للحمل فً سن مبكرة اثارا  ٌنعكس الزواج المبكر بصورة سلبٌة على

فؤن وفٌات االطفال حدٌثً   مدمرة على االمهات فحسب بل اٌضا على االطفال حدٌثً الوالدة

عاما وفً البلدان متوسطة الدخل ٌواجه ٕٓ% بٌن االمهات االصؽر من ٓ٘الوالدة تزٌد بنسبة 

خاطر اعلى من انخفاض الوزن عند عاما اٌضا مٕٓاالطفال المولودٌن المهات دون سن 

الوالدة والوالدة المبكرة وحاالت الوالدة العسٌرة التً لد تتسبب بؤعالات لدى االطفال كلها امور 

 .(ٗ)سببها سوء التؽذٌة الصحٌة

ن من حمولهن فً السالمة واالمن وفً الصحة والتعلٌم وفً هوان الزواج المبكرؼالبا ما ٌحرم

مال ٌاة بؤنفسهن وفً اتخاذ لراراتهن وان زواج الماصر ال ٌضع نهاٌة ألتحدٌد خٌاراتهن فً الح

الفتاة واحالمها فحسب بل ٌعوق اٌضا الجهود الرامٌة للمضاء على الفمر وتحمٌك النمو 

 .(٘)االلتصادي

                                                           

 
المسح المتكامل لالوضاع االجتماعٌة والصحٌة للمرأة ،وزارة التخطٌط الجهاز المركزي لالحصاء (ٔ)

 .ٕ٘ص،ٕٕٔٓ،العرالٌة

 .https://www.hellooha.com/articles،الزواج المبكر وتؤثٌرة على المجتمع (ٕ)
 

 .https://www.ibelieveinsci.com ،ماهً االثار النفسٌة للزواج المبكر (ٖ)
  

  .https://mawdoo3.com ٕٕٕٓ، ،اثار الزواج المبكر،(هنادي فتحً سمور ٗ)
 
( تمرٌر للبنن الدولً والمركز الدولً لبحوث المرأة ٘)

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release،2017. 
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االضرار االلتصادٌة للزواج عدٌدة وتكمن ابرز هذه االضرارفً عدم اكمال احد الزوجٌن او  نّ إ

وكذلن ٌعتبر زواج الماصر عابما ،كالهما التعلٌم مماٌإدي الى تملٌل فرص الحصول على عمل

 .(ٔ)لتنمٌة المعارؾ االجتماعٌة وااللتصادٌة 

كدت العدٌد من الدراسات على ان الزواج وان العاللة بٌن الزواج المبكر وتؤنٌث الفمر فمد ا

المبكر ٌعد من االسباب الربٌسة لفمر المرأة وٌعٌمها عن دخولها سوق العمل وهو واحد من 

االسباب الذي ٌإدي الى احتمال ولوع الفمر على النساء واشارت معظم الدراسات ان الزواج 

االنعكاسات االلتصادٌة السلبٌة حٌث  المبكر ٌعتبر عابما لعجلة التنمٌة وذلن بما ٌترتب علٌه من

لما له من اثر كون ان معظم الفتٌات  ؤنٌث الفمر(ٌعد الزواج من االسباب لفمر المرأة)ت

حٌث ٌعٌك الزواج المبكر المرأة من التعلٌم ،المتزوجات فً سن مبكر ٌنحدرن من اسر فمٌرة 

 .(ٕ)ب افتمارها الى الخبراتودخولها سوق العمل واالبداع وتتعرض اكثر من ؼٌرها للفمر بسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 www.sabayag ،منتدى جامعة كفر الشٌخ،ٕٓٔٓ،ً( تزاٌد مشاكل الزواج المبكر فً الوطن العربٔ)
azine.com،kafrelsheikh uninversity. 

 
 .9ٗص،مصدرسابك،( بلمٌس دمحم جباريٕ)
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 الخامسالفصل  

 بحثاالجراءات المنهجٌة لل

 تمهٌد.

 

 .بحثالمبحث االول:مناهج ال

 

ونوع  بحثتحدٌد مجتمع البحث وتصمٌم عٌنة الالمبحث الثانً:
 .بحثال

 

 .بحثلل العلمٌة فروضالالمبحث الثالث:

 

 المبحث الرابع:ادوات جمع البٌانات.

 

 البحث.المبحث الخامس:تحدٌد مجاالت 
  

 المبحث السادس: عملٌة التحلٌل االحصائً.
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 تمهٌد:

الباحث على اكتشاؾ جوانب مهمة فً البحث العلمً ال ٌستطٌع  ساعدٌ المٌدانً بحثالان 

ومن  الى الحمٌمة بشكل اسرع فً الوصولكما تساعده اكتشافها من خالل الدراسات النظرٌة 

الباحث ان ٌموم بؤبراز العاللات بٌن الظاهرات فً المنطمة التً المٌدانً ٌستطٌع بحث خالل ال

المٌدانً فٌها واٌضا تساعده على اكتساب العدٌد من المهارات الممٌزة فً الجانب بحث ٌجري ال

المٌدانً تساهم فً اعطاء الباحث صورة  بحثال نّ أفضال عن ،النظري والجانب التطبٌمً

المٌدانً وذلن من خالل اطالع الباحث  بحثواضحة للؽاٌة عن المنطمة التً سٌجري فٌها ال

  .(ٔ)على الخرابط الجؽرافٌة لمنطمة الدراسة

 مباحث على النحو االتً: ستة  وتضمن هذا الفصل

 

 .بحثالمبحث االول: مناهج ال

 

 .بحثونوع البحث مجتمع البحث وتصمٌم عٌنة الالمبحث الثانً: تحدٌد 

 

 .للبحثالفروض العلمٌة المبحث الثالث:

 

 المبحث الرابع: ادوات جمع البٌانات.

 

 .بحثتحدٌد مجاالت ال المبحث الخامس:

 

 المبحث السادس: عملٌة التحلٌل االحصابً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٔص،ٕٕٓٓ،الجزابر،جامعة االخوة منتوري لسنطٌنة،تمنٌات التحمك المٌدانً،( أ. هواري سعادٔ)
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 المبحث االول 

 بحثمناهج ال

وبهذا المعنى ٌشتمل على  ،الطرٌك او الطرق المتبعة والموظفة فً البحث بأنه المنهجٌعرف 

الموجهات التحلٌلة والتفسٌرٌة التً توجه البحث والمعارؾ المتوفرة وكذلن الوسابل 

.وهو الطرٌمة المنظمة فً التعامل مع الحمابك والمفاهٌم او التصورات او المعانً (ٔ)والتمنٌات

الى الكشؾ عن الحمٌمة  لسبٌل للوصول الى الحمٌمة او الطرٌك المإديفهو البرنامج الذي ٌحدد ا

فً العلوم اذن هو خطة منظمة لعدة عملٌات ذهنٌة او حسٌة بؽٌة الوصول الى الكشؾ عن 

لتنظٌم الصحٌح لسلسلة من االفكار العدٌدة اما افن  بؤنهرؾ .واٌضا عُ (ٕ)الحمٌمة او البرهنة علٌها

حٌن نكون جاهلٌن بها او من اجل البرهنة علٌها لألخرٌن حٌن  من اجل الكشؾ عن الحمٌمة

.وكذلن هو نسك من المواعد الواضحة واالجراءات التً ٌستند الٌها الباحث (ٖ)نكون بها عارفٌن

 .(ٗ)فً سبٌل الوصول الى نتابج علمٌة

 الدراسة كاالتً: هومن مناهج البحث المستخدمة فً هذ

اسلوب من اسالٌب التحلٌل المركز على معلومات كافٌة ٌعرؾ بؤنه   المنهج الوصفً: -1

ودلٌمة عن ظاهرة او موضوع محدد اوفترة او فترات زمنٌة معلومة وذلن من اجل الحصول 

 ،على نتابج علمٌة ثم تفسٌرها بطرٌمة موضوعٌة بما ٌنسجم مع المعطٌات الفعلٌة للظاهرة

ل منهجٌة علمٌة صحٌحة وتصوٌر واٌضا هو طرٌمة لوصؾ الموضوع المراد دراسته من خال

.وٌرتبط المنهج الوصفً (٘)ٌتم التوصل الٌها على اشكال رلمٌة معبرة ٌمكن تفسٌرهاالنتابج التً 

بدراسة المشكالت المتعلمة بالمجاالت االنسانٌة واالجتماعٌة وبدراسة اي من الظواهر الطبٌعٌة 

وكذلن ٌتضمن جمع البٌانات من .(ٙ)الظاهرة حٌث ٌموم الباحث بجمع المعلومات الدلٌمة عن هذه

ومن االنواع  اجل فحص النظرٌات او االجابة على اسبلة تهتم بالوضع الحالً للفبات المدروسة

راء نحو المإسسات الشابعة فً مثل هذه الدراسات تلن المتعلمة بدراسة االتجاهات او اآل

ن طرٌك الممابلة او المالحظة او واالفراد والحوادث والتً ٌمكن الحصول على المعلومات ع

 .(7) االستبٌان

                                                           

 .ٔٗص،99٘ٔ،طرابلس،ٖط،مبادئ واسس البحث االجتماعً،مصطفى عمر التٌر (ٔ)
 
 ،ٔط،مناهج البحث فً العلوم االجتماعٌة االساسٌات والتمنٌات واالسالٌب،د.علً معمر عبد المإمن (ٕ)

 .ٖٔص،8ٕٓٓ
 
 .٘ص،977ٔ،الكوٌت،ٖط ،مناهج البحث العلمً،عبد الرحمن بدوي (ٖ)
 
 .8ٔص،988ٔ،بنؽازي،اسلوب البحث االجتماعً وتمنٌاته ،عبد هللا عامر الهمالً (ٗ)
 
دار ،البحث العلمً اساسٌاته النظرٌة وممارسته العملٌة ،د.رجاء وحٌد دوٌدري (٘)

 .8ٖٔص،ٕٓٓٓ،دمشك،الفكر
 
دار ،ٕط،البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ،االستاذ عٌسى دمحم لحل،د. وابل عبد الرحمن التل (ٙ)

 .8ٗص،7ٕٓٓ،االردن ،عمان،الحامد للنشر والتوزٌع
 
 ،ٔط،االردن،عمان،دار المٌسرة للنشر والتوزٌع،اساسٌات البحث العلمً،د.منذرعبد الحمٌد الضامن (7)

 .ٖٗٔ-ٖٖٔص،7ٕٓٓ
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االسلوب الوصفً ٌعتمد على دراسة الوالع وٌهتم بوصفه وصفا دلٌما وٌعبر عنه تعبٌرا كٌفٌا  نّ إ

او كمٌا فٌعطٌنا وصفا رلمٌا ٌوضح ممدار الظاهرة او حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

 .(ٔ)االخرى

بشكل علمً دلٌك بحث وربط المظاهر المتعلمة بموضوع الولد استخدم هذا المنهج فً وصؾ 

 لتوضٌح هذا الوصؾ بدلة اكثر. وكٌفٌا فضال عن استعمال الوسابل المعبرة كمٌا

 

هم المناهج المستعملة فً مٌدان العلوم االنسانٌة عموما وعلم أهو من المنهج التارٌخً:  -6

 ؽوص فً تفاصٌل ماسبك الولوؾ علٌهاالجتماع خصوصا لخصوصٌته المتمثلة بؤمكانٌته فً ال

ومن ثم تحلٌل وتفسٌر الظواهر والكشؾ عن جذورها حٌث ٌدور هذا المنهج حول الجهود 

الضخمة التً ٌبذلها الباحثون لتحلٌل مختلؾ االحداث التً تحدث فً الماضً وتفسٌرها بهدؾ 

الحالً للمجتمعات الولوؾ على مضامٌنها وتحلٌلها بصورة علمٌة تحدد تؤثٌرها على الوالع 

 .(ٕ)واستخالص العبر منها

وذلن بمصد االستفادة من تجارب الماضً  ٌستعمل هذا المنهج الوثابك والمعلومات التارٌخٌة 

واخذ دروس وعبر من تلن التجارب بحٌث ٌستخلص االنسان العبرة وٌسترشد بتجارب االباء 

الماضً وتطوراته لكً ٌمكن فهم وانه الٌمكن فهم الحاضراال بدراسة ،واالجداد فً الماضً

وٌعتمد المنهج التارٌخً على استرداد وتتبع . (ٖ)الوضع الراهن والتنبإ بما سٌحدث فً المستمبل

وتتبع جذور واكتشاؾ الحلول للظواهر واالحداث الحاضرة فً ضوء ماتم فً الماضً اي 

 .(ٗ)االعتماد على جمع البٌانات والمعلومات التارٌخٌة ونمدها وتحلٌلها

وذلن من خالل الدراسات السابمة المرٌبة من موضوع  بحثناولد استخدمنا المنهج التارٌخً فً 

وكذلن ع الظاهرة فً فترات زمنٌة مختلفة وذلن من خالل تتب مشابهه لهاالالحالً او  بحثنا

داخل المجتمع الواحد الٌمت حول زواج الماصرات فً  اللجوء الى احصابٌات ومإتمرات

واالطالع على هذه الظاهرة فً التشرٌعات  بحثالذي تم تناوله فً مشكلة ال فترات مختلفة

 .الدولٌة المانونٌة االسالمٌة والتشرٌعات

وتشمل اجراء ممارنة بٌن ظاهرتٌن اجتماعٌتٌن او التصادٌتٌن او طبٌعٌتٌن  :الممارنالمنهج  -3

م هنا مرتبط باستخدام بمصد الوصول الى حكم معٌن ٌتعلك بوضع الظاهرة فً المجتمع والحك

عناصر التشابه او التباٌن بٌن الظاهرتٌن المدروستٌن او بٌن مراحل تطور ظاهرة ما وبالتالً 

فالممارنة نوع من البحث ٌهدؾ الى تحدٌد اوجه التشابه واالختالؾ بٌن ظاهرتٌن او اكثر او 

                                                           

 
دار الفكر ،ٔٔط،البحث العلمً مفهومه واداواته واسالٌبه ،ذولان عبٌدات واخرون (ٔ)

 .7ٙٔص،9ٕٓٓ،عمان،للنشر
مإسسة حسٌن راس الجبل ،ٔط،العلوم االجتماعٌةمنهجٌة البحث العلمً فً ،نادٌة سعٌد عٌشور واخرون (ٕ)

 .ٕٗٔص،7ٕٔٓ،الجزابر،لسنطٌنٌة،للنشر والتوزٌع
 
المإسسة الوطنٌة  ،ٕط،دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتابة الرسابل الجامعٌة ،د. عمار بوحوش (ٖ)

 .ٖٕص،ب ت،الجزابر،للكتاب
 
 .7٘ص،ٕٙٔٓ،جامعه حماة،الجامعٌة مدٌرٌة الكتب والمطبوعات،منهجٌة البحث العلمً ،كمال دشلً (ٗ)
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وٌمصد بالمنهج الممارن انه طرٌمة .(ٔ)بالنسبة لظاهرة واحدة ولكن ضمن فترات زمنٌة مختلفة

للممارنة بٌن مجتمعات او جماعات داخل المجتمع الواحد او بٌن نظم اجتماعٌة للكشؾ عن 

اوجه الشبة واالختالؾ بٌن الظواهر االجتماعٌة وابراز اسبابها وفما لبعض المجتمعات  التً 

رٌخٌة واالحصابٌة وٌمكن تجعل هذه الظواهر لابلة للممارنة كالنواحً االثنوؼرافٌة والتا

واٌضا هو احد المناهج . (ٕ)هذه الدراسة الى صٌاؼة نظرٌات اجتماعٌةالوصول عن طرٌك 

المستخدمة فً البحث العلمً وٌعتمد على الممارنة بٌن ظاهرتٌن او اكثر لتحدٌد اوجه التشابه 

مافً لهذه الظواهر ً واالجتماعً والثخواالختالؾ بٌنهما مع االخذ فً االعتبار السٌاق التارٌ

بهدؾ الحصول على معلومات وبٌانات لابلة للممارنة والتحلٌل من اجل التعرؾ على االسباب 

وٌتمٌز المنهج الممارن بااللناع والنتابج البناءة فضال على ،التً ادت الى حدوث ظاهرة معٌنة

 .(ٖ)والتحلٌلًاستخدامه جنبا الى جنب مع المناهج االخرى مثل المنهج الوصفً والتارٌخً ا

وكذلن ٌركز هذا المنهج على ممارنة جوانب التشابه واالختالؾ بٌن الظواهر االجتماعٌة 

ظاهرة اجتماعٌة او نمط سلون لؽرض اكتشاؾ العوامل او الظروؾ التً تصاحب حدوث 

او ،حٌث تموم بممارنة ظاهرة واحدة فً اكثر من مجتمع او منطمة فً حمبة زمنٌة واحدة،معٌن

بممارنة ظاهرة واحدة فً مجتمع واحد عبر فترة زمنٌة طوٌلة من اجل دراسة تطور تموم 

ولد تم  استخدام المنهج الممارن فً الفصل الثانً الذي تناول .(ٗ)الظاهرة وتؽٌرها عبر الولت

الحالً حٌث تموم على ممارنة الظاهرة فً  بحثنانماذج من الدراسات السابمة المشابهه ل

 زمنٌة مختلفة. اولاتن ممارنة الظاهرة فً مجتمع واحد فً مجتمعات عدة وكذل

هو عبارة عن عملٌة تصوٌر دلٌمة ومنظمة للوضع الراهن  منهج المسح االجتماعً: -4

تنمٌة هذا للجمهور من الناس او وحدة اجتماعٌة واالستفادة من هذا التصوٌر فً وضع برامج 

البٌانات من مصادر مختلفة وبؤدوات  الوضع وتطوٌره فً المستمبل حٌث انها عملٌة جمع

الختالؾ انواع هذه البٌانات واتباع الدلة ثم ترتٌب وتنظٌم هذه المعلومات المتعلمة  ،متباٌنة

بالوضع الراهن او الولت الحاضر الذي تكون علٌه الظروؾ االجتماعٌة لجمهور الناس او عٌنه 

 .(٘)االجتماعٌة ةمنهم او الوحد

لتحمٌك اكبر لدر من الدلة العلمٌة فً جمع وتحلٌل الظواهر الجتماعً ٌستخدم منهج المسح او

باالهداؾ التً ٌسعى  ٌتعلك بعضها بعدة ممٌزاتٌتمٌز عن المناهج االخرى حٌث االجتماعٌة 

الٌها هذا المنهج وٌتعلك البعض االخر بالخصابص التً ٌمتاز بها ومنها ماٌحتاجه منهج المسح 

                                                           

 
  ،عمان،دار الصفاء للنشر،مناهج واسالٌب البحث العلمً بٌن النظرٌة والتطبٌك،عثمان ؼنٌم،د. ربحً علٌان (ٔ)

 .٘ٔص،ٕٓٓٓ
 
دار ومكتبة البصابر ،ٔط،من المٌثولوجٌا الى العلم دراسة فً مناهج علم االجتماع،ناهدة عبد الكرٌم حافظ (ٕ)

 .8ٙٔص،ٕٕٔٓ،لبنان -بٌروت،والنشر والتوزٌعللطباعة 
 
 .ٖٔص،99٘ٔ،عمان،دار الفكر،الوجٌز فً مناهج البحث،د.عاصم دمحم حسٌن االعرج (ٖ)
 .8ٕ-7ٕص،ٕٙٔٓ،لبنان،بٌروت ،مإسسة فرٌدرٌش أٌبرت ،منهجٌة البحث العلمً ،رٌما ماجد (ٗ)
 
جامعة ،دار المعرفة الجامعٌة للطبع،االجتماعالمناهج الكمٌة والكٌفٌة فً علم ،د.علً عبد الرزاق جلبً (٘)

 .9ٕٔص،ٕٕٔٓ،مصر،االسكندرٌة
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الراهن لنظام  و محاولة منظمة لتمرٌر وتحلٌل وتفسٌر الوضعفه.(ٔ)من مستلزمات مختلفة

.وٌعتبر المسح االجتماعً من اكثر االسالٌب انتشارا فً دراسة (ٕ)اجتماعً او جماعة معٌنة

  .(ٖ)الظواهر االجتماعٌة وهو ٌدخل ضمن الدراسات الوصفٌة التً تعتبر دراسات مسحٌة

من خالل العٌنة التً اخذناها من المجتمع منهج المسح االجتماعً استخدام  الحالً تم بحثناففً 

والتً ٌمكن ان تمثل مجتمع البحث فً خصابصها لكً نخرج بنتابج ممبولة  لصدٌةبصورة 

 وصحٌحة وٌمكن تعمٌمها على المجتمع بؤكمله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
جامعة ،مناهج البحث االجتماعً وتطبٌماتها فً علم االجتماع دراسة سوسٌولوجٌة تحلٌلٌة،د.مٌادة الماسم (ٔ)

 .ٖٙ٘ص،ٕٕٔٓ،حلب،ماردٌن
 
  .ٕٕٔص،998ٔ،الماهرة،مكتبة وهبة،ٕٔط،اصول البحث االجتماعً،( عبد الباسط دمحم حسنٕ)
 
دار ،ٔط،المناهج االساسٌة فً البحوث االجتماعٌة،حسان الجٌالنً،بلماسم سالطنٌة (ٖ)

 .7ٔ-ٙٔص،ٕٕٔٓ،الماهرة،الفجر
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  بحثونوع ال بحثتحدٌد مجتمع البحث وتصمٌم عٌنة ال :المبحث الثانً

 

 :لبحثمجتمع ا -1

ٌحدد مجتمع بحثه حسب المشكلة  ان،معٌنة بحثه فً دراسة مشكلة بؤعداد  عند لٌامهباحث لل دّ الب

مجتمع البحث ٌعنً جمٌع مفردات الظاهرة التً  ان ؟بحثفماذا ٌعنً مجتمع ال،ختارهاٌالتً 

وان مجتمع .(ٔ)مشكلة البحثوجمٌع االفراد واالشخاص الذٌن ٌكونون موضوع ٌدرسها الباحث 

 فً مدٌنة الدٌوانٌة. عاما عشر ثمانٌةسن  هن الفتٌات المتزوجات دونالحالً  بحثناالبحث فً 

 

 نوع العٌنة وحجمها: -6

 نوع العٌنة: -أ

بحث العٌنة هً عبارة عن شرٌحة او جزء من مجتمع الهً العٌنة المصدٌة و بحثعٌنة ال نّ إ

 بحثوان عٌنة ال .(ٕ)المجتمع وتمثله فٌما ٌخص موضوع البحثتحمل خصابص وصفات هذا 

هً العٌنة المصدٌة حٌث ٌلجؤ الباحث الى هذه الطرٌمة وفما لتمدٌره بؤن الحاالت التً ٌختارها 

ٌعد تحدٌد الحجم و.(ٖ)ولذلن تعتبر عٌنة البحث عٌنة ؼرضٌة وممصودة ،تفً بؽرض البحث

ث االختٌار الناجح للعٌنة حٌث ٌعتمد حجم العٌنة المطلوب للبحالمناسب للعٌنة من اهم عناصر 

الطرٌمة المنهجٌة المستخدمة وهدؾ البحث ودرجة تعمد  على احد هذه العناصر نوع البحث و

وان حجم العٌنة ٌتولؾ على .(ٗ)البحث والمحددات الزمنٌة والدراسات السابمة فً هذا الموضوع

ا من البحث وطبٌعة المجتمع المبحوث من جهة الصفات دلة البٌانات المطلوب التعرؾ علٌه

االجتماعٌة والتعلٌمٌة والجؽرافٌة واٌضا ٌعتمد حجم العٌنة على االمكانات المادٌة والزمنٌة 

 .(٘)والبشرٌة

هو ماصر ووفما لمانون االحوال الشخصٌة العرالً فؤن من شروط الزواج ال حجم العٌنة: -ب

ثمانٌة عشر عاما من عمره وبعكسه ال ٌبرم عمد الزواج اال فً اكمال االهلٌة وبلوغ الشخص 

 استثناءات ضٌمة جدا تم تفصٌلها فً المبحث الثانً من الفصل الثالث.

وبناءا على ذلن فؤن من الصعوبة الحصول على احصابٌات دلٌمة من دابرة محكمة االحوال 

الماصرات ٌتم خارج  كون الؽالبٌة العظمى من حاالت زواج بحثالشخصٌة عن مجتمع ال

لذا ،م اخذ نسبة معٌنة منه كعٌنة ممثلة لهالذي على اساس مجموعة)مجتمع البحث( ٌت   ،اسوارها

                                                           

 .9ٗص،مصدر سابك ،ذولان عبٌدات واخرون (ٔ)
 
 .9ٕص،مصدر سابك،رٌما ماجد (ٕ)
 
 ،ٔط،االمارات،االفاق المشرلة،مٌدانٌةطرق البحث االجتماعً نماذج لبحوث ودراسات ،د.سعٌد ناصؾ (ٖ)

 .ٔ٘ص،ٕٗٔٓ
 
 .ٕ٘ٔص،ٕٗٔٓ،العراق،ٔط،نٌبور للطباعة والنشر،تصمٌم البحث االجتماعً ،د. مهدي دمحم المصاص (ٗ)
 
 .78ص ،99ٔٔ،الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر،ٔط،طرق البحث االجتماعً،جبر مجٌد العانً  (٘)
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اعتمدت الباحثة على االهل واالصدلاء وااللرباء للوصول الى الفتٌات الالتً تزوجن فً عمر 

 .بحثحالة مثلت مجمل عٌنة ال78ٔ عاما( ولد تم التوصل الى8ٔمبكر)دون ال

 

 :بحثنوع ال -3

الحالً من الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌة التً تستهدؾ الحصول على بٌانات كافٌة  بحثال عد  ٌ

حٌث انها تعد االكثر استخداما واهمٌة فً دراسة المشكالت ،عن مولؾ اجتماعً معٌن ودلٌمة

ظواهر كثٌرة منها االجتماعٌة وتبمى الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌة هً االسلوب االفضل لدراسة 

من اكثر الدراسات مالءمة  وتعد الدراسات الوصفٌة ،الظواهر االنسانٌة والتربوٌة واالجتماعٌة

االولى مرحلة ،وٌؤتً على مرحلتٌن للوالع االجتماعً  كسبٌل لفهم ظواهره واستخالص سماته

فٌما ٌتعلك االستكشاؾ والصٌاؼة التً تحتوي بدورها على تلخٌص تراث العلوم االجتماعٌة 

بموضوع البحث واالستناد الى ذوي الخبرة العلمٌة والعملٌة بموضوع الدراسة ثم تحلٌل بعض 

تزٌد من استبصارنا بالمشكلة وتلمً الضوء علٌها واٌضا مرحلة التشخٌص والوصؾ  الحاالت

وذلن بتحلٌل البٌانات والمعلومات التً تم جمعها تحلٌال ٌإدي الى اكتشاؾ العاللة بٌن 

 .(ٔ)لمتؽٌرات وتمدٌم تفسٌر مالبم لهاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٓٙص،999ٔ،بٌروت،دار النهضة العربٌة للطباعة،ٔط،مناهج البحث العلمً المدخل الى،( د. دمحم دمحم لاسمٔ)
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 .بحثالفروض العلمٌة للالمبحث الثالث: 

 

           او خطبها عن صدلها من تعرؾ الفرضٌة: على انها لضٌة او فكرة توضع ثم ٌتحمك

   .(ٕ).وٌتصؾ الفرض بالخصابص االتٌة(ٔ)طرٌك المالحظة والتجربة

 وفهم جادٌن للعاللة بٌن متؽٌرات البحث )المستملة والتابعة(. ان ٌكون خالصة تؤمل -ٔ

 ان ٌصاغ صٌاؼة واضحة فً صورة خبرٌة او عبارة تمرٌرٌة.-ٕ

 رٌمٌة التً ٌجمعها الباحث.ٌان ٌكون الفرض لابال لالختبار من االدلة االمب-ٖ

  هً:بحثناوبناء على ماتمدم فؤن الفروض العلمٌة ل

                           

 الفرضٌة االولى

 ذا كانت الظروؾ االمنٌةإفٌما  اتال توجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثالفرضٌة الصفرٌة:

فً  الى تنامً زواج الماصرات التً تإدي احد االسبابوالسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد تشكل 

 .المجتمع

ذا كانت الظروؾ االمنٌة إفٌما  اتبات المبحوثتوجد فروق معنوٌة بٌن اجافرضٌة البحث:

فً  الى تنامً زواج الماصرات احد االسباب التً تإديوالسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد تشكل 

 .المجتمع

 

 الفرضٌة الثانٌة

تفعٌل  ضعؾذا كان إفٌما  اتالتوجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثالفرضٌة الصفرٌة:

 .فً المجتمع الى تنامً زواج الماصرات االسباب التً تإدي احدٌشكل  الموانٌن الرادعة

تفعٌل الموانٌن  ضعؾذا كان إفٌما  اتفروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوث دتوجفرضٌة البحث:

 .فً المجتمع الى تنامً زواج الماصرات احد االسباب التً تإديٌشكل  الرادعة

 

 الفرضٌة الثالثة

واالنفتاح  العولمةذا كانت إفٌما  اتفروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوث دالتوجالفرضٌة الصفرٌة:

 .فً المجتمع الى تنامً زواج الماصرات احد االسباب التً تإديشكل ٌ على العالم

العولمة واالنفتاح على ذا كانت إفٌما  اتفروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوث دتوجفرضٌة البحث:

 .فً المجتمع الى تنامً زواج الماصراتإدي احد االسباب التً تشكل العالم ٌ

 
                                                           

 .ٖٔٔص،مصدر سابك،( دمحم دمحم لاسمٔ)
 
رضوان للنشر ،ٔط،البحث العلمً اسسه ومناهجه،علً عبد الرحٌم صالح،( عصام حسن الدلٌمًٕ)

 .9ٖٗص،ٕٗٔٓ،االردن ،عمان،والتوزٌع
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 الفرضٌة الرابعة

فتاة فً سن ذا كان زواج الإفٌما  اتالتوجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثالفرضٌة الصفرٌة:

 التسرب الدراسً.ٌإدي الى  مبكر

فتاة فً سن ذا كان زواج الإفٌما  اتتوجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثفرضٌة البحث:

 التسرب الدراسً.ٌإدي الى  مبكر

 

 الفرضٌة الخامسة

فتاة فً ذا كان زواج الإفٌما  اتال توجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثالفرضٌة  الصفرٌة:

 .سن مبكرٌجعلها عرضة للعنؾ االسري )العنؾ الزواجً(

فً سن  فتاةذا كان زواج الإفٌما  اتتوجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثفرضٌة البحث:

 .سري )العنؾ الزواجً(ٌجعلها عرضة للعنؾ األ مبكر

 

 الفرضٌة السادسة

فتاة فً ذا كان زواج الإفٌما  اتال توجد فروق معنوٌة بٌن اجابات المبحوثالفرضٌة الصفرٌة:

 .الزوج لدنسن مبكرٌإدي الى االدمان على تناول المشروبات الكحولٌة والمخدرات من 

فتاة لً سن ذا كان زواج الإفٌما  اتمعنوٌة بٌن اجابات المبحوثتوجد فروق فرضٌة البحث:

 .الزوج لدنمبكر ٌإدي الى االدمان على تناول المشروبات الكحولٌة من 
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 المبحث الرابع: ادوات جمع البٌانات  

 

 االستمارة االستبٌانٌة /اوال

( ٘ٔوتضم) اتبالبٌانات االساسٌة للمبحوثتتكون استمارتنا االستبٌانٌة من لسمٌن لسم ٌختص 

سإاال والجانب الثانً ٌختص ببٌانات تتعلك بالظاهرة المدروسة وتضم محورٌن المحور االول 

 (ٙٔالمجتمعٌة التً تمؾ وراء تنامً زواج الماصرات فً المجتمع وٌضم) االسبابٌتضمن 

الفرد)الفتاة  على الماصراتسإاال والمحور الثانً ٌتضمن االثار التً ٌتركها تنامً زواج 

 ( سإاال.ٖٗلٌصبح مجموع االسبلة االستبٌانٌة )،سإاال (ٕٔالماصر( واالسرة والمجتمع وٌضم)

 صدق االستمارة االستبٌانٌة -أ

لذا ،حول المشكلة المدروسة اتن االستمارة االستبٌانٌة هً المحن االساسً الستجواب المبحوثإ

الضرورٌات.ومن اجل التؤكد من مصدالٌة االستمارة االستبٌانٌة تم فؤن لٌاس صدلها اصبح من 

%(وهذا ٌدل 9ٓ) فً علم االجتماع فكانت النتٌجة المختصٌن *( من الخبراءٓٔعرضها على )

 ( ٌوضح ذلن.ٕعلى درجة صدق عالٌة.والجدول)

 

   ٌوضح مدى صدق اداة البحث)االستبٌان( (6جدول)

مجموع  اسم الخبٌر ت
 االسبلة 

عدد 
االسبلة 

التً لبلها 
 الخبٌر

عدد 
االسبلة 
التً 

رفضها 
 الخبٌر

عدد 
االسبلة 

التً طلب 
الخبٌر 
 تعدٌلها

الدرجات التً 
منحها الخبٌر 

 لالستبٌان

 8ٔ 8 - ٖ٘ ٖٗ أ.د.عدنان ٌاسٌن مصطفى ٔ

 ٓٓٔ - - ٖٗ ٖٗ د.نبٌل عمران موسى ٕ

 88 ٘ - 8ٖ ٖٗ أ.د.فهٌمة كرٌم ارزٌج ٖ

 88 ٘ - 8ٖ ٖٗ كاظم عبد الكرٌمأ.د.طالب  ٗ

 9٘ ٕ - ٔٗ ٖٗ د.عدنان مطر ناصرم.أ. ٘

 8ٙ ٙ - 7ٖ ٖٗ أ.م.د.نزار عبد السادة  ٙ

 88 ٘ - 8ٖ ٖٗ محسن أ.م.د.مإٌد فاهم 7

 98 ٔ - ٕٗ ٖٗ أ.م.انٌس شهٌد دمحم 8

 88 ٘ - 8ٖ ٖٗ أ.م.د.مٌسم ٌاسٌن عبٌد  9  

 8ٗ 7 - ٖٙ ٖٗ ظاهر محسن هانًأ.د. ٓٔ
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 مكان العمل               االختصاص                          اسماء الخبراء*

علم اجتماع التنمٌة         جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة    أ.د.عدنان ٌاسٌن مصطفى       -ٔ

 للبنات

 االدابجامعة بؽداد/ كلٌة      علم االجتماع الجنابً     أ.د.فهٌمة كرٌم ارزٌج            -ٕ

 جامعة المادسٌة/ كلٌة االداب   علم االجتماع                 أ.د.نبٌل عمران موسى          -ٖ

 جامعة المادسٌة/ كلٌة المانون  نظرٌات اجتماعٌة             أ. د.طالب عبد الكرٌم كاظم     -ٗ

 جامعة  المادسٌة/ كلٌة االداب   علم االجتماع الجنابً         أ.م.انٌس شهٌد دمحم               -٘

 التربٌة  جامعة المثنى/ كلٌة انثربولوجٌا ثمافٌة             .د.عدنان مطر ناصر         .مأ -ٙ

 االساسٌة      

 جامعة بؽداد/ كلٌة التربٌة بنات   خدمة اجتماعٌة              أ.م.د.مٌسم ٌاسٌن عبٌد          -7

 جامعة المادسٌة/ كلٌة االداب انثروبولوجٌا                          فاهم محسنأ.م.د.مإٌد -8

 جامعة واسط/ كلٌة االداب               تنمٌة اجتماعٌة       أ.م.د.نزار عبد السادة      -9

 جامعة بابل/ كلٌة االداب        علم االجتماع التربوي        .د.ظاهر محسن هانًأ -11

  

 

 االستبٌانٌةثبات االستمارة 

جل التعرؾ على درجة ثبات االستمارة االستبٌانٌة استخدمت الباحثة طرٌمة اعادة االختبار أمن 

مبحوثات ثم اعادة تطبٌك االختبار  ٓٔمن خالل تطبٌك االختبار على عٌنة ممثلة تتكون من 

وعة من ال( ومجم -اسبوعٌن تمرٌبا وذلن باالجابة على خٌارات)نعم مدةمرة ثانٌة بعد مضً 

الخٌارات االخرى. ثم ٌحسب معامل االرتباط بٌن الدرجات التً حصل علٌها مفردات العٌنة فً 

والحتساب معامل االرتباط بٌن االجابتٌن تم استخدام ممٌاس .(ٔ)االختبار االول واالختبار الثانً

لالستمارة ( ولٌمة االرتباط هذه تعطً صفة الثبات 9,ٓارتباط سبٌرمان فكانت نتٌجة الممٌاس)

 .( ٌوضح ذلنٖاالستبٌانٌة.والجدول)

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٖص،ٕٓٓٓ،العراق،جامعة الموصل،ٕط،االختبارات والمماٌس النفسٌة،( عبد الجلٌل ابراهٌم الزوبعًٔ)
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 ٌوضح ثبات اداة البحث)االستبٌان( (3جدول)

 

رلم 
 االستمارة

االجابة 
 االولى)س(

االجابة 
 الثانٌة)ص(

 ٕؾ ؾ ص م س م

ٔ 79 8ٔ ٔٓ 8 ٕ ٗ 

ٕ 8ٓ 79 9 9 ٓ ٓ 

ٖ 8ٗ 8ٙ ٙ ٗ ٕ ٗ 

ٗ 87 9ٓ ٖ ٔ ٕ ٗ 

٘ 8٘ 8٘ ٘ ٘ ٓ ٓ 

ٙ 8ٔ 78 8 ٔٓ ٕ ٗ 

7 8ٙ 8ٗ ٗ ٙ ٕ ٗ 

8 8ٖ 8ٖ 7 7 ٓ ٓ 

9 9ٓ 88 ٔ ٕ ٔ ٔ 

ٔٓ 88 87 ٕ ٖ ٔ ٔ 

 

 

هج ف × 6                 
3

                                                       6 × 33 

 ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ                   2ر=                  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ           2ر= 

ى ) ى               
3
 (   2ــ  211) 21(                                                    2ــ  

                                           

ّّّّّّّّّّّّّ    243                                                                 243 

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــ                       2ر=                    ــ ــــــــــــــــــــــــــ               2= ر

                21  (99                          )                                    991 

   
ّ
   1.9ر=                                       1,2ـ  2ر=   

 

 

 

ارتباط اٌجابً عالً بمعنى ان هنان ترابطا اٌجابٌا عالً بٌن االختبار االولً واالختبار الثانً 

 وهذه النتٌجة تعطً صفة الثبات لالستمارة االستبٌانٌة.

 

 

 

 

 



 االجراءات المنهجٌة للبحثالفصل الخامس                                                        

  
118 

 

 الممابلةثانٌا/ 

انه ٌتم اجراء هذه  فضالً عنالخاصة بؤسلوب جمع البٌانات  كثر االشكالأالممابلة من  د  عت

عن طرٌك استخدام مجموعة موحدة من االسبلة  الممابالت من لبل مجموعة من المحاورٌن

وٌمكن ان ٌحتوي نص الممابلة على العدٌد من التعلٌمات الخاصة بالنسبة الى المحاور والتً 

وتعرؾ الممابلة .(ٔ)الٌراها المشاركٌن باالضافة الى تسجٌل التعلٌمات والمالحظات الشخصٌة

واجهة ٌحاول فٌه الشخص المابم على انها عبارة عن تفاعل لفظً ٌتم عن طرٌك مولؾ م

معلومات او اداء او معتمدات شخص اخر او اشخاص اخرٌن للحصول على  فٌدبالممابلة ان ٌست

التً  لتوضٌح االسبلة الممابلة مع المبحوثات اداة ولد استخدمت الباحثة.(ٕ) البٌانات الموضوعٌة

طرٌك شرحها بطرٌمة سهلة ومبسطة تجعل المبحوثة تعرؾ  نتضمنتها االستمارة االستبٌانٌة ع

ما الممصود بالسإال السٌما وان بعض االسبلة تضمنت مصطلحات ٌصعب على المبحوثات 

  الالتً ال ٌمتلكن مستوى دراسً مناسب من استٌعابها. هنمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دار ،جامعة جنوب فلوردٌا،ٕط،بحوث العلوم االجتماعٌة المبادئ والمناهج والممارسات،د.انول باتشٌرجً (ٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘ص،ٕ٘ٔٓ،الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع

 
-8٘ص،99٘ٔ،الماهرة،دار ؼرٌب للطباعة والنشر،اسالٌب ادوات البحث االجتماعً،( طلعت ابراهٌم لطفًٕ)

8ٙ. 
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 .بحثتحدٌد مجاالت ال: المبحث الخامس

 

 

 

الفتٌات الالتً تزوجن فً عمر الل من ثمانٌة  بحثتمثل المجال البشري للالمجال البشري:  -ٔ

 عشر عاما.

 

 

)حدود  تتمثل فً مدٌنة الدٌوانٌة بحثناالمجال المكانً: وٌمصد به منطمة الدراسة وهً فً  -ٕ

 بلدٌة الدٌوانٌة(.

 

   

الحالً فمد امتدت  بحثاوفٌما ٌتعلك ب ، بحثالتً استؽرلها ال مدةالمجال الزمنً: وٌمصد به ال -ٖ

اما الجانب المٌدانً فمد امتدت من  ٕٕٕٓ/ٖ/ٔولؽاٌة ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔكتابة الجانب النظري من

 . ٕٕٕٓ/8/ٕالى ٕٕٕٓ/ٖ/ٕ
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 السادس:عملٌة التحلٌل االحصائً المبحث

 

المبحوثات وتكوٌن الجداول االحصابٌة منها  لدن بعد االنتهاء من ملء االستمارة االستبٌانٌة من
( سإاال موزعا على الجوانب الشخصٌة والمحاور ٖٗحٌث تم تفرٌػ االسبلة البالػ عددها )

المتعلمة بموضوع البحث. لامت الباحثة بؤجراء عملٌات حسابٌة مختلفة لفهم وتحلٌل اجوبة 
 منها: sppss) تماد على برنامج)ولد اعتمدت اسالٌب احصابٌة مختلفة لذلن باالع،المبحوثات

 

 الجزء 

  ٓٓٔ Xـــــــــــــــــــــــــــــ         =  النسبة المئوٌة .أ 
 الكل                                   

 
 .(ٔ) لانون ارتباط سبٌرمان .ب 

 
 للتحمك من ثبات استمارة االستبٌان 

هج ف × 6              
3

                                                             

                  ــــــــــــــــــــــ         ــ ــــــــ 2ر= 

ى ) ى   
3
 ( 2ــ  

 

 

  الوسط الحسابً: -ج

 .حجم االسرة،الدخل،كالعمر اتلمعرفة المعدل العام لبعض البٌانات االحصابٌة للمبحوث

 

س=ص+
مج ت ي

ن
  م× 

 

 االنحراف المعٌاري لمعرفة الفرق المنتظم الصاعد او النازل عن الوسط التكراري -د

  

                           

هج ث ي                                     
3

) هج ث ي (                        
3

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع   ×م   =    ع     
(3)

.  

)ى( ى        
3

 

 

 

                                                           

المركز الدٌممراطً ،ٕط،االحصاء الوصفً واالستداللً،علً احمد السماؾ (ٔ)
 .ٕٖٓص،ٕٕٓٓ،برلٌن،العربً

 
دار الراٌة للنشر  ،االردن،اساسٌات البحوث الكمٌة والنوعٌة فً العلوم االجتماعٌة ،ماجد دمحم الخٌاط (ٕ)

 .ٖٕٔص، ٕٓٔٓ،والتوزٌع
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Chi Square Test ( (1اختبار كاي :    -ه
. 

 حن اسخخذاهه    

 

اخخببر كب  ــ 2
3

  2 × 3 

  

 

 

|ح ـــ م     |                        
3

 

كب   
3
 ــــــــــــــــــــــــــ=                 

 م                                   

                 

  2 -االعوذة  x 2 -قبًىى درجت الحريت = الصفىف   -3

 

           

  األشكال البٌانٌة: -ي 

لمبحوثات العمري للمبحوثات عند الزواج والتوزٌع العمري الحالً ل التوزٌعاستخدامها لتمثٌل  تم  

وعدد سنوات زواج ،وصلة لرابة المبحوثات بؤزواجهن ،واعمار ازواج المبحوثات

ومكان االلامة السابمة ،وطبٌعة سكن المبحوثات،المبحوثات عدد اطفال،المبحوثات

ومهنة ازواج ،هنة الحالٌة للمبحوثاتوالم،ومكان الامة المبحوثات الحالً ،للمبحوثات

والمستوى الدراسً ،وعابدٌة سكن المبحوثات،ومستوى دخل اسر المبحوثات،المبحوثات

 ً الزواج المبحوثات.والمستوى الدراس،للمبحوثات

                                   

                                                           

 .ٖٔٓص ،مصدر سابك،علً احمد السماؾ  (ٔ)



 

  

 

 

 

 

 الفصل السادس

 ثاتتحلٌل البٌانات االساسٌة للمبحو

 

.تمهٌد  

 

  .ثاتالبٌانات الفردٌة للمبحو تحلٌل المبحث االول :

 

للمبحوثات تحلٌل البٌانات االجتماعٌة المبحث الثانً :  

 

  اتتحلٌل البٌانات االلتصادٌة  للمبحوث ث الثالث :المبح

 

.اتالمبحث الرابع :  تحلٌل البٌانات التربوٌة للمبحوث  
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تمهٌد:

حٌث   اتالمٌدانً هً البٌانات االساسٌة للمبحوث بحثمن ال ان من اهم البٌانات التً نحصل علٌها 

لتً ٌعٌشن فٌها وهً اذ تمثل الظروؾ ا هذه البٌانات على لٌمهن وموالفهن وافكارهن تإثر

بل   ظروؾ لٌست واحدة لجمٌع المبحوثات والتربوٌة وهً االجتماعٌة وااللتصادٌة الظروؾ

وهذا ٌعنً انه عن طرٌك هذه الظروؾ ٌمكننا التعرؾ على مدى االختالؾ فٌما بٌنهن ،  تختلؾ

 االستمارة االستبٌانٌة انطاللا من  ةعلى اسبل ٌن المبحوثات ، فضال عن ان المبحوثة سوؾ تجٌبب

 . هذه الخصوصٌة

بٌن ظروؾ  الضوء على العاللة الجدلٌة ما ل الحالً ٌتناول هذه الظروؾ من اجل تسلٌط والفص

 المٌدانً . بحثالمبحوثات وطبٌعة االجابات التً حصلنا علٌها من خالل ال

 -وبناءا على ذلن تكون الفصل الحالً من اربعة مباحث اساسٌة هً كما ٌؤتً :

 

 . اتتحلٌل البٌانات الفردٌة للمبحوث  -المبحث االول :

 

 .  اتٌل البٌانات االجتماعٌة للمبحوثتحل  -المبحث الثانً :

 

 .اتالبٌانات االلتصادٌة  للمبحوث تحلٌل  -المبحث الثالث :

 

 .اتحلٌل البٌانات التربوٌة للمبحوثت  -المبحث الرابع :
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 . اتتحلٌل البٌانات الفردٌة للمبحوث  -المبحث االول :

 
 عمر المبحوثة  عند الزواج -1

%( ٔ( مبحوثات وبنسبة ممدارها )ٕاجابت ) ات عن ممدار اعمارهن عند الزواج عند سإالنا المبحوث 

عند  اما من تراوحت اعمارهن، سنة (ٔٔ-ٓٔعمر ٌتراوح بٌن ) من العٌنة ان زواجهن كان فً

وبلػ من العٌنة ،%( ٓٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )8ٔ( سنة فمد بلػ عددهن )ٖٔ-ٕٔ)  بٌن الزواج 

( مبحوثة وبنسبة ٖٗسنة عند الزواج ) (٘ٔ-ٗٔعدد المبحوثات الالتً تراوحت اعمارهن بٌن )

تزوجن من العٌنة %( ٘ٙ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )٘ٔٔواخٌرا هنان )من العٌنة ، %(ٕٗممدارها )

 سنة . (7ٔ-ٙٔبعمر ٌتراوح بٌن )

وهذا ٌعنً ( سنة ٗ,ٔ( سنة واالنحراؾ المعٌاري لالعمار )٘,ٖٔهذا ولد بلػ الوسط الحسابً لالعمار)

( سنة. وهذه ٔ,ٕٔ)فمد بلػ  اصؽر عمرسنة اما  (9,ٗٔفً العٌنة بلػ ) عند الزواج اكبر عمران 

( ٗسنة. والجدول ) (7ٔ-ٓٔت هن من تتراوح اعمارهن بٌن )الفتٌات الماصراكون النتٌجة طبٌعٌة 

  ٌوضح ذلن .

  

 ( ٌوضح التوزٌع العمري للمبحوثات عند الزواج  4جدول )                    

 

 

 

 

 

        

 

   

     
 ( اعمدة بٌانٌة تمثل التوزٌع العمري للمبحوثات  عند الزواج6شكل ) 
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  العمر الحالً -ٕ

 

( مبحوثة ٖٗ) نّ إن ( تبٌّ ٘بالنسبة للتوزٌع العمري الحالً للمبحوثات ومن لراءة الجدول )   

( مبحوثة ٕٔو)، ( سنة ٕٓ-8ٔ%( من العٌنة تراوحت اعمارهن  بٌن )ٕٗوبنسبة ممدارها )

اما من تراوحت ، ( سنة ٖٕ-ٕٔ%( من العٌنة تراوحت اعمارهن بٌن )ٕٔوبنسبة ممدارها )

، %( من العٌنة ٗٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٕ٘( سنة فمد بلػ عددهن )ٕٙ-ٕٗاعمارهن بٌن )

، ( سنة 9ٕ-7ٕ%( من العٌنة تراوحت اعمارهن بٌن )9ٕ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٕ٘و)

وبنسبة ممدارها ( مبحوثة 7ٖ( سنة )ٕٖ-ٖٓواخٌرا بلػ عدد من تراوحت اعمارهن بٌن )

( سنة واالنحراؾ 7,ٕٗولد بلع الوسط الحسابً العمار المبحوثات ) %( من العٌنة.ٕٔ)

( سنة اما اصؽر عمر فمد 8,9ٕاكبر عمر فً العٌنة بلػ )ان هذا ٌعنً ( سنة وٕ,ٗالمعٌاري  )

 .( سنة٘,ٕٓبلػ )

 ( ٌوضح التوزٌع العمري الحالً للمبحوثات5جدول )                         

 % العدد الفبات العمرٌة

ٔ8-ٕٓ ٖٗ ٕٗ 

ٕٔ-ٕٖ ٕٔ ٕٔ 

ٕٗ-ٕٙ ٕ٘ ٔٗ 

ٕ7-ٕ9 ٕ٘ ٕ9 

ٖٓ-ٖٕ ٖ7 ٕٔ 

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 

      
 ( اعمدة بٌانٌة تمثل التوزٌع العمري الحالً للمبحوثات3شكل )              
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 عمر الزوج -3

 
%( من العٌنة ٖٕ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٔٗ)عند سإال المبحوثات عن اعمار ازواجهن اجابت    

من العٌنة  %(ٕٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )7ٖ( سنة ، و)ٕ٘-ٕٓبٌن ) تتراوح بؤن  اعمار ازواجهن

( سنة فمد 7ٖ-ٕٖ( سنة ، اما من تراوحت اعمار ازواجهن بٌن )ٖٔ-ٕٙتتراوح اعمار ازواجهن بٌن )

( مبحوثة وبنسبة ممدارها ٖ٘و)، %( من العٌنة ٕٕ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٓٗبلػ عددهن )

تتراوح اعمار واخٌرا بلػ عدد من  ،( سنةٖٗ-8ٖ%( من العٌنة تراوحت اعمار ازواجهن بٌن )ٖٓ)

 %( من العٌنة .ٗوبنسبة ممدارها ) ( مبحوثات7( سنة )9ٗ-ٗٗازواجهن بٌن )

( سنة ٙ،ٙ( سنة واالنحراؾ المعٌاري  )ٖٖالمبحوثات ) ازواج  ولد بلع الوسط الحسابً العمار    

.  ( سنةٗ,ٕٙ( سنة اما اصؽر عمر فمد بلػ )ٙ،9ٖبلػ ) الزواج المبحوثات  اكبر عمرهذا ٌعنً ان و

 ( ٌوضح ذلن .ٙوالجدول )

 
 ( ٌوضح عمرازواج المبحوثات6جدول )                   

 % العدد الفبات العمرٌة

ٕٓ-ٕ٘ ٗٔ ٕٖ 

ٕٙ-ٖٔ ٖ7 ٕٔ 

ٖٕ-ٖ7 ٗٓ ٕٕ 

ٖ8-ٖٗ ٖ٘ ٖٓ 

ٗٗ-ٗ9 7 ٗ 

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

    

 

 
 ( اعمدة بٌانٌة تمثل اعمار ازواج المبحوثات4شكل )         
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         اتتحلٌل البٌانات االجتماعٌة للمبحوث  -الثانً : مبحثال

 

 صلة المرابة بالزوج -ٔ

ذا كان من االلرباء او من ؼٌر االلرباء  تعطً إالصلة المرابٌة بٌن الزوج وزوجته فٌما  نّ إ  

فكرة  عن بعض االسباب التً ادت الى الزواج المبكر . وعندما سؤلنا المبحوثات عن صلة 

%( من العٌنة بؤن ازواجهن من ٗٗ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78مع ازواجهن اجابت )المرابة 

%( من العٌنة بؤن ازواجهن من ٙ٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٓٓٔااللرباء ، فً حٌن اجابت )

 ( ٌوضح ذلن .7ؼٌر االلرباء . والجدول )

 بأزواجهن  ( ٌوضح صلة لرابة المبحوثات 7جدول )                          

 

      

               

                    ٌمثل صلة لرابة المبحوثات بأزواجهن هرمً مكدس  (5شكل)            
  

  عدد سنوات الزواج  -ٕ

( مبحوثة وبنسبة ممدارها ٙٔعندما سؤلنا المبحوثات عن عدد سنوات الزواج اجابت )    

( مبحوثة ٖٗ( سنوات، واجابت )ٗ-ٕ%( من العٌنة ان عدد سنوات زواجهن تتراوح بٌن )9)

( سنوات ، اما من 7-٘%( من العٌنة ان عدد سنوات زواجهن تتراوح بٌن )9ٔوبنسبة بلؽت )

( مبحوثة وبنسبة ٕٔ( سنوات فمد بلػ عددهن )ٓٔ-8اجهن بٌن )تراوحت عدد سنوات زو

%( من العٌنة بؤن ٖٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٙ٘%( من العٌنة ، واجابت )ٕٔممدارها )

( سنة ، واخٌرا بلػ عدد من تتراوح عدد سنوات ٖٔ-ٔٔعدد سنوات زواجهن تتراوح بٌن )

%( من العٌنة .  ولد بلػ الوسط 9ٕؽت )( مبحوثة وبنسبة بلٔ٘( سنة )ٙٔ-ٗٔزواجهن بٌن )

( سنة  وهذا ٌعنً ان اعلى عدد ٗ( سنة واالنحراؾ المعٌاري )8الحسابً لعدد سنوات الزواج )

( 8( سنة . والجدول )ٗ( سنة وألل عدد سنوات زواج بلػ )ٕٔسنوات زواج فً العٌنة بلؽت )

  .ٌوضح ذلن
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 ٌوضح عدد سنوات زواج المبحوثات( 8جدول )                                

 % العدد عدد سنوات الزواج

ٕ-ٗ ٔٙ 9 

٘-7 ٖٗ ٔ9 

8-ٔٓ ٕٔ ٕٔ 

ٔٔ-ٖٔ ٘ٙ ٖٔ 

ٔٗ-ٔٙ ٘ٔ ٕ9 

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 

 
 ( اشرطة بٌانٌة تمثل عدد سنوات زواج المبحوثات6شكل )  

 

 : عدد االطفال -ٖ

( مبحوثة 8ٖعند سإالنا المبحوثات عن عدد اطفالهن الذي اثمره هذا الزواج ، اجابت )  

( طفال ، اما من كان ٕ-ٔ%( من العٌنة بؤن عدد اطفالهن ٌتراوح بٌن )ٕٔوبنسبة ممدارها )

%( 7ٖ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )٘ٙ( طفال فمد بلػ عددهن )ٗ-ٖعدد اطفالهن ٌتراوح بٌن )

%( من العٌنة كان عدد اطفالهن ٌتراوح 7ٕ( مبحوثة وبنسبة بلؽت )8ٗنان )من العٌنة ، وه

( مبحوثة 7ٕ( طفال )8-7( طفال ، واخٌرا بلػ عدد من ٌتراوح عدد اطفالهن بٌن )ٙ-٘بٌن )

 %( من العٌنة . ٘ٔوبنسبة ممدارها )

( طفال واالنحراؾ المعٌاري ٗولد بلػ الوسط الحسابً لعدد االطفال الذٌن انجبتهم المبحوثات ) 

( طفال وألل عدد ٙاعلى عدد اطفال انجبتهم المبحوثات  فً العٌنة بلػ ) نّ أ( طفال وهذا ٌعنً ٕ)

 .( ٌوضح ذلن9( طفال .والجدول )ٕبلػ )
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 ( ٌوضح عدد اطفال المبحوثات9جدول )                                       

 % العدد عدد االطفال

ٔ-ٕ ٖ8 ٕٔ 

ٖ-ٗ ٙ٘ ٖ7 

٘-ٙ ٗ8 ٕ7 

7-8 ٕ7 ٔ٘ 

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 

 

 (  دائرة بٌانٌة تمثل عدد اطفال المبحوثات7شكل )                           

  :طبٌعة السكن  -ٗ

ذا كان مستمال او مع اهل الزوج دورا فاعال فً نجاح إتلعب طبٌعة سكن المتزوجٌن  فٌما     

الزواج من عدمه حٌث ان سكن المتزوجٌن بشكل مستمل عن االهل ٌجنبهم الكثٌر من المشاكل 

سؤلنا المبحوثات عن طبٌعة سكنهن ، اجابت  ن عدم التدخل فً حٌاتهم الخاصة. وعندمافضال ع

%( من العٌنة بؤنهن ٌسكن سكنا مستمال، بٌنما اجابت ٖ٘حوثة وبنسبة ممدارها )( مبٖٙ)

%( من العٌنة  بؤنهن ٌسكن مع االهل . وهذه نتٌجة طبٌعٌة ٘ٙ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )٘ٔٔ)

فً ضوء البطالة التً ٌشهدها البلد وشحة فرص العمل حٌث ال ٌوجد دخل ثابت لرب االسرة 

ٌستؤجر بٌتا  ال سٌما ان نصؾ ازواج المبحوثات فً العٌنة  تمرٌبا هم من ٌجعله ٌمتلن او حتى 

 ( ٌوضح ذلن .ٓٔالكسبة . والجدول )

 ( ٌوضح طبٌعة سكن المبحوثات11جدول)                                      

 % العدد طبٌعة السكن

 ٖ٘ ٖٙ مستمل

 ٘ٙ ٘ٔٔ مع االهل

 ٓٓٔ 78ٔ موعالمج
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 ( دائري مجزأ ٌمثل طبٌعة سكن المبحوثات8شكل )                           

  

 :مكان االلامة السابك -٘

( مبحوثة وبنسبة ٖٓٔ، فؤجابت ) مكان الامتهن السابك لبل الزواج سؤلنا المبحوثات عن  

الالتً كان  ما أ%( من العٌنة بؤن مكان الامتهن السابك لبل الزواج هو الرٌؾ ، 8٘ممدارها )

( مبحوثة وبنسبة ممدارها 7٘مكان الامتهن السابك لبل الزواج هو الحضر فمد بلػ عددهن )

  .( ٌوضح ذلنٔٔ%( من العٌنة . والجدول )ٕٗ)

 ( ٌوضح مكان االلامة السابك  للمبحوثات11جدول)                             

 % العدد مكان االلامة السابك

 8٘ ٖٓٔ رٌؾ

 ٕٗ 7٘ حضر

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 

 

 ( دائرة بٌانٌة تمثل مكان االلامة السابمة للمبحوثات9شكل )                   
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 : مكان االلامة الحالً -ٙ

( مبحوثة وبنسبة ممدارها 9ٙعندما سؤلنا المبحوثات عن مكان الامتهن الحالً اجابت )    

( 8ٕسكن اطراؾ المدن فمد بلػ عددهن )ٌما الالتً أ%( بؤنهن ٌسكن مركز المدٌنة ، ٗ٘)

 ( ٌوضح ذلن . ٕٔوالجدول ) % ( من العٌنة .ٙٗممدارها )مبحوثة  وبنسبة 

 ( ٌوضح مكان الامة المبحوثات الحالً 16جدول)                               

 % العدد مكان االلامة الحالً 

 ٗ٘ 9ٙ مركز مدٌنة

 ٙٗ 8ٕ اطراؾ مدٌنة

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 

 

 

 

 ( دائرة بٌانٌة تمثل مكان الامة المبحوثات الحالً 11شكل )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز المدٌنة

 اطراؾ المدن
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 . اتتحلٌل البٌانات االلتصادٌة  للمبحوث  -المبحث الثالث :

 
 :المهنة الحالٌة -1

%( من 7ٙ( مبحوثة وبنسبة بلؽت )ٕٓٔعند سإالنا المبحوثات عن مهنتهن الحالٌة ، اجابت )  

( مبحوثة وشكلن ٖٖالموظفات منهن فمد بلػ عددهن ) ال مهنة لدٌهن )ربة بٌت ( ،اما العٌنة بؤن

%( ٗٔ( مبحوثة وشكلن نسبة ممدارها )ٕ٘%( من العٌنة ، واخٌرا هنان )9ٔنسبة ممدارها )

من العٌنة اجابن بؤنهن ال زلنا طالبات . ونالحظ ان اكثر من نصؾ العٌنة هن ربات بٌوت وال 

ان زواج الفتاة فً عمر مبكر ٌحول دونها ودون اكمال  أذه نتٌجة طبٌعٌة مهنة لدٌهن وهذ

مال المنزل الدراسة وبالتالً استحالة التحالها بمهنة تحمك من خاللها  ذاتها وٌنحصر دورها بؤع

 ( ٌوضح ذلن .ٖٔوالجدول ) وتربٌة االطفال فحسب.

 لحالٌة للمبحوثات( ٌوضح المهنة ا13جدول)                                 

 % العدد المهنة

 7ٙ ٕٓٔ ربة بٌت

 9ٔ ٖٖ موظفة

 ٗٔ ٕ٘ طالبة

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 

            

 ( دائري مجوف ٌمثل المهنة الحالٌة للمبحوثة 11شكل )                  

  :مهنة الزوج -ٕ

%( 8( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٗٔوعندما سؤلنا المبحوثات عن مهن ازواجهن ، اجابت )   

من العٌنة بؤن ازواجهن ٌعملون موظفٌن فً المطاع الخاص ، اما من ٌعمل  ازواجهن موظفٌن 

%( من العٌنة ، واخٌرا ٖٗ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )7ٙفً المطاع العام فمد بلػ عددهن )

%( 9ٗ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )88بلػ عددهن  ) إذلالتً ٌعمل ازواجهن كسبة المبحوثات ا

    .(  ٌوضح ذلنٗٔمن العٌنة . والجدول )

 ربة بٌت

 موظفة

 طالبة
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 ( ٌوضح مهنة ا زاوج المبحوثات14جدول)                                 

 % العدد مهنة الزوج

 موظؾ لطاع خاص
  

ٔٗ 8 

 ٖٗ 7ٙ موظؾ لطاع عام

 9ٗ 88 كاسب

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

       

 

 زواج المبحوثاتأ( خطً ثالثً االبعاد ٌمثل  مهنة 16شكل )                         

 

   :مستوى الدخل  -ٖ

( مبحوثة وبنسبة ممدارها 8ٗعند سإالنا المبحوثات عن مستوى دخل االسرة، اجابت )  

%( من العٌنة بؤن دخل االسرة ٌكفً وٌزٌد ، اما من كان دخل اسرهن ٌسد الحاجة فمد بلػ 7ٕ)

%( من العٌنة، واخٌرا بلػ عدد المبحوثات 9ٔ( مبحوثة وشكلن نسبة ممدارها )ٖٖعددهن )

( ٘ٔ%( من العٌنة . والجدول )ٗ٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )97ل اسرهن )الالتً ال ٌكفً دخ

  .ٌوضح ذلن

 المبحوثات ( ٌوضح مستوى دخل اسر15جدول)                            

 % العدد مستوى الدخل

 7ٕ 8ٗ ٌكفً وٌزٌد

 9ٔ ٖٖ ٌسد الحاجة 

 ٗ٘ 97 ال ٌكفً

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع
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 ( بولً متفاوت المسافات ٌمثل مستوى دخل اسر المبحوثات13شكل )                  

  :عائدٌة السكن -4

اجابت  .حكومً ، تجاوز اٌجار ،عن عابدٌة سكنهن فٌما اذا كان ملنعند سإالنا المبحوثات    

، اما المستؤجرات من  للسكنن العٌنة بؤنهن ٌمتلكن بٌت %( م9ٖ( مبحوثة وبنسبة بلؽت )9ٙ)

%( من العٌنة، ومن ٌسكن فً ٓ٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )89المبحوثات فمد بلػ عددهن )

%( من العٌنة ، واخٌرا الالتً ٙ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٔٔبٌوت حكومٌة  بلػ عددهن )

( ٙٔالجدول )%( . و٘( مبحوثات وبنسبة ممدارها )9بلػ عددهن ) إذٌسكن فً بٌوت التجاوز 

   ٌوضح ذلن .

 

 ( ٌوضح عائدٌة سكن المبحوثات16جدول)                             

 % العدد عابدٌة السكن 

 9ٖ 9ٙ ملن

 ٓ٘ 89 اٌجار

 ٙ ٔٔ حكومً

 ٘ 9 تجاوز

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع
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 ( نسٌجً معبأ ٌمثل عائدٌة سكن المبحوثات 14شكل )                  
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 اتتحلٌل البٌانات التربوٌة للمبحوث  -المبحث الرابع :

 
 المستوى الدراسً -ٔ

( مبحوثات وبنسبة ممدارها ٖعند سإال المبحوثات عن مستواهن الدراسً اجابت )       

( ٖٗ%( من العٌنة بؤنهن ٌمرأن وٌكتبن ، اما خرٌجات الدراسة االبتدابٌة فمد بلػ عددهن )ٕ)

( ٖٕ%( من العٌنة ، وبلػ عدد من اكملن الدراسة المتوسطة )ٕٗمبحوثة وبنسبة ممدارها )

%( ٖٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )٘٘%( من العٌنة ، واكدت )ٖٔممدارها ) مبحوثة وبنسبة

( مبحوثة ٕ٘بؤنهن اكملن الدراسة االعدادٌة ، اما من اكملن دراسة المعهد فمد بلػ عددهن )

( مبحوثة ٖٕ%( من العٌنة ، اما خرٌجات الجامعة فمد بلػ عددهن )ٗٔوبنسبة ممدارها )

( ٙبلػ عدد حامالت الشهادات العلٌا )ماجستٌر ودكتوراه ( ) %(، واخٌرأٖوبنسبة ممدارها )

 ( ٌوضح ذلن .7ٔ%( . والجدول )ٖمبحوثات وبنسبة ممدارها )

 ( ٌوضح المستوى الدراسً للمبحوثات17جدول)                         

 % العدد المستوى الدراسً  

 ٕ ٖ تمرأ وتكتب

 ٕٗ ٖٗ ابتدابٌة 

 ٖٔ ٖٕ متوسطة

 ٖٔ ٘٘ اعدادٌة

 ٗٔ *ٕ٘ معهد

 ٖٔ **ٖٕ جامعة

 ٖ ٙ شهادة علٌا

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

            
 طالبات لً المعهد . ( مبحوثة ال زلنٕٔ*هنان )           

 .( مبحوثة ال زلن طالبات فً الجامعةٖٔ** هنان )            
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 الدراسً للمبحوثات( دائرة بٌانٌة تمثل المستوى 15شكل )                     

 

  :المستوى الدراسً للزوج -6

( مبحوثات وبنسبة ٖعند سإال المبحوثات عن المستوى الدراسً الزواجهن اجابت )    

ما من كان ازواجهن خرٌجً أ%( من العٌنة بؤن ازواجهن  ٌمربون وٌكتبون ، ٕممدارها )

%( من العٌنة ، وبلػ عدد ٔٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )9ٔالدراسة االبتدابٌة فمد بلػ عددهن )

%( من العٌنة ، 7ٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٖٔمن اكمل ازواجهن الدراسة المتوسطة )

االعدادٌة . اما %( بؤن ازواجهن  اكملوا الدراسة ٖ٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٕٙواكدت )

%( من ٕٕ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٓٗمن اكمل ازواجهن دراسة المعهد فمد بلػ عددهن )

%(، ٕٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٕٔو بلػ عدد من كان ازواجهن خرٌجو جامعة ) العٌنة ، 

ه ( واخٌرا بلػ عدد المبحوثات الالبً حصل ازواجهن على الشهادات العلٌا )ماجستٌر ودكتورا

 ( ٌوضح ذلن .8ٔ%( . والجدول )ٔ( مبحوثات وبنسبة ممدارها )ٕ)

 ( ٌوضح المستوى الدراسً الزواج المبحوثات18جدول)                      

 % العدد عابدٌة السكن 

 ٕ ٖ ٌمرأ وٌكتب

 ٔٔ 9ٔ ابتدابٌة 

 7ٔ ٖٔ متوسطة

 ٖ٘ ٕٙ اعدادٌة

 ٕٕ ٓٗ معهد

 ٕٔ ٕٔ جامعٌة 

 ٔ ٕ علٌا

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

 تمرأ وتكتب

 ابتدابٌة

 متوسطة

 اعدادٌة

 معهد

 جامعٌة

 علٌا
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الزواج المبحوثات ( دائرة بٌانٌة تمثل المستوى الدراسً 16شكل )                             

 ٌمرأ وٌكتب 

 ابتدابٌة

 متوسطة

 اعدادٌة

 معهد

 جامعٌة

 علٌا



 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 زواج الماصرات                             

 االسباب المجتمعٌة واالثار                        

 

  .تمهٌد

 

االسباب المجتمعٌة التً تمف وراء تنامً  زواج  -المبحث االول :
 .المٌدانً بحثكما حددتها نتائج ال الماصرات

 

زواج الماصرات فً  تنامًاالثار التً ٌتركها  -انً :المبحث الث
كما  الماصر ( واالسرة والمجتمع زوجةالمجتمع على الفرد )ال

 .المٌدانً بحثحددتها نتائج ال
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 :تمهٌد

زواج الماصرات احدى المخاطر التً تواجه المجتمعات كافة مما دفع  المشرعٌٌن الى سن  د  ٌع

 التشرٌعات التً من شؤنها ان تملل او تحد من انتشار هذا الخطر .

وفً مجتمعنا العرالً نجد ان هكذا نوع من الزواج لد تنامى بشكل كبٌر خصوصا فً العشرٌن 

الى مولؾ التشرٌع االسالمً  بحثب النظري من السنة الماضٌة ، ولد تطرلنا فً الجان

الى اسباب تنامً هذا النوع من الزواج  وتطرلنا اٌضا والتشرٌعات الدولٌة من زواج الماصرات 

 الماصر( وعلى االسرة وعلى المجتمع  . زوجةوكذلن ابرز االثار التً ٌتركها على الفرد )ال

تنامً زواج  الى  الضوء على االسباب التً ادتوهنا فً الجانب المٌدانً للرسالة سوؾ نسلط 

ماصرات فً المجتمع وكذلن آثار هذا الزواج  على الفتاة الماصر وعلى االسرة والمجتمع كما ال

-كما ٌلً : اساسٌٌن والمٌدانً . وضمن مبحثٌن  بحثحددتها نتابج ال  

 .صراتاالسباب المجتمعٌة التً تمؾ وراء تنامً  زواج الما -المبحث االول :

 زوجةاالثار التً ٌتركها تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع على الفرد )ال -المبحث الثانً :

 .واالسرة والمجتمع(الماصر
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كما  فً المجتمع صراتزواج الما لمجتمعٌة  التً تمف وراء تنامًاالسباب ا -المبحث االول :

   .المٌدانً البحثحددتها نتائج 

  

 :الموروث الثمافً -1

ٌتضمن الموروث الثمافً مجموعة العادات والتمالٌد والمٌم والحكم التً ورثها الخلؾ عن      

بمثابة لانون لحٌاة المتؤثرٌن والمإمنٌن به. وعندما سؤلنا المبحوثات عما اذا  د  السلؾ وهً تع

لماصرات  فً المجتمع ، الى تنامً زواج ا مافً ٌشكل احد االسباب التً تإديكان الموروث الث

%( من العٌنة فً 9ٙ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔ( مبحوثة من مجموع )ٖٕٔاكدت ذلن  )

%( من العٌنة. ٖٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )٘٘حٌن بلػ عدد من لم ٌإكدن هذا السبب )

 ( ٌوضح ذلن .9ٔوالجدول )

 اذا كان  الموروث الثمافً( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما 19جدول )               

  فً المجتمع الى تنامً زواج الماصرات ٌشكل احد االسباب التً تؤدي             

 % العدد االجابة

 9ٙ ٖٕٔ نعم

 ٖٔ ٘٘ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

      

الموروث الثمافً ٌشكل احد االسباب التً  ان وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على    

 عن ماهٌة المعتمدات التً اسهمت فً ذلن . تنامً زواج الماصرات فً المجتمعإدي الى ت

ان الزواج هو ستر  تمكنا من خالل االجابات من الحصول على جدول تسلسل مرتبً  احتل فٌه 

%( 98وبنسبة ممدارها ) ( مبحوثةٕٓٔ)التسلسل المرتبً االول اذ اشرته للفتاة وحفظ لها 

(  7ٔٔواشرته ) الفتاة تشكل عببا التصادٌا على االسرة رتبً الثانًبالتسلسل الم منهن، ٌلٌه

عدم معتمد ، اما التسلسل المرتبً الثالث فمد احتله منهن   %(9٘وبنسبة ممدارها )مبحوثة 

، واحتل التسلسل  %( منهن9ٔوبنسبة ممدارها )( مبحوثة ٕٔٔ) واشرته  جدوى التعلٌم للفتاة

( مبحوثة ٓٔٔ) واشرته المرأة فً الحٌاة بالزواج وانجاب االطفالتحدٌد ادوار المرتبً الرابع 

تزوٌج البنت وهً  احتل التسلسل المرتبً الخامسواخٌرا  %( من العٌنة ، 89وبنسبة ممدارها )

%( 7ٕوبنسبة ممدارها )( مبحوثة 88واشرته ) صؽٌرة ٌسهم فً انجاب عدد اكبر من االوالد

 ٌوضح ذلن .  (ٕٓبً )التسلسل المرت جدول، ومن العٌنة 
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                   ( ٌوضح اجابات المبحوثات حول ماهٌة المعتمدات التً اسهمت 61جدول تسلسل مرتبً )  
 ( مبحوثة 163فً تنامً زواج الماصرات فً المجتمع  كما اجابت علٌها )

ماهٌة المعتمدات التً اسهمت فً 
 تنامً زواج الماصرات

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً

ان الزواج هو ستر للفتاة وحفظ   
 لها 

ٔ ٕٔٓ 98 

الفتاة تشكل عببا التصادٌا على 
 االسرة

ٕ ٔٔ7 9٘ 

 عدم جدوى التعلٌم للفتاة
 

ٖ ٕٔٔ 9ٔ 

تحدٌد ادوار المرأة فً الحٌاة 
 بالزواج وانجاب االطفال

ٗ ٔٔٓ 89 

تزوٌج البنت وهً صؽٌرة ٌسهم  
 االوالدفً انجاب عدد اكبر من 

٘ 88 7ٕ 

 

  :الفمر -6

إلى الموارد المالٌّة، واألسس   االسرةفمر هو الحالة أو الوضع الذي ٌحتاج فٌه الفرد أوال   

ممبوالً فً المجتمع الذي ٌعٌش  د  الضرورٌّة للتمت ع بؤدنى مستوًى من الحٌاة والرفاهٌّة الذي ٌع

وعندما سؤلنا المبحوثات عما اذا كان الفمر ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى  ،وال ٌجده فٌه

( مبحوثة 78ٔ( مبحوثة من مجموع )8ٗٔ)ذلن  اكدتتنامً زواج الماصرات فً المجتمع، 

( مبحوثة وبنسبة ممدارها ٖٓالسبب ) ا%( من العٌنة فً حٌن لم ٌإكدن هذ8ٖوبنسبة ممدارها )

 . ( ٌوضح ذلنٕٔل )( من العٌنة . والجدو7ٔ)

 

 ٌشكل ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان  الفمر61جدول )              

 احد االسباب  التً تؤدي الى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع              

 % العدد االجابة

 8ٖ 8ٗٔ نعم

 7ٔ ٖٓ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع
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إدي الى تنامً تالفمر ٌشكل احد االسباب التً  ان اكدن علىوعندما سؤلنا المبحوثات الالتً    

من  تمكنا من خالل االجابات فً المجتمع عن كٌفٌة اسهامه فً تنامٌها . زواج الماصرات

على زواج الصؽٌرات االسرة ٌشجع الفمر احتل فٌه  الحصول على جدول تسلسل مرتبً

وبنسبة ممدارها  ( مبحوثةٖٓٔل اذ اشرته )للتخلص من مسإولٌتها المادٌة التسلسل المرتبً االو

ٌعتبر الزواج وسٌلة لضمان الكفاؾ االلتصادي  ، تلٌها بالتسلسل المرتبً الثانً هن%( من7ٓ)

التسلسل المرتبً  منهن ، واخٌرا احتل  (%ٙٙوبنسبة ممدارها )( مبحوثة 97واشرته ) تٌاتفلل

%( 8٘وبنسبة ممدارها )( مبحوثة 8ٙ) هاواشرت للفتٌات االصؽر سنا ٌكون المهر اكثر الثالث 

 ٌوضح ذلن .  (ٕٕالتسلسل المرتبً ) جدولو ، منهن

ٌوضح اجابات المبحوثات  حول  كٌفٌة اسهام الفمر فً تنامً  (66جدول تسلسل مرتبً )
 ( مبحوثة 148زواج الماصرات  كما اجابت علٌها )

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً كٌفٌة اسهام الفمر فً تنامً المشكلة 

على زواج االسرة ٌشجع الفمر 
للتخلص من مسإولٌتها الصؽٌرات 

 .المادٌة

ٔ ٖٔٓ 7ٓ 

ٌعتبر الزواج وسٌلة لضمان الكفاؾ 
 تٌاتفااللتصادي لل

ٕ 97 ٙٙ 

 للفتٌات االصؽر سنا  ٌكون المهر اكثر

 

ٖ 8ٙ ٘8 

  

 :التفكن االسري -3

الفتاة حٌاة اسرٌة صحٌحة بسبب كثرة المشاكل او ٌمصد بالتفكن االسري هو عدم عٌش    

لفمدانها االب او االم او كلٌهما معا بالوفاة او االنفصال  فتكون اسٌرة زوجة اب او زوج ام  او 

لد ٌرون فً زواجها الحل الوحٌد  جعلها تمثل بنظر هإالء عالة وبالتالً فهمالارب مما ٌ

ب التً  ا اذا كان التفكن االسري ٌمثل احد االسباللخالص منها . وعندما سؤلنا المبحوثات عم

( 78ٔ( مبحوثة من مجموع )9ٓٔفً المجتمع ، اكدت هذا السبب ) تإدي الى زواج الماصرات

( مبحوثة وبنسبة 9ٙ%( من العٌنة . فً حٌن لم تإكد هذا السبب )ٔٙمبحوثة وبنسبة ممدارها )

 ن .( ٌوضح ذلٖٕ%( من العٌنة . والجدول )9ٖممدارها )
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 ٌشكل التفكن االسري ثات فٌما اذا كان( ٌوضح اجابات المبحو63جدول )        

 احد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع           

 % العدد االجابة         

 ٔٙ 9ٓٔ نعم

 9ٖ 9ٙ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

       

إدي تالتفكن االسري ٌشكل احد االسباب التً  نّ أ وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على   

تمكنا من خالل االجابات  المجتمع عن كٌفٌة اسهامه فً ذلن. فً الى تنامً زواج الماصرات

كثرة البنات فً االسرة التسلسل المرتبً  من الحصول على جدول تسلسل مرتبً  احتل فٌه

 ، تلٌها بالتسلسل المرتبً الثانً%( منهن9ٕوبنسبة ممدارها ) ( مبحوثةٓٓٔاشرته ) االول اذ

 (%88وبنسبة ممدارها )( مبحوثة 9ٙواشرته ) الهروب من كثرة المشاجرات والمشاكل العابلٌة

كون الفتاة ٌتٌمة وال ٌوجد فً االسرة من ٌموم ما التسلسل المرتبً الثالث فمد احتله أ ،منهن

%( منهن واحتل التسلسل المرتبً الرابع 8ٕوبنسبة ممدارها )( مبحوثة 89) واشرته بؤعالتها

%( 77بحوثة وبنسبة ممدارها )( م8ٗواشرته ) سرة على الفتاة الماصر من االنحراؾخوؾ األ

مبحوثة  (78ما التسلسل المرتبً الخامس فمد احتله العزلة االجتماعٌة لالسرة  واشرته)أ ،منهن

واخٌرا احتل التسلسل المرتبً السادس تعاطً احد افراد االسرة  ،%( منهن7ٕوبنسبة بلؽت )

وجدول  ،%( منهن7ٓمبحوثة وبنسبة بلؽت ) (7ٙالمشروبات الروحٌة  او المخدرات واشرته )

 ( ٌوضح ذلن .ٕٗالتسلسل المرتبً )

فً ابات  المبحوثات حول كٌفٌة اسهام التفكن االسري ( ٌوضح اج64جدول تسلسل مرتبً )
 ( مبحوثة 119زواج الماصرات فً المجتمع كما اجابت علٌها ) تنامً

كٌفٌة اسهام التفكن االسري فً تنامً 
 زواج الماصرات 

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً 

 كثرة البنات فً االسرة  
 

ٔ ٔٓٓ 9ٕ 

الهروب من كثرة  المشاجرات 
  والمشاكل العابلٌة 

ٕ 9ٙ 88 

وال ٌوجد فً االسرة كون الفتاة ٌتٌمة 
 من ٌموم بؤعالتها

 

ٖ 89 8ٕ 

خوؾ االسرة على الفتاة الماصر من 
 االنحراؾ 

ٗ 8ٗ 77 

 العزلة االجتماعٌة لالسرة  
 

٘ 78 7ٕ 

تعاطً احد افراد االسرة المشروبات 
 الروحٌة  او المخدرات

ٙ 7ٙ 7ٓ 
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 :انخفاض االمستوى التعلٌمً لالبوٌن -4

اذ ٌإثر على  ،وٌن  بشكل سلبً على حٌاة االبناءبلد ٌنعكس  انخفاض المستوى التعلٌمً  لال    

عملٌة تنشبتهم االجتماعٌة بشكل عام وتنشبتهم التربوٌة بشكل خاص مما  لد ٌإدي بالتالً الى  

ظهور العدٌد من المشكالت فً المجتمع وما زواج الماصرات اال واحدة من هذه المشكالت   

وعندما سؤلنا المبحوثات عما اذا كان انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌن  ٌشكل احد االسباب 

( مبحوثة من 9ٖٔالتً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع ، اكدت هذا السبب )

%( من العٌنة . اما الالتً لم ٌإكدن هذا السبب 78( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔمجموع )

   .( ٌوضح ذلنٕ٘والجدول ) %( من العٌنة.ٕٕوبنسبة ممدارها ) ( مبحوثة9ٖهن )فمد بلػ عدد

 ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان انخفاض المستوى التعلٌم65ًجدول )      

 ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع لالبوٌن       

 % العدد االجابة         

 78 9ٖٔ نعم

 ٕٕ 9ٖ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

      

انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌن ٌشكل احد  ان وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على    

تمكنا فً المجتمع عن كٌفٌة اسهامه فً ذلن . إدي الى تنامً زواج الماصراتتاالسباب التً 

والدٌن للمٌام عدم كفاءة ال احتل فٌه  من خالل االجابات من الحصول على جدول تسلسل مرتبً

( ٕٖٔاالجتماعٌة  التسلسل المرتبً االول اذ اشرته ) فً عملٌة التنشبة بؤدوارهم التنموٌة

 ضعؾ االهتمام بالفتٌات ، تلٌها بالتسلسل المرتبً الثانً%( منهن 9٘وبنسبة ممدارها ) مبحوثة

 ، اما التسلسل المرتبً الثالث فمد احتله منهن %(9ٕوبنسبة ممدارها )( مبحوثة 8ٕٔواشرته )

%( 88وبنسبة ممدارها )( مبحوثة ٖٕٔ) واشرته انخفاض مستوى الطموح بٌن افراد االسرة

( 7ٔٔواشرته ) لصور الوعً بؤهمٌة التعلٌمواخٌرا احتل التسلسل المرتبً الرابع  ،منهن

 ( ٌوضح ذلن .ٕٙ%( منهن . وجدول التسلسل المرتبً )8ٗمبحوثة وبنسبة ممدارها )

 

( ٌوضح  اجابات المبحوثات حول كٌفٌة اسهام انخفاض المستوى 66جدول تسلسل مرتبً ) 
 ( مبحوثة139التعلٌمً لالبوٌن فً تنامً زواج الماصرات فً المجتمع كما اجابت علٌها )

كٌفٌة اسهام انخفاض المستوى 
 التعلٌمً لالبوٌن فً تنامً المشكلة

 % الرٌاضً الوزن التسلسل المرتبً 

عدم كفاءة الوالدٌن للمٌام بؤدوارهم  
التنموٌة  فً عملٌة التنشبة 

 االجتماعٌة

ٔ ٖٕٔ 9٘ 

 9ٕ 8ٕٔ ٕ ضعؾ االهتمام بالفتٌات 

انخفاض مستوى الطموح بٌن افراد 
 االسرة

ٖ ٕٖٔ 88 

 8ٗ 7ٔٔ ٗ لصور الوعً بؤهمٌة التعلٌم



 السابع                                        زواج الماصرات االسباب المجتمعٌة واالثارالفصل 

  
134 

 

  : البلدالظروف االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها  -5

ٌمر البلد  بظروؾ امنٌة وسٌاسٌة عصٌبة مما ولد لدى الؽالبٌة العظمى من افراد المجتمع    

شعورا باالؼتراب وعدم المدرة على التنبإ فً ما سٌحدث فً المستمبل . ولؽرض التؤكد عما اذا 

نا كانت هذه الظروؾ وهذا الشعور ٌشكل سببا ادى الى زواج الماصرات فً المجتمع . سؤل

( مبحوثة وبنسبة 78ٔ( مبحوثة من مجموع )ٕٔٔالمبحوثات عن ذلن فؤكدت هذا السبب )

 ( مبحوثة7٘%( من العٌنة ، اما الالتً لم ٌإكدن هذا السبب فمد بلػ عددهن )8ٙوصلت ل)

وهذا ٌإكد ان الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها  %( من العٌنة ،ٕٖوبنسبة وصلت ل)

ضمن مجموعة من االسباب دفعت االباء الى تزوٌج بناتهم فً عمر مبكر حٌث البلد كانت سببا 

ان سوء الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة ادى الى خوؾ المستثمرٌن من االستثمار داخل العراق 

خوفا من الخطؾ والتفجٌرات الحاصلة والذي بدوره ادى الى للة االستثمارات التً كان من 

دي العاملة وتمتص جزءا من البطالة ناهٌن عن ؼلك العدٌد من شؤنها ان تشؽل الكثٌر من االٌ

مما نتج عنه للة فرص العمل نسبة الى المعروض من االٌدي  بلهامصانع االنتاج المحلً ل

العاملة وهذا ٌعنً الفمر فضال عن المستمبل المجهول مما دفع باالباء الى تزوٌج بناتهم فً هذا 

جتماعً وااللتصادي على حد تمٌٌمهم لشإونهم االسرٌة  العمر المبكر لتؤمٌن مستمبلهن اال

 ( ٌوضح ذلن .7ٕوجدول )

 ( ٌوضح اجابات المبحوثات  فٌما اذا كانت الظروف االمنٌة والسٌاسٌة 67جدول )         

 التً ٌمر بها البلد تشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع    

 % العدد االجابة         

 8ٙ ٕٔٔ نعم

 ٕٖ 7٘ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

 

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  مكان االلامة الحالً واجرٌنا اختبار مربع كاي    

 لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة

 التً تإدي الى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع. التً ٌمر بها البلد تشكل احد االسباب

( مبحوثة من الالتً ٘٘) ( مبحوثة من الالتً ٌسكن مركز المدٌنة  ممابلٙٙاجابت بكلمة )نعم()

( مبحوثة من الالتً ٌسكن فً مركز المدٌنة  ٖٓبٌنما اجابت بكلمة )ال( ) .ٌسكن اطراؾ المدن

بعد اجراء اختبار مربع كاي لمعرفة وؾ المدن . ( مبحوثة من الالتً ٌسكن اطرا7ٕممابل )

لم نجد فرلا معنوٌا بٌن االجابات الن المٌمة  ،ق المعنوي بٌن اجابات المبحوثاتاهمٌة الفر

%( ودرجة 9٘( على مستوى ثمة )8ٗٔ,ٖ( اصؽر من المٌمة الجدولٌة )7ٗٓ,ٓالمحسوبة )

(. وعلٌه نمبل الفرضٌة الصفرٌة ونرفض فرضٌة البحث أي ال توجد فروق معنوٌة  ٔحرٌة )

فٌما اذا كانت الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد تشكل احد   بٌن اجابات المبحوثات

    .ا لمكان االلامة الحالًوفم فً المجتمع االسباب التً تإدي الى تنامً  زواج الماصرات

 ( ٌوضح ذلن .8ٕوجدول )
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( ٌوضح اجابات المبحوثات  فٌما اذا كانت الظروف االمنٌة والسٌاسٌة التً  ٌمر 68جدول ) 
 بها البلد تشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات حسب مكان االلامة الحالً 

 

مكان     
 االلامة 

 الحالً
 االجابات

 المجموع اطراؾ المدٌنة مركز المدٌنة

 ٕٔٔ ٘٘ ٙٙ نعم

 7٘ 7ٕ ٖٓ ال

 78ٔ 8ٕ 9ٙ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة =                             7ٗٓ,ٓالمٌمة المحسوبة = 

 

 ٔدرجة الحرٌة =                              ٖ،8ٗٔالمٌمة الجدولٌة = 
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  :الذكورٌة هٌمنة السلطة - 6

ٌمصد بهٌمنة السلطة الذكورٌة سٌطرة الذكر على االنثى سواء كان ابا ام اخا وابعادها      

وظلمها ونفً مكانتها فً المجتمع وهذا راجع الى طبٌعة المجتمع كونه نظام ابوي ٌهٌمن فٌه 

لنمد والحوار الذكر على االنثى النها ادنى درجة منه وتكون هٌمنة ذكورٌة ذات سلطة ال تتمبل ا

 . (ٔ)وكل من ٌخرج عن هذا النظام االبوي تفرض علٌه العموبة 

وعندما سؤلنا المبحوثات عما اذا كانت هٌمنة السلطة الذكورٌة تشكل احد االسباب التً تإدي  

( 78ٔ( مبحوثة من مجموع )ٕٓٔالى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع ، اكدن هذا السبب )

( مبحوثة 8٘فً حٌن لم ٌإكدن هذا السبب ) ،%( من العٌنة7ٙها )مبحوثة وبنسبة ممدار

وهذه نتٌجة طبٌعٌة حٌث ان المجتمع العرالً هو مجتمع .%( من العٌنةٖٖوبنسبة ممدارها )

لبلً وٌعتمد النظام االبوي وؼالبا ما تكون المرأة فً هكذا مجتمعات مؽلوبة على امرها اذ 

عمل واختٌار شرٌن الحٌاة  وما زواج الماصرات اال واحدا تصادر حمولها  االساسٌة من تعلٌم و

 ( ٌوضح ذلن . 9ٕمن نتابج هذه الهٌمنة الظالمة للرجل على المرأة . وجدول )

 

 ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت هٌمنة السلطة الذكورٌة69جدول )        

 تشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع           

 % العدد االجابة         

 7ٙ ٕٓٔ نعم

 ٖٖ 8٘ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

  

هٌمنة السلطة الذكورٌة تشكل احد االسباب التً  وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على ان   

تمكنا من خالل  فً المجتمع عن كٌفٌة اسهامها فً ذلن ،  إدي الى تنامً زواج الماصراتت

ارتفاع مستوٌات التمٌٌز بٌن الذكور  االجابات من الحصول على جدول تسلسل مرتبً  احتل فٌه

%( من العٌنة، 97وبنسبة ممدارها ) ( مبحوثةٙٔٔالتسلسل المرتبً االول اذ اشرته ) واالناث

اعطاء كبار السن الحك فً  تمرٌر مصٌر الفتٌات وتحدٌد   تلٌها بالتسلسل المرتبً الثانً

، اما التسلسل من العٌنة  %(9ٖوبنسبة ممدارها )( مبحوثة ٕٔٔواشرته )خٌاراتهم فً الزواج 

( ٕٓٔ) واشرته النظر للفتاة على انها شخص تابع للوصً الذكر المرتبً الثالث فمد احتله 

النظر للفتاة واخٌرا احتل التسلسل المرتبً الرابع  %( من العٌنة ،8٘وبنسبة ممدارها )مبحوثة 

( مبحوثة 97واشرته ) على انها تشكل عببا على االسرة فً النواحً المادٌة واالجتماعٌة

 .( ٌوضح ذلن ٖٓ%( . وجدول التسلسل المرتبً )8ٔوبنسبة ممدارها )

 

 

  

                                                           

 . 7ص،99ٗٔ ،بؽداد  ،دار الشإون الثمافٌة العامة ،االسرة مشروعا تنموٌا  ،د. لٌس النوري  (ٔ)
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ام هٌمنة السلطة تسلسل مرتبً  ٌوضح  اجابات المبحوثات  حول  كٌفٌة اسه (31) جدول 
 ( 161الذكورٌة فً تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع  كما اجابت علٌها )

كٌفٌة اسهام هٌمنة السلطة الذكورٌة فً 
 تنامً زواج الماصرات

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً 

ارتفاع مستوٌات التمٌٌز بٌن الذكور  
 واالناث

ٔ ٔٔٙ 97 

تمرٌر مصٌر اعطاء كبار السن الحك فً  
 الفتٌات وتحدٌد خٌاراتهم فً الزواج .

 

ٕ ٕٔٔ 9ٖ 

النظر للفتاة على انها شخص تابع للوصً 
 الذكر

ٖ ٕٔٓ 8٘ 

النظر للفتاة على انها تشكل عببا على 
 االسرة فً النواحً المادٌة واالجتماعٌة

ٗ 97 8ٔ 

 

 

 :العولمة واالنفتاح على العالم  -7

ؼاٌة عملٌة التنشبة االجتماعٌة هو تحوٌل الفرد من كابن باٌلوجً الى كابن اجتماعً من  نّ إ   

واالخٌرة تزود الفرد بمٌم وعادات  الباٌلوجٌة والتنظٌمٌة والثمافٌة.خالل عدة منطلمات منها 

وتمالٌد مجتمعه. ولما جاءت العولمة وحدث االنفتاح على العالم ولع الفرد تحت تؤثٌر  ثمافة 

لمجتمعات الؽربٌة وبدأ باالستبدال التدرٌجً لثمافة مجتمعه العربً االسالمً بثمافة المجتمع ا

وعندما سؤلنا المبحوثات فٌما اذا كانت العولمة واالنفتاح  االوربً  التً تنالضها فً كل شًء.

( 7ٔٔعلى العالم تشكل سببا ادى الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع ، اكدن هذا السبب )

%( من العٌنة ، اما الالتً لم ٌإكدن ٙٙ( مبحوثة وبنسبة وصلت ل)78ٔمبحوثة من مجموع )

%( من العٌنة .وهذا ٌعنً ان ٖٗ( مبحوثة وبنسبة وصلت ل)ٔٙهذا السبب فمد بلػ عددهن )

ادت الى تنامً او انتشار زواج الماصرات  لى العالم كانت احد االسباب التًالعولمة واالنفتاح ع

لد تؤتً بتصرفات   ته بالثمافة الؽربٌة التً تجعلهاجتمع، ذلن ان خوؾ االب من تؤثر ابنفً الم

تبدو طبٌعٌة فً المجتمعات الؽربٌة لكن ان صدرت  منها فً مجتمعنا تعتبر وصمة اجتماعٌة 

( ٖٔلها والسرتها ادى الى اعتماده ان  االسلوب االمثل للحفاظ علٌها  هو تزوٌجها .  والجدول )

 . ح ذلنٌوض

 

 

 

 

 

 



 السابع                                        زواج الماصرات االسباب المجتمعٌة واالثارالفصل 

  
138 

 

 ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت العولمة واالنفتاح على العالم31جدول )    

 حد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمعأٌشكل       

 % العدد االجابة

 ٙٙ 7ٔٔ نعم

 ٖٗ ٔٙ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

 

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  مهنة المبحوثة واجرٌنا اختبار مربع كاي لمعرفة     

همٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت العولمة واالنفتاح على العالم تشكل أ

( 77حد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع . اجابت بكلمة )نعم()أ

بٌنما  ( مبحوثة من الطالبات.ٙٔموظفات و)( مبحوثة من الٕٗمبحوثة من ربات البٌوت و)

( 9و) وظفات( مبحوثات من الم9( مبحوثة من ربات البٌوت و)ٖٗاجابت بكلمة )ال( )

ق المعنوي بٌن اجابات وبعد اجراء اختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة الفر  مبحوثات من الطالبات

( اصؽر من المٌمة ٓ, 8٘9فرلا معنوٌا بٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة ) لم نجد ،المبحوثات

(. وعلٌه نمبل الفرضٌة الصفرٌة ٕ%( ودرجة حرٌة )9٘( على مستوى ثمة )99ٔ،٘الجدولٌة )

فٌما اذا كانت العولمة  ق معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثاتونرفض فرضٌة البحث أي ال توجد فرو

تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً  زواج الماصرات  فً المجتمع واالنفتاح على العالم 

 ( ٌوضح ذلن.ٕٖوفما لمهنة المبحوثة . وجدول )

 

( ٌبٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت العولمة واالنفتاح على العالم ٌشكل احد 36جدول )
  لمبحوثةاالسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع  حسب مهنة ا

مهنة      
 المبحوثة

 
 االجابات

 مجموعلا طالبة موظفة ربة البٌت

 7ٔٔ ٙٔ ٕٗ 77 نعم

 ٔٙ 9 9 ٖٗ ال

 78ٔ ٕ٘ ٖٖ ٕٓٔ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة=                                            ٓ, 8٘9المٌمة المحسوبة = 

  ٕدرجة حرٌة =                                            ٘, 99ٔالمٌمة الجدولٌة = 

 

 

 



 السابع                                        زواج الماصرات االسباب المجتمعٌة واالثارالفصل 

  
139 

 :الهواتف المحمولة  -8

 

صؽٌرة لم تصل بعد الى مرحلة النضج الفكري الذي  فتاةوجود هاتؾ محمول فً ٌد  نّ إ  

ٌجعلها تفرق بٌن اٌجابٌات وسلبٌات هذا الجهاز ذو الحدٌن لد ٌكون احد االسباب التً تدفع االب 

( 78ٔ( مبحوثة من مجموع )ٕٔٔالسبب ) بنته فً عمر مبكر . ولد اكدن ذلنالى تزوٌج 

( مبحوثة ٙٙن لم ٌإكدن هذا السبب )%( من العٌنة ، فً حٌٖٙمبحوثة وبنسبة ممدارها )

وهذا ٌعنً ان النسبة االكبر اكدت هذا السبب ، حٌث ان .%( من العٌنة7ٖوبنسبة ممدارها )

وجود الهواتؾ المحمولة فً متناول المراهمات لد ٌدفعهن وال سٌما هن فً مرحلة خطرة 

الى االبتزاز من هرمونٌا الى التعرؾ على شباب ولد ٌولعونهن فً المحظور ولد ٌتعرضن 

لبلهم ، فضال عن المحتوى اال اخاللً فً هذه االجهزة عبر تطبٌمات الواتساب واالٌمو والفاٌبر 

والفٌسبون والتون تون من الفدٌوات وؼرؾ الدردشة  والصور ...الخ مما ٌفمد سٌطرة االسرة 

ٌر مما ال ٌسمح المجال علىٌهن اذ ما عادت الٌوم عملٌة التنشبة االجتماعٌة بٌدها ، كل ذلن والكث

( ٌوضح ٖٖبذكرة ادى الى ان تفكر االسرة بالمحافظة على الفتاة بتزوٌجها مبكرا . والجدول )

 ذلن .

 ( ٌوضح  اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الهواتف المحمولة 33جدول )             

 فً المجتمع حد االسباب التً تؤدي الى تنامً  زواج الماصراتأتشكل               

     

 % العدد االجابة

 ٖٙ ٕٔٔ نعم

 7ٖ ٙٙ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع  

 

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  االعمار الحالٌة للمبحوثات واجرٌنا اختبار مربع   

كاي لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الهواتؾ المحمولة 

( 7ٖاجابت بكلمة )نعم() فً المجتمع االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصراتتشكل احد 

( مبحوثة  من الالتً تتراوح ٕٔ( سنة ، و)ٕٓ-8ٔمبحوثة من الالتً تتراوح اعمارهن بٌن )

(سنة  ٕٙ-ٕٗ( مبحوثة  من الالتً تتراوح اعمارهن بٌن )7ٔ( سنة ، و)ٖٕ-ٕٔاعمارهن بٌن )

( مبحوثة من الالتً 9ٔ( سنة ، و )9ٕ-7ٕالتً تتراوح اعمارهن بٌن )( مبحوثة من ال7ٕو )

( مبحوثات من الالتً تتراوح ٙ( سنة . بٌنما اجابت بكلمة )ال( )ٕٖ-ٖٓتتراوح اعمارهن بٌن )

( ٖٕ-ٕٔ( مبحوثات  من الالتً تتراوح اعمارهن بٌن )9( سنة ، و)ٕٓ-8ٔاعمارهن بٌن )

( مبحوثة من ٕ٘و ) ،( سنةٕٙ-ٕٗراوح اعمارهن بٌن )تت ( مبحوثات  من الالت8ًسنة ، و)

تتراوح اعمارهن بٌن  ( مبحوثة من الالت8ًٔ( سنة ، و )9ٕ-7ٕالالتً تتراوح اعمارهن بٌن)

ق المعنوي بٌن اجابات وبعد اجراء اختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة الفر ( سنة.ٕٖ-ٖٓ)

( اكبر من المٌمة ٘ٔ, 79ٕ بٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة ) وجدنا فرلا معنوٌا ،المبحوثات

البحث  (. وعلٌه نمبل فرضٌةٗ%( ودرجة حرٌة )9٘( على مستوى ثمة )9, 88ٗ الجدولٌة )

 فروق معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات   فٌما اذا كانتتوجد  ونرفض الفرضٌة الصفرٌة أي
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تإدي الى زواج الماصرات ولصالح المإكدات  الهواتؾ المحمولة تشكل احد االسباب التً

 .( ٌوضح ذلنٖٗوجدول ) سنة.( ٕٙ-8ٔللسبب ممن تتراوح اعمارهن  بٌن )

حد االسباب أ( ٌوضح  اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت الهواتف المحمولة  تشكل 34) جدول
 بحوثاتزواج الماصرات فً المجتمع  حسب االعمار الحالٌة للم التً تؤدي الى تنامً 

 االعمارالحالٌة
 

 االجابة

 المجموع ٕٖ -ٖٓ 9ٕ-7ٕ ٕٙ-ٕٗ ٖٕ-ٕٔ ٕٓ-8ٔ

 ٕٔٔ 9ٔ 7ٕ 7ٔ ٕٔ 7ٖ نعم

 ٙٙ 8ٔ ٕ٘ 8 9 ٙ ال

 78ٔ 7ٖ ٕ٘ ٕ٘ ٕٔ ٖٗ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة=                                           ٘ٔ,  79ٕ المٌمة المحسوبة = 

  ٗدرجة حرٌة =                                               9, 88ٗ المٌمة الجدولٌة = 

 

 :تفعٌل  الموانٌن الرادعة ضعف -9

ن  المانون العرالً لد  تضمن عموبات بحك من ٌزوج فتاة لاصر خارج أعلى  الرؼم من    

المحكمة بالحبس والؽرامة اال ان هذا ؼٌر كاؾ لٌردع االسر عن تزوٌج بناتها لبل بلوؼهن 

السن المانونً، وهذا ٌعنً ان هنان تهاونا فً محكمة االحوال الشخصٌة من خالل لٌامها 

ل للموانٌن وبمعنى اخر هنان عدم تفعٌ تمامهن سن الثامنة عشر دون مسؤلةبتسجٌل الزواج عند ا

تفعٌل الموانٌن الرادعة  ضعؾذا كان إوعندما سؤلنا المبحوثات فٌما  الرادعة لهذا الموضوع.

نوع من الزواج  ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع ،  لهكذا

% ( من 7ٙوبنسبة ممدارها )( مبحوثة 78ٔ( مبحوثة من مجموع  )9ٔٔاكدن هذ السبب )

%( ٖٖ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )9٘اما الالتً لم ٌإكدن هذا السبب فمد بلػ عددهن ) ،العٌنة

  .( ٌوضح ذلنٖ٘ل )والجدو.من العٌنة

 الموانٌن الرادعة تفعٌل ضعفلمبحوثات فٌما اذا كان ( ٌوضح اجابات ا35جدول )          

 ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع                

 % العدد االجابة         

 7ٙ 9ٔٔ نعم

 ٖٖ 9٘ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

     

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  المستوى الدراسً  للمبحوثات واجرٌنا اختبار مربع  

تفعٌل الموانٌن  ضعؾكاي لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كان 

اجابت بكلمة  تنامً زواج الماصرات فً المجتمع. الرادعة ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى

من خرٌجات الدراسة االبتدابٌة  ( مبحوثة9ٔالتً ٌمرأن وٌكتبن و)( مبحوثة من الٔم())نع
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( مبحوثة من من خرٌجات الدراسة ٗٗ) حوثة من خرٌجات الدراسة المتوسطة و( مب8ٔو)

( مبحوثة من خرٌجات الدراسة  الجامعٌة ٙٔ( مبحوثة من خرٌجات المعهد و)8ٔو) االعدادٌة

الشهادات العلٌا )الماجستٌر والدكتوراه( . بٌنما اجابت بكلمة )ال(  ( مبحوثات من حامالتٖو)

( ٘( مبحوثة من خرٌجات الدراسة االبتدابٌة و)ٕٗ( مبحوثات من  الالتً ٌمرأن وٌكتبن و)ٕ)

( مبحوثة  من خرٌجات الدراسة االعدادٌة و ٔٔمبحوثات من خرٌجات الدراسة المتوسطة و)

( ٖ( مبحوثات من خرٌجات الدراسة الجامعٌة  و)7و )( مبحوثات من خرٌجات المعهد 7)

مبحوثات  من حامالت الشهادات العلٌا )الماجستٌر والدكتوراه( .وبعد اجراء اختبار مربع كاي 

وجدنا فرلا معنوٌا  بٌن االجابات الن  ق المعنوي بٌن اجابات المبحوثاتلمعرفة اهمٌة الفر

%( 9٘( على مستوى ثمة )ٕٔ, 9ٕ٘لجدولٌة )( اكبر من المٌمة اٖ,8ٔالمٌمة المحسوبة )

(. وعلٌه نمبل فرضٌة البحث ونرفض الفرضٌة الصفرٌة أي  توجد فروق ٙودرجة حرٌة )

احد االسباب تفعٌل الموانٌن الرادعة ٌشكل  ضعؾ معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات  فٌما اذا كان

كدات للسبب من الالتً ٌتراوح زواج الماصرات فً المجتمع ولصالح المإ التً تإدي الى تنامً

 . ( ٌوضح ذلنٖٙمستواهن الدراسً بٌن الدراسة المتوسطة والدراسة الجامعٌة . وجدول )

تفعٌل  الموانٌن الرادعة   ٌشكل  ضعف( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان 36جدول )
 احد االسباب التً تؤدي الى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع حسب المستوى الدراسً

المستوى 
 الدراسً

 
  
 االجابة

تمرأ 
 وتكتب

شهادة  جامعة معهد اعدادٌة متوسطة ابتدابٌة
 علٌا

 المجموع

 9ٔٔ ٖ ٙٔ 8ٔ ٗٗ 8ٔ 9ٔ ٔ نعم

 9٘ ٖ 7 7 ٔٔ ٘ ٕٗ ٕ  ال

 78ٔ ٙ ٖٕ ٕ٘ ٘٘ ٖٕ ٖٗ ٖ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة=                                                       ٖ,8ٔالمٌمة المحسوبة = 

  ٙدرجة حرٌة =                                                      9ٕ٘,ٕٔالمٌمة الجدولٌة = 

 

 :االلارب(التمسن بالزواج الداخلً )زواج  -ٓٔ 

رابطة  نمصد بالزواج الداخلً )زواج االلارب ( هو زواج ٌتم بٌن رجل وامرأة تجمعهما     

وعندما سؤلنا المبحوثات فٌما اذا كان التمسن بالزواج الداخلً )زواج  الدم أي صلة لرابة.

هذا رات فً المجتمع ، اكدن االلارب ( ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماص

%(من العٌنة ، اما ٘٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔ( مبحوثة من مجموع )98) السبب

%( من ٘ٗوثة وبنسبة بلؽت )( مبح8ٓالمبحوثات الالتً لم ٌإكدن هذا السبب فمد بلػ عددهن )

وهذا ٌعنً ان تمسن االسرة بزواج ابنتهم من االلارب ٌشكل احد االسباب التً ادت الى  العٌنة.

زواج الماصرات فً المجتمع وؼالبا ما تتم الخطبة الشفوٌة للبنت فً ولت والدتها و تلجؤ تنامً 

االسر الى هكذا نوع من الزواج لعدة اسباب تؤتً  فً ممدمتها العادات والتمالٌد االجتماعٌة او 
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للمحافظة على االمالن من ان تخرج الى رجل ؼرٌب او سكن االسرة فً منطمة محصورة بٌن 

 ( ٌوضح ذلن .7ٖوالجدول ) .اء فضال عن انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌنااللرب

 

 ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان التمسن بالزواج الداخلً )زواج االلارب (37جدول )

 حد االسباب التً تؤدي الى تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع أٌشكل               

 % العدد االجابة         

 ٘٘ 98 نعم

 ٘ٗ 8ٓ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

     

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  صلة لرابة الزوج بالمبحوثة واجرٌنا اختبار     

مربع كاي لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كان التمسن بالزواج 

تإدي الى زواج الماصرات فً المجتمع .  الداخلً )زواج االلارب ( ٌشكل احد االسباب التً

لالتً ( مبحوثة من اٗٗ( مبحوثة من الالتً تزوجن من االلارب ممابل )ٗ٘اجابت بكلمة )نعم()

( مبحوثة من الالتً تزوجن من االلارب ٕٗبٌنما اجابت بكلمة )ال( ) تزوجن من ؼٌر االلارب.

بعد اجراء اختبار مربع كاي و من الالتً تزوجن من ؼٌر االلارب ( مبحوثاتٙ٘ممابل )

فٌما اذا كان التمسن بالزواج الداخلً  رق المعنوي بٌن اجابات المبحوثاتلمعرفة اهمٌة الف

)زواج االلارب ( ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع . 

المٌمة الجدولٌة ( اكبر من ٙ,ٓٔوجدنا فرلا معنوٌا بٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة )

(. وعلٌه نمبل فرضٌة البحث ونرفض ٔ%( ودرجة حرٌة )9٘( على مستوى ثمة )8ٗٔ,ٖ)

فٌما اذا كان التمسن بالزواج   وق معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثاتالفرضٌة الصفرٌة أي توجد فر

الداخلً )زواج االلارب( ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى زواج الماصرات ولصالح 

 . ( ٌوضح ذلن8ٖدات للسبب من المبحوثات  الالتً تزوجن من االلارب .  والجدول )المإك

( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان التمسن بالزواج الداخلً )زواج االلارب( 38جدول )
 حد االسباب االتً تؤدي الى تنامً  زواج الماصرات حسب صلة لرابة الزوجأٌشكل 
 بالمبحوثة

 صلة لرابة      
 الزوج

 
 االجابة

 المجموع من ؼٌر االلرباء من االلرباء

 98 ٗٗ ٗ٘ نعم

 8ٓ ٙ٘ ٕٗ ال

 78ٔ ٓٓٔ 78 المجموع

                                     

 %9٘مستوى ثمة=  ٙ,ٓٔالمٌمة المحسوبة = 

  ٔدرجة حرٌة =                                  8ٗٔ,ٖالمٌمة الجدولٌة =  
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 : النزاعات العشائرٌة المستمرة  -11

 

عندما تم توجٌه سإال للمبحوثات عما اذا كانت النزاعات العشابرٌة  المستمرة تشكل احد   

( مبحوثة 8ٓٔاالسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع ، اكدن هذا السبب )

حٌن لم ٌإكدن هذا %( من العٌنة ، فً ٔٙ(  مبحوثة وبنسبة وصلت ل)78ٔمن مجموع  )

وهذا ٌعنً ان النزاعات العشابرٌة   %( من العٌنة9ٖثة وبنسبة وصلت ل)( مبحو7ٓالسبب )

المستمرة تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع حٌث ان هذه 

ن طرٌك النزاعات ؼالبا ما تحل بالفصل ولد تفصل العشٌرة المعتدى علٌها اما باالموال او ع

 اعطابهم فتاة لتزوٌجها احد ابنابهم )كدٌة ( وفً هذه الحالة ان لم ٌتوفر لدى العشٌرة المعتدٌة 

                                                                   .( ٌوضح ذلن9ٖوالجدول ) كانت لاصر بنات فً عمر الزواج فهم مجبرٌن لفصلهم بفتاة وان

  

ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كانت النزاعات العشائرٌة المستمرة( 39جدول )       

حد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمعأتشكل    

 % العدد االجابة

 ٔٙ 8ٓٔ نعم

 9ٖ 7ٓ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

     

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب مكان االلامة السابك للمبحوثة واجرٌنا اختبار مربع    

كاي لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات  فٌما اذا كانت النزاعات العشابرٌة 

ة المستمرة تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع . اجابت بكلم

الالتً مكان ( مبحوثة من ٖٓ( مبحوثة من الالتً مكان الامتهن السابك رٌؾ ممابل )78)نعم()

( مبحوثة من الالتً مكان الامتهن السابك ٕ٘بٌنما اجابت بكلمة )ال( ) الامتهن السابك حضر.

وبعد اجراء اختبار مربع  الالتً مكان الامتهن السابك حضر.( مبحوثة من ٘ٗرٌؾ ممابل )

معرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات  فٌما اذا  كان التمسن بالزواج كاي ل

تنامً زواج الماصرات فً  الداخلً )زواج االلارب ( ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى

( اكبر من المٌمة الجدولٌة ٕٗوجدنا فرلا معنوٌا بٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة ) ،المجتمع

(. وعلٌه نمبل فرضٌة البحث ونرفض ٔ%( ودرجة حرٌة )9٘مستوى ثمة )( على 8ٗٔ,ٖ)

الفرضٌة الصفرٌة أي توجد فروق معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات  فٌما اذا  كانت النزاعات 

العشابرٌة المستمرة تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع  

( ٌوضح ٓٗوالجدول ) ً ٌسكن سابما الرٌؾ .وثات  الالتولصالح المإكدات للسبب من المبح

 .ذلن
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حد أجابات المبحوثات فٌما اذا كانت النزاعات العشائرٌة المستمرة تشكل ( ٌوضح ا41جدول )
 االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع حسب مكان االلامة السابك

 للمبحوثة 

مكان االلامة     
 السابك

 
 االجابة

 المجموع حضر رٌؾ

 8ٓٔ ٖٓ 78 نعم

 7ٓ ٘ٗ ٕ٘ ال

 78ٔ 7٘ ٖٓٔ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة =                                          ٕٗالمٌمة المحسوبة =

    ٔدرجة حرٌة =                                       8ٗٔ.ٖالمٌمة الجدولٌة =
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 زوجةاالثار التً ٌتركها تنامً زواج الماصرات على الفرد )ال -المبحث الثانً :
 المٌدانً  البحثكما حددتها نتائج  الماصر ( واالسرة والمجتمع

 
 الماصر ( زوجةاالثار التً ٌتركها تنامً زواج الماصرات على الفرد )ال -اوال :

 

 االثار الصحٌة  -1

  ثارا صحٌة ناتجة عن زواجهن فً سن مبكرةآكن ٌعانٌن فٌما اذا  سؤلنا المبحوثات عندما      

%( من ٖٙ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔ( مبحوثة من مجموع  )ٕٔٔاجابت بكلمة )نعم( )

وبنسبة ممدارها  ( مبحوثةٙٙما الالتً لم ٌعانٌن هذه االثار الصحٌة فمد بلػ عددهن )أالعٌنة. 

 ٌوضح ذلن .( ٔٗوالجدول ) %( من العٌنة.7ٖ)

 ذا كان زواج االفتاة فًإ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما 41جدول )             

 لد خلف اثارا صحٌة  سن مبكر             

 % العدد االجابة

 ٖٙ ٕٔٔ نعم

 7ٖ ٙٙ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

 

وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على انهن ٌعانٌن اثارا صحٌة ناتجة عن زواجهن فً     

تمكنا من خالل االجابات من الحصول على جدول تسلسل عن ماهٌة هذه االثار .  سن مبكرة 

 ( مبحوثةٕٓٔالتسلسل المرتبً االول اذ اشرته )  النزٌؾ المستمر وفمر الدم مرتبً  احتل فٌه

واشرته  زٌادة معدالت االجهاض ، تلٌها بالتسلسل المرتبً الثانً منهن %(9ٔممدارها ) وبنسبة

التسمم احتله اما التسلسل المرتبً الثالث فمد  منهن%(87وبنسبة ممدارها )( مبحوثة 97)

و احتل التسلسل المرتبً الرابع  ،منهن%( 79وبنسبة ممدارها )( مبحوثة 88) واشرته الحملً

بحوثة وبنسبة ممدارها ( م7ٖواشرته ) الصحً للطفل المولود وانخفاض وزنهخطورة الوضع 

تلت اآلم الظهر بسبب عدم اكتمال نمو الحوض التسلسل المرتبً الخامس حوا %( منهن٘ٙ)

احتل التسلسل المرتبً السادس   %( منهن، واخٌرأٙنسبة ممدارها )( مبحوثة وب8ٙواشرته )

( مبحوثة ٕٖذ اشرته )إ لذٌن تلدهم الفتٌات الصؽٌراتحاالت اختناق بٌن الرضع ا وثدح

 ( ٌوضح ذلن .ٕٗ%( منهن .وجدول التسلسل المرتبً )9ٕوبنسبة ممدارها )
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حول ماهٌة االثار الصحٌة التً  خلفها  اجابات المبحوثات   ( ٌوضح46جدول تسلسل مرتبً )
  ( مبحوثة116كما اجابت علٌها )زواجهن المبكر . 

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً الصحٌةالثار 

النزٌؾ المستمر وفمر  
 الدم

ٔ ٕٔٓ 9ٔ 

 87 97 ٕ االجهاضزٌادة معدالت 

 79 88 ٖ التسمم الحملً

خطورة الوضع الصحً 
للطفل المولود وانخفاض 

 وزنه

ٗ 7ٖ ٙ٘ 

االم الظهر بسبب عدم  
 اكتمال نمو الحوض

٘ ٙ8 ٙٔ 

جدوث  حاالت اختناق 
الرضع الذٌن تلدهم بٌن 

 الفتٌات الصؽٌرات

ٙ ٖٕ ٕ9 

 

 االثار النفسٌة -6

،  ناتجة عن زواجهن فً سن مبكرةنفسٌة كن ٌعانٌن اثارا فٌما اذا  سؤلنا المبحوثات عندما    

%( من ٗ٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔ( مبحوثة من مجموع  )97اجابت بكلمة )نعم( )

( مبحوثة وبنسبة ممدارها 8ٔالعٌنة. اما الالتً لم ٌعانٌن هذه االثار النفسٌة فمد بلػ عددهن )

 ( ٌوضح ذلن .ٖٗ%( من العٌنة . والجدول )ٙٗ)

 فٌما اذا كان زواج الفتاة فً جابات المبحوثات ا ( ٌوضح43جدول )             

 سن مبكر لد خلف اثارا نفسٌة                           

 % العدد االجابة

 ٗ٘ 97 نعم

 ٙٗ 8ٔ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

 

وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على انهن ٌعانٌن اثارا نفسٌة ناتجة عن زواجهن فً     

تمكنا من خالل االجابات من الحصول على جدول تسلسل عن ماهٌة هذه االثار.   سن مبكرة 

وبنسبة  ( مبحوثة8ٖفمدان الشعور باالمان التسلسل المرتبً االول اذ اشرته ) مرتبً  احتل فٌه

( مبحوثة 7ٓواشرته ) العزلة االجتماعٌة تلٌها بالتسلسل المرتبً الثانً .منهن %(8ٙممدارها )

شعورها بعدم االشباع احتله اما التسلسل المرتبً الثالث فمد  ،منهن %(7ٕوبنسبة ممدارها )

( ٖٙ) ة واشرتهالداخلً لحاجاتها النفسٌة لحرمانها من حنان االبوٌن وعٌش مرحلة الطفول

ضعؾ لدرة الفتاة على و احتل التسلسل المرتبً الرابع  ،منهن%( ٘ٙوبنسبة ممدارها )مبحوثة 

%( منهن، واحتل 7٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )٘٘واشرته ) التكٌؾ مع نفسها واالخرٌن
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ارتداد الفتاة الى مرحلة الطفولة نتٌجة الضؽوط التً تتعرض لها والتً تظهر بصورة امراض 

( مبحوثة وبنسبة ممدارها ٔٗالتسلسل المرتبً الخامس واشرته )نفسٌة كالهستٌرٌا واالنفصام  

بحوثة ( م7ٖاذ اشرته )تباب ما بعد الحمل  اك%( منهن ، واحتل التسلسل المرتبً السادس ٕٗ)

واشرته  عدم الثمة بالنفسواخٌرا احتل التسلسل المرتبً السابع  ،%( منهن8ٖوبنسبة ممدارها )

 ( ٌوضح ذلن .ٗٗ%( منهن .وجدول التسلسل المرتبً )9( مبحوثات  وبنسبة ممدارها )9)

 

لد  ٌة االثار النفسٌة التًحول ماه( ٌوضح اجابات المبحوثات  44جدول تسلسل مرتبً )
  ( مبحوثة97خلفها  زواجهن المبكر كما اجابت علٌها )

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً  االثار النفسٌة    

 8ٙ 8ٖ ٔ فمدان الشعور باالمان 

 7ٕ 7ٓ ٕ العزلة االجتماعٌة

شعورها بعدم االشباع الداخلً لحاجاتها النفسٌة لحرمانها  
 من حنان االبوٌن وعٌش مرحلة الطفولة

ٖ ٖٙ ٙ٘ 

 7٘ ٘٘ ٗ ضعؾ لدرة الفتاة على التكٌؾ مع نفسها واالخرٌن

ارتداد الفتاة الى مرحلة الطفولة نتٌجة الضؽوط التً  
تتعرض لها والتً تظهر بصورة امراض نفسٌة كالهستٌرٌا 

 واالنفصام  

٘ ٗٔ ٕٗ 

 8ٖ 7ٖ ٙ اكتباب ما بعد الحمل  

 9 9 7 عدم الثمة بالنفس

 

 التسرب الدراسً-3

 

 فٌما اذا كن لد تركن مماعد الدراسة )التسرب الدراسً( نتٌجة  سؤلنا المبحوثات عندما      

( مبحوثة 78ٔ( مبحوثة من مجموع  )ٕٓٔ، اجابت بكلمة )نعم( ) زواجهن فً سن مبكرة

( 8٘%( من العٌنة. اما الالتً لم ٌتركن مماعد الدراسة  فمد بلػ عددهن )7ٙوبنسبة ممدارها )

من وهذا ٌعنً ان زواج الماصر  ٌإدي الى تسربها  ة.%( من العٌنٖٖوبنسبة ممدارها ) مبحوثة

ان تزوٌج الفتاة مبكرا ٌجعلها من الناحٌة الفعلٌة ؼٌر مرؼوب بها على مماعد  الدراسة ذلن

الدراسة وٌزداد االمر سوءا فً حال حملهن وما ٌنتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحٌة 

مفصل فً فمرة االثار الصحٌة للزواج كونهن صؽٌرات ولد تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل 

ٌدفعهن الى االنسحاب المبكر وما ٌترتب علٌه من اثار كالؽٌاب المستمر خاصة عند الوضع مما 

 ( ٌوضح ذلن.٘ٗوالجدول ) من التعلٌم .
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 ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواجهن فً سن مبكر 45جدول )           

 لد ادى الى تركهن مماعد الدراسة  )التسرب الدراسً(           

 % العدد االجابة

 7ٙ ٕٓٔ نعم

 ٖٖ 8٘ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

    

 وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  المستوى الدراسً  للمبحوثات واجرٌنا اختبار

لد ادى الى تركهن  كان زواجهن فٌما اذامربع كاي لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن االجابات 

لالتً ٌمرأن وٌكتبن ( مبحوثات من اٖ. اجابت بكلمة )نعم()مماعد الدراسة )التسرب الدراسً(

( مبحوثة من خرٌجات الدراسة المتوسطة  ٖٕمن خرٌجات الدراسة االبتدابٌة و) ( مبحوثةٖٗو)

ٌجات المعهد. بٌنما ( مبحوثات من خرٖ) اسة االعدادٌةخرٌجات الدر ( مبحوثة من 8ٗو )

( مبحوثة من خرٌجات ٕٕمن خرٌجات الدراسة االعدادٌة و ) وثات( مبح7اجابت بكلمة )ال( )

( مبحوثات  من حامالت الشهادات ٙ( مبحوثة من خرٌجات الدراسة الجامعٌة  و)ٖٕالمعهد و )

رق المعنوي بٌن دكتوراه( .وبعد اجراء اختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة الفالماجستٌر والالعلٌا )

ابات فٌما اذا كان زواج الفتٌات فً سن مبكرة لد ادى الى تركهن مماعد الدراسة )التسرب االج

( اكبر من المٌمة ٘,ٖٗٔبٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة ) وجدنا فرلا معنوٌا الدراسً (.

البحث  (. وعلٌه نمبل فرضٌةٙ%( ودرجة حرٌة )9٘( على مستوى ثمة )9ٕ٘,ٕٔالجدولٌة )

فٌما اذا كان  وق معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثاتونرفض الفرضٌة الصفرٌة أي  توجد فر

حسب المستوى الدراسً  زواجهن لد ادى الى تركهن مماعد الدراسة )التسرب الدراسً(

) ٌمرأن وٌكتبن للمبحوثات ولصالح المإكدات لالثر من الالتً ٌتراوح مستواهن الدراسً بٌن 

 . ( ٌوضح ذلنٙٗ(. وجدول )ة الدراسةوحامالت شهاد

( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواجهن لد ادى الى تركهن مماعد 46جدول )
 الدراسة حسب المستوى الدراسً 

المستوى 
 الدراسً

 
  
 االجابة

تمرأ 
 وتكتب

شهادة  جامعة معهد اعدادٌة متوسطة ابتدابٌة
 علٌا

 المجموع

 ٕٓٔ ٓ ٓ ٖ 8ٗ ٖٕ ٖٗ ٖ نعم

 8٘ ٙ ٖٕ ٕٕ 7 ٓ ٓ ٓ  ال

 78ٔ ٙ ٖٕ ٕ٘ ٘٘ ٖٕ ٖٗ ٖ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة=                                                       ٘,ٖٗٔالمٌمة المحسوبة = 

 

  ٙدرجة حرٌة =                                                9ٕ٘,ٕٔالمٌمة الجدولٌة = 
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 تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع على االسرة .االثار التً ٌتركها 

 

 العنف االسري )العنف الزواجً ( -1

ٌتعرضن الى عنؾ اسري من لبل الزوج ، اجابت بكلمة كن فٌما اذا  سؤلنا المبحوثات عندما     

%( من العٌنة. اما 8٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔ( مبحوثة من مجموع  )ٗٓٔ)نعم( )

%( من ٕٗوبنسبة ممدارها ) ( مبحوثة7ٌٗتعرضن الى هذا العنؾ فمد بلػ عددهن )الالتً لم 

وهذا ٌعنً ان اكثر من نصؾ العٌنة تعانً من العنؾ االسري وهذه نتٌجة  طبٌعٌة حٌث  العٌنة.

ان الزوجة الصؽٌرة الحمت فً عاللة زوجٌة لٌس لدٌها ادنى فكرة عن متطلباتها فضال عن 

ضؽطا نفسٌا وجسدٌا لم تعهدته من لبل مما ٌجعلها ؼٌر  مما ٌجعلها تعانً البٌت واالطفالاعباء 

تحت مبرر تمصٌرها ال   امات فتمابل بالعنؾ من لبل الزوجلادرة على االٌفاء بكل هذه االلتز

سٌما اذا كان االخٌر ؼٌر واعً للهوة بٌن عمرها الزمنً ومتطلبات الحٌاة الجدٌدة التً تعٌشها 

على مدى الحٌاة وهذا ما الحظناه من خالل اجابات ة بٌنهما بطابع التوترطبع العاللمما ٌ

المبحوثات حٌث وعلى الرؼم من مرور سنوات على زواجهم ولد اثمر هذا الزواج اطفاال 

 ( ٌوضح ذلن.7ٗبٌنهما اال ان العنؾ مستمر من لبل الزوج  تجاه زوجته . والجدول )

 مبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً ( ٌوضح اجابات ال47جدول )            

 لد خلف العنف االسري )العنف الزواجً (  سن مبكر             

 % العدد االجابة

 8٘ ٗٓٔ نعم

 ٕٗ 7ٗ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

      

وعندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة  حسب  عدد سنوات الزواج  واجرٌنا اختبار مربع كاي    

لد خلؾ  فٌما اذا كان زواجهن المبكر   المعنوي بٌن اجابات المبحوثات الفرقلمعرفة اهمٌة 

-ٕ( مبحوثات من الالتً ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )8عنفا اسرٌا . اجابت بكلمة )نعم( )

( 9( سنة و)7-٘( مبحوثة من الالتً ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )٘ٔ( سنة و)ٗ

( مبحوثة من الالتً ٖٗ( سنة و)ٓٔ-8سنوات زواجهن بٌن ) مبحوثات من الالتً ٌتراوح عدد

( مبحوثة من الالتً ٌتراوح عدد سنوات 9ٕ( سنة و)ٖٔ-ٌٔٔتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )

( مبحوثات من 8( مبحوثة . اما الالتً اجبن بكلمة )ال( فمد بلػ عددهن )ٙٔ-ٗٔزواجهن بٌن )

( مبحوثة من الالتً ٌتراوح عدد 9ٔسنة و) (ٗ-ٕالالتً ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )

( مبحوثة من الالتً ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن ٕٔ( سنة و)7-٘سنوات زواجهن بٌن )

( سنة ٖٔ-ٔٔ( مبحوثة من الالتً ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )ٖٔ( سنة و)ٓٔ-8)

وبعد اجراء .( مبحوثةٙٔ-ٗٔ( مبحوثة من الالتً ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )ٕٕو)

ثات  فٌما اذا كان زواج الفتاة اختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحو

لد خلؾ العنؾ االسري . وجدنا فرلا معنوٌا بٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة  فً سن مبكرة 

( . ٗ%( ودرجة حرٌة )9٘(على مستوى ثمة )88ٗ,9( اكبر من المٌمة الجدولٌة )ٗٗ,ٕٔ)
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وعلٌه نمبل فرضٌة البحث ونرفض الفرضٌة الصفرٌة أي توجد فرولا معنوٌة بٌن اجابات 

ولصالح الالتً اكدن لد خلؾ العنؾ االسري   حوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكرةالمب

 .( سنةٙٔ-ٔٔااالثر ممن ٌتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )

اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكرة لد خلف العنف  ( ٌوضح48جدول )
 االسري )العنف الزواجً ( حسب عدد سنوات الزواج

عدد  
سنوات            

 الزواج
 

 االجابة

 المجموع ٙٔ-ٗٔ ٖٔ-ٔٔ ٓٔ-8 7-٘ ٗ-ٕ

 ٗٓٔ 9ٕ ٖٗ 9 ٘ٔ 8 نعم

 7ٗ ٕٕ ٖٔ ٕٔ 9ٔ 8 ال

 78ٔ ٔ٘ ٙ٘ ٕٔ ٖٗ ٙٔ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة =                                          ٗٗ,ٕٔالمٌمة المحسوبة =

  ٗدرجة حرٌة =                                           88ٗ,9المٌمة الجدولٌة =

  

                      العنف ضد االطفال -ٕ

من لبل او هن من لبل سواء  سؤلنا المبحوثات فٌما اذا كان اطفالهن ٌتعرضن للعنؾ عندما   

( مبحوثة وبنسبة ممدارها 78ٔ) من مجموع  ( مبحوثةٕٕٔاجابت بكلمة )نعم( ) االب،

( مبحوثة وبنسبة ٙ٘%( من العٌنة. اما الالتً لم ٌتعرض اطفالهن للعنؾ فمد بلػ عددهن )9ٙ)

نصؾ العٌنة لد تعرض اطفالهن للعنؾ سواء  والمالحظ ان اكثرمن نة.ن العٌ%( مٖٔممدارها )

منذ ان كان جنٌنا فً رحم والعا تعرض له الطفل  لبلهن وهذا العنؾ  من لبل ابابهم او حتى من

امه حٌث ان ما تتعرض له الزوجة من ضؽوطات نفسٌة فً فترة الحمل تنعكس سلبا على 

من بعد الوالدة فؤن االم ؼٌر لادرة على منح الطفل حموله  للطفل واما الصحة الجسدٌة والنفسٌة 

وعندما ٌكبر هإالء االطفال فؤنهم  طفلة  ها هً االخرى فً حمٌمة االمرحٌث الحنان والعناٌة الن

ٌاة االجتماعٌة والنفسٌة الم واالب سوٌة حٌث ان ضؽوطات الحٌتعرضون الى العنؾ من لبل ا

والذي س سلبا على االطفال وتترجم الى عنؾ موجه ضدهم تنعكوتصدع العاللة بٌن الزوجٌن 

مرورا بحرمان الطفل من حموله االساسٌة وانتهاء باالٌذاء  )العنؾ ( من اللفظ السٌاٌبدأ 

 .( ٌوضح ذلن9ٗوالجدول )  . الجسدي

 جابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن ا ( ٌوضح49جدول )           

  لد خلف العنف ضد االطفال مبكر            

 % العدد االجابة

 9ٙ ٕٕٔ نعم

 ٖٔ ٙ٘ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع
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وعندما لمنا بتمسٌم وحدات العٌنة حسب عدد االطفال واجرٌنا اختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة   

لد خلؾ العنؾ الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكرة 

( ٕ-ٔ( مبحوثة ممن لدٌهن عدد اطفال ٌتراوح بٌن )٘ٔضد االطفال. اجابت بكلمة )نعم ( )

( مبحوثة من 7ٖ( طفال و)ٗ-ٖ( مبحوثة من اللواتً لدٌهن عدد اطفال ٌتراوح بٌن )ٕ٘طفال و)

اطفال  ( مبحوثة من االلواتً لدٌهن عدد8ٔ( طفال و)ٙ-٘اللواتً لدٌهن عدد اطفال ٌتراوح بٌن )

( طفال. اما المبحوثات اللواتً لم ٌتعرض اطفالهن للعنؾ فمد بلػ عددهن 8-7ٌتراوح بٌن )

( مبحوثة من اللواتً لدٌهن ٖٔ( طفال و)ٕ-ٔ( مبحوثة ممن لدٌهن عدد اطفال ٌتراوح بٌن )ٖٕ)

( مبحوثة من اللواتً لدٌهن عدد اطفال ٌتراوح بٌن ٔٔ( طفال و)ٗ-ٖعدد اطفال ٌتراوح بٌن )

( طفال . وبعد اجراء 8-7( مبحوثة من االلواتً لدٌهن عدد اطفال ٌتراوح بٌن )9( طفال و)ٙ-٘)

فٌما اذا كان زواج  رق المعنوي بٌن اجابات المبحوثاتاختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة الف

الماصرات  لد خلؾ العنؾ ضد االطفال . وجدنا فرلا معنوٌا بٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة 

( . ٖ%( ودرجة حرٌة )9٘( على مستوى ثمة )7,8ٔ٘( اكبر من المٌمة الجدولٌة )ٖ,ٕٓ)

وعلٌه نمبل فرضٌة البحث ونرفض الفرضٌة الصفرٌة أي توجد فرولا معنوٌة بٌن اجابات 

لد خلؾ  العنؾ ضد االطفال ولصالح المبحوثات  وثات فٌما اذا كان زواج الماصراتالمبح

( ٌوضح ٓ٘( اطفال. والجدول )8-ٖتً ٌتراوح عدد اطفالهن بٌن )الالتً اكدن اآلثرممن الال

  ذلن .

جابات المبحوثات فٌما اذا كان الفتاة فً سن مبكر لد خلف العنف ضد ا ( ٌوضح51جدول )
 االطفال حسب عدد االطفال 

عدد    
 االطفال
 االجابة

 المجموع 7-8 ٙ-٘ ٗ-ٖ ٕ-ٔ

 ٕٕٔ 8ٔ 7ٖ ٕ٘ ٘ٔ نعم 

 ٙ٘ 9 ٔٔ ٖٔ ٖٕ ال

 78ٔ 7ٕ 8ٗ ٘ٙ 8ٖ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة =                                                     ٖ,ٕٓالمٌمة المحسوبة =

   ٖدرجة حرٌة =                                                    7,8ٔ٘المٌمة الجدولٌة =

  

 االدمان على تناول المشروبات الكحولٌة والمخدرات  من لبل الزوج  -3

عندما  سؤلنا المبحوثات فٌما اذا كان ازواجهن لد ادمنوا على تناول الخمر والمخدرات      

%( من ٔ٘( مبحوثة وبنسبة ممدارها )78ٔ) ( مبحوثة من مجموع 9ٔاجابت بكلمة )نعم( )

%( من 9ٗوبنسبة ممدارها ) ( مبحوثة87فمد بلػ عددهن ))ال(  اجبن بكلمةالعٌنة. اما الالتً 

وهذا ٌعنً ان اكثر من نصؾ العٌنة ٌدمن ازواجهن على تناول الخمر والمخدرات وهذه   العٌنة

وفشله فً حلها مما ٌشعره باالكتباب  بٌنه وبٌن زوجته للصراعات  كونها رد فعل نتٌجة طبٌعٌة

باالدمان على تناول الخمر  وخفض التوتر ن الوالعالهروب ممحاولة الى الذي ٌدفعه 

السلون العدوانً والكراهٌة وفمدان الوعً وتحت تؤثٌر هذا ب والمخدرات والتً تجعله ٌتصؾ 
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التً دفعته لسلون هذا  ن الحٌاة العنٌفةالوضع لد ٌتعرض للزوجة بالضرب واالهانة وبهذا فؤ

 وضح ذلن.( ٌٔ٘الطرٌك تولد مزٌدا من العنؾ . والجدول )

  جابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكرا ( ٌوضح51جدول )            

 لد خلف ادمان الزوج على تناول الخمر والمخدرات           

 % العدد االجابة

 ٔ٘ 9ٔ نعم

 9ٗ 87 ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

       

مكان االلامة الحالً واجرٌنا اختبار مربع كاي  عندما لمنا  بتمسٌم وحدات العٌنة حسبو   

لد  ج الفتاة فً سن مبكرةلمعرفة اهمٌة الفرق المعنوي بٌن اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زوا

تناول الخمر والمخدرات حسب مكان االلامة الحالً. اجابت بكلمة  خلؾ ادمان الزوج على

حوثة من الالتً ٌسكن ( مبٙٗممابل ) وثة من الالتً ٌسكن مركز المدٌنة( مبح٘ٗ)نعم()

( مبحوثة من الالتً ٌسكن فً مركز المدٌنة  ممابل ٔ٘بٌنما اجابت بكلمة )ال( ) اطراؾ المدن.

بعد اجراء اختبار مربع كاي لمعرفة اهمٌة و حوثة من الالتً ٌسكن اطراؾ المدن.( مبٖٙ)

ٌن االجابات الن المٌمة المحسوبة لم نجد فرلا معنوٌا ب ،رق المعنوي بٌن اجابات المبحوثاتالف

(. ٔ%( ودرجة حرٌة )9٘( على مستوى ثمة )8ٗٔ,ٖ( اصؽر من المٌمة الجدولٌة )ٗ,ٔ)

بٌن اجابات  ق معنوٌةوعلٌه نمبل الفرضٌة الصفرٌة ونرفض فرضٌة البحث أي ال توجد فرو

والمخدرات  تناول الخمر الماصرات لد خلؾ ادمان الزوج علىفٌما اذا كان زواج  المبحوثات

 حسب مكان االلامة الحالً .

( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكر لد خلف ادمان 56جدول )
 الزوج على  تناول الخمر والمخدرات حسب مكان االلامة الحالً 

مكان االلامة      
 الحالً
 االجابة

 المجموع اطراؾ مدن مركز مدٌنة

 9ٔ ٙٗ ٘ٗ نعم

 87 ٖٙ ٔ٘ ال

 78ٔ 8ٕ 9ٙ المجموع

 

 %9٘مستوى ثمة =                                       ٗ,ٔالمٌمة المحسوبة =

    ٔدرجة حرٌة =                                    8ٗٔ,ٖالمٌمة الجدولٌة =
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 االثار التً ٌتركها تنامً  زواج الماصرات على المجتمع .

 الطالق فً المجتمعارتفاع حاالت  -1

زواج الفتاة فً سن مبكرة لد خلؾ ارتفاعا فً حاالت عندما سؤلنا المبحوثات فٌما اذا كان    

( مبحوثة وبنسبة 78ٔ)من مجموع  ( مبحوثة٘٘اجابت بكلمة )نعم( )،الطالق فً المجتمع 

وبنسبة  ( مبحوثةٖٕٔ)اجبن بكلمة )ال( الالتً  %( من العٌنة. بٌنما بلػ عددٖٔممدارها )

 ( ٌوضح ذلن.ٖ٘والجدول ) %( من العٌنة .9ٙممدارها )

 حوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فًاجابات المب ( ٌوضح53جدول )          

 الطالق  فً المجتمع                         حاالت ا فً ارتفاع لد خلف سن مبكر             

 % العدد االجابة

 ٖٔ ٘٘ نعم

 9ٙ ٖٕٔ ال

 ٓٓٔ 78ٔ المجموع

ولد سؤلنا المبحوثات الالتً اجبن بكلمة )ال( عن اسباب ذلن . حصلنا على اجابات تمكنا من   

االهل التسلسل المرتبً  من لبلمساندة وجود  ترتٌبها فً جدول تسلسل مرتبً احتل فٌه عدم 

انً عدم وجود  %(، واحتل التسلسل المرتبً الث9ٔ( وبنسبة ممدارها )ٕٔٔاالول اذ اشرته )

%(، اما التسلسل المرتبً الثالث 88( مبحوثة وبنسبة ممدارها )8ٓٔاشرته ) مصدر للعٌش لذ

( ٘ٓٔاذ اشرته ) الزوجلتمدٌم دعوى لضابٌة ضد   سبب المتمثل بعدم توفر االمكانٌةفمد احتله ال

ال فمد احتل %( ، اما التهدٌد من لبل الزوج بؤالستحواذ على االطف8٘مبحوثة وبنسبة بلؽت )

%( . واخٌرا احتل الخوؾ 8ٓ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )98التسلسل المرتبً الرابع واشرته )

%( . ٖٙ( مبحوثة وبنسبة بلؽت )78من نظرة المجتمع. التسلسل المرتبً الخامس واشرته )

 ( ٌوضح ذلن .ٗ٘وجدول التسلسل المرتبً )

عدم مساهمة زواج الفتاة  باب حول اسٌوضح اجابات المبحوثات ( 54جدول تسلسل مرتبً )
 ( مبحوثة  163ارتفاع حاالت الطالق فً المجتمع كما اجابت علٌها )فً سن مبكر فً 

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً االسباب

عدم وجود مساندة من 
 لبل االهل 

ٔ ٕٔٔ 9ٔ 

عدم وجود  مصدر 
 للعٌش 

ٕ ٔٓ8 88 

عدم توفر االمكانٌة   
لتمدٌم دعوى لضابٌة 

 ضد الزوج 

ٖ ٔٓ٘ 8٘ 

التهدٌد من لبل الزوج 
بؤالستحواذ على 

 االطفال

ٗ 98 8ٓ 

الخوؾ من نظرة 
 المجتمع.

٘ 78 ٖٙ 
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 ضعف مساهمة المرأة  فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة -6

ادى الى ضعؾ مساهمة حوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن مبكرة لد سؤلنا المب عندما  

( 78ٔ)من مجموع ا( مبحوثة ٖٗٔاجابت بكلمة )نعم( ) ،فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة  المرأة

( ٗٗالالتً اجبن بكلمة )ال( فمد بلػ عددهن ) %( من العٌنة. اما7٘بة ممدارها )مبحوثة وبنس

 %( من العٌنة .  ٕ٘مبحوثة وبنسبة ممدارها )

 ( ٌوضح اجابات المبحوثات فٌما اذا كان زواج الفتاة فً سن 55جدول )            

  مبكر لد ادى الى ضعف مساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة           

 % العدد االجابة

 7٘ ٖٗٔ نعم

 ٕ٘ ٗٗ ال

 ٓٓٔ 78ٔ مجموع

 

لد ادى الى ضعؾ  ن مبكرةزواج الفتاة فً ساكدن على ان  ولد سؤلنا المبحوثات الالتً  

حصلنا على اجابات   الجتماعٌة عن مظاهر ضعؾ المساهمةمساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة ا

 المبكر على تعلٌم الفتٌاتتؤثٌر الزواج تمكنا من ترتٌبها فً جدول تسلسل مرتبً احتل فٌه 

وبنسبة مبحوثة ( ٖٗٔ)جمٌع المبحوثات المإكدات لهذا اآلثرالتسلسل المرتبً االول اذ اشرته 

تؤثٌر الزواج المبكر على مشاركة المرأة فً انً %(، واحتل التسلسل المرتبً الثٓٓٔممدارها )

اما التسلسل المرتبً ، منهن  %(9ٙ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )8ٕٔلذ اشرته )سوق العمل 

( مبحوثة وبنسبة ٕ٘ٔاذ اشرته )ضعؾ مكانة المرأة ومركزها فً المجتمع الثالث فمد احتله 

فمد احتل  عدم لدرة االم على مساعدة االبناء فً الدراسة نظرا لجهلهااما ، منهن %(9ٖبلؽت )

انتشار  واحتل ، %( منهن9ٔ( مبحوثة وبنسبة ممدارها )ٕٕٔالتسلسل المرتبً الرابع واشرته )

%(  منهن  واخٌرا 9ٓ( مبحوثة وبنسبة بلؽت )ٕٓٔالتسلسل المرتبً الخامس واشرته ) الجهل

( مبحوثة ٓٔٔالتسلسل المرتبً السادس واشرته ) سٌادة الخرافات والسحر والشعوذة احتل

 ( ٌوضح ذلن .ٙ٘وجدول التسلسل المرتبً ).  %( منهن8ٕوبنسبة ممدارها )
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اجابات المبحوثات حول مظاهر ضعف مساهمة المرأة فً  ( ٌوضح 56تسلسل مرتبً ) جدول
 ( مبحوثة 134عملٌة التنمٌة االجتماعٌة كما اجابت علٌها )

مظاهر ضعؾ 
مساهمة المرأة فً 
عملٌة التنمٌة 
 االجتماعٌة 

 % الوزن الرٌاضً التسلسل المرتبً

تؤثٌر الزواج المبكر  
 على تعلٌم الفتٌات

ٔ ٖٔٗ ٔٓٓ 

تؤثٌر الزواج المبكر 
على مشاركة المرأة 

 فً سوق العمل 

ٕ ٕٔ8 9ٙ 

ضعؾ مكانة المرأة 
 ومركزها فً المجتمع 

ٖ ٕٔ٘ 9ٖ 

عدم لدرة االم على 
مساعدة االبناء فً 
 الدراسة نظرا لجهلها

ٗ ٕٕٔ 9ٔ 

 9ٓ ٕٓٔ ٘ انتشار الجهل

سٌادة الخرافات 
 والسحر والشعوذة

ٙ ٔٔٓ 8ٕ 
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 :تمهٌد

 االمٌدانً من هذلمد تم تحدٌد مجموعة من الفرضٌات العلمٌة فً الفصل  الخامس من الجانب   

وهذه الفرضٌات استمتها  الباحثة من مراجعتها الدبٌات علم االجتماع المتعلمة بزواج  ،بحثال

الماصرات والتً تم ذكر الكثٌر منها فً الفصل الثانً والثالث والرابع من الجانب النظري حٌن 

ربٌة واالجنبٌة تم التطرق فً هذه الفصول الى نماذج من الدراسات السابمة العرالٌة والع

المشابهة او المرٌبة من  الدراسة ، واالسباب المجتمعٌة التً ادت الى تنامً زواج الماصرات 

   .الماصر ( واالسرة والمجتمع زوجةفً المجتمع ، واالثار التً ٌتركها هذا الزواج على الفرد )ال

كٌد صحة او عدم تؤوبعد ان تم اختبار تلن الفرضٌات فً مجتمع البحث ،تسعى الباحثة الى 

حوثات  ولد كان ممٌاس المبول او الرفض لتلن الفرضٌات هن المب ،صحة تلن الفرضٌات

ولمد تم تحدٌد ستة  ،ستبٌانٌة لهنمن خالل توجٌه اسبلة االستمارة اال والبٌانات المستحصلة منهن

 -من صحتها وكما ٌلً : ، ونحاول التؤكدبحثفرضٌات ؼطت جوانب لها عاللة بموضوع ال
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 المبحث االول

 منالشة الفرضٌات العلمٌة
 

 الفرضية االولى 
الظروؾ ّذاّكانتّإالّتهججّفخوقّمعنهيةّّبينّاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّ-:ّالفرضية الصفريةّ

 زواج الماصرات والسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد تشكل  احد االسباب التً تإدي الى تنامً  االمنٌة

 .فً المجتمع 

 الظروؾ االمنٌةذاّكانتّإفخوقّمعنهيةّبينّّاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّتهججّ-:ّفرضية البحث

فً  راتزواج الماصاحد االسباب التً تإدي الى تنامً  والسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد  تشكل

 .المجتمع 

ّالّ ّنتائج ّبأن)ّبحثتهضح ّ)020الميجاني ّمقجارها ّندبة ّويذكمن ّمبحهثة ّالعينة11ّّ( ّمن )%
الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً  اكجنّبأن

%(ّمن12ّمقجارهاّ)وبندبةّّة(ّمبحهث11فيّالمجتمعّ.بينماّلمّيؤكجنّذلكّ) زواج الماصرات
وججناّّفخقّالمعنهيّبينّاجاباتّالمبحهثاتوبعجّاجخاءّاختبارّمخبعّكايّلمعخفةّاهميةّالّالعينة.

(ّ ّالمحدهبة ّالقيمة ّالن ّمعنهيا ّ)21فخقا ّالججولية ّالقيمة ّمن ّاكبخ ّثقة1.110ّ( ّمدتهى ّعمى )
وهحاّيعنيّبأنهّوعميهّنقبلّفخضيةّالبحثّونخفضّالفخضيةّالرفخيةّ،(0ّ%(ّودرجةّحخيةّ)51)

الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة التً  تهججّفخوقّمعنهيةّبينّاجاباتّالمبحهثاتّحهلّماّاذاّكانت

فيّالمجتمعّولرالحٌّمر بها البلد تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات 
 المؤكجاتّّلمفخضية.

ّّّ

  الفرضية الثانية
  تفعٌل ضعؾّذاّكانإنّاجاباتّالمبحهثاتّفيماّبيّمعنهيةالّتهججّفخوقّّ-:ّالفرضية الصفرية

ّفيّالمجتمع.الموانٌن الرادعة ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات 
ّّ-:ّفرضية البحث ّبين ّمعنهية ّفخوق الموانٌن  تفعٌل ضعؾذا إاجابات المبحوثات فٌما تهجج

ّفيّالمجتمع.ّالرادعة ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات 
ّال ّنتائج ّ)ّبحثتهضح ّبأن ّ)005الميجاني ّمقجارها ّندبة ّويذكمن ّمبحهثة ّالعينة11ّّ( ّمن )%

ّبأن زواج  احد االسباب التً تإدي الى تنامًتشكل  تفعٌل الموانٌن الرادعة ضعؾ اكجن

ّ%(ّمنّالعينةّ.11ّ(ّمبحهثاّوبندبةّمقجارهاّ)15فيّالمجتمعّ.بينماّلمّيؤكجنّذلكّ)ّالماصرات
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،ّوججناّفخقاّّخقّالمعنهيّبينّاجاباتّالمبحهثاتوبعجّاجخاءّاختبارّمخبعّكايّلمعخفةّاهميةّالفّ
(ّ ّالمحدهبة ّالقيمة ّالن ّ)21,2معنهيا ّالججولية ّالقيمة ّمن ّاكبخ ّثقة1.110ّ( ّمدتهى ّعمى )

ّودّر51) ّيعني0ّجةّحخيةّ)%( ّالبحثّونخفضّالفخضيةّالرفخيةّوهحا ّنقبلّفخضية ّ،ّوعميه )
تفعٌل  الموانٌن الرادعة ضعؾ بأنهّتهججّفخوقّمعنهيةّبينّاجاباتّالمبحهثاتّحهلّماّاذاّكانّ

ّالمؤكجاتّّزواج الماصرات  احد االسباب التً تإدي الى تنامًتشكل  ّولرالح ّالمجتمع. في
ّلمفخضية.ّّ

 

ّّالثالثةالفرضية 
ّمعنهيةّ-:ّالفرضية الصفرية ّفخوق ّتهجج ّّبينّال ّفيما ّالمبحهثات ّكانتإاجابات العولمة ّذا

ّفيّالمجتمع. زواج الماصراتٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً  على العالم واالنفتاح
واالنفتاح العولمة ذاّكانتّإبينّاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّتهججّفخوقّمعنهيةّ-:ّفرضية البحث

ّفيّالمجتمع. زواج الماصراتٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً  على العالم
ّالّ ّنتائج ّ)ّبحثتهضح ّبأن ّ)001الميجاني ّمقجارها ّندبة ّويذكمن ّمبحهثة ّالعينة11ّّ( ّمن )%

ّبأن العولمة واالنفتاح على العالم ٌشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج  اكجن

%(ّمنّالعينةّ.11ّ(ّمبحهثاّوبندبةّمقجارهاّ)10فيّالمجتمعّ.بينماّلمّيؤكجنّذلكّ)ّالماصرات
ّفخقاّّ،قّالمعنهيّبينّاجاباتّالمبحهثاتوبعجّاجخاءّاختبارّمخبعّكايّلمعخفةّاهميةّالفّخ وججنا

(ّ ّالمحدهبة ّالقيمة ّالن ّ)01,1معنهيا ّالججولية ّالقيمة ّمن ّاكبخ ّثقة1.110ّ( ّمدتهى ّعمى )
ّيعني0ّحخيةّ)%(ّودرجة51ّ) ّالبحثّونخفضّالفخضيةّالرفخيةّوهحا ّنقبلّفخضية ّ،ّوعميه )

ّ ّاذا ّما ّحهل ّالمبحهثات ّاجابات ّبين ّمعنهية ّفخوق اذا كانت العولمة واالنفتاح على بأنهّتهجج

ّولرالحّزواج الماصرات فً المجتمع احد االسباب التً تإدي الى تنامًٌشكل  العالم .
ّالمؤكجاتّّلمفخضية.ّ

ّّةة الرابعالفرضيّّ
الفتاة فً  زواجّكانّذاإجّفخوقّمعنهيةّبينّاجاباتّالمبحهثاتّفيماّالّتهجّ-:ّالفرضية الصفرية

  .ٌإدي الى  التسرب الدراسً سن مبكر
زواج الفتاة فً سن ذاّكانّّإتهججّفخوقّمعنهيةّبينّاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّ-:ّفرضية البحث

ّ.مبكر ٌإدي الى  التسرب الدراسً
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ّالّ ّنتائج ّ)ّبحثتهضح ّبأن ّ)021الميجاني ّمقجارها ّندبة ّويذكمن ّمبحهثة ّالعينة11ّّ( ّمن )%
(11ّ.بينماّلمّيؤكجنّذلكّ) لد ادى الى تركهن مماعد الدراسة زواجهن فً سن مبكر  اكجنّبأن

(ّ ّوبندبةّمقجارها ّالفّخ11مبحهثا ّاجخاءّاختبارّمخبعّكايّلمعخفةّاهمية قّ%(ّمنّالعينةّ.وبعج
ّالمبحهثات ّاجابات ّبين ّ)ّ،المعنهي ّالمحدهبة ّالقيمة ّالن ّمعنهيا ّفخقا ّمن20,1ّوججنا ّاكبخ )

(ّ ّالججولية ّ)1,110القيمة ّثقة ّمدتهى ّعمى )51(ّ ّحخية ّودرجة ّفخضية%0ّ( ّنقبل ّوعميه ،ّ )
ّالمبحهثاتّ ّاجابات ّبين ّمعنهية ّفخوق ّتهجج ّبأنه ّيعني ّوهحا ّالرفخية ّالفخضية ّونخفض  البحث

ّالمؤكجاتّّّهن مماعد الدراسة.لد ادى الى ترك زواجهن فً سن مبكرفٌما اذا كان  ولرالح
ّلمفخضية.ّ

 الفرضية الخامدة 
زواج الفتاة فً ذاّكانّإاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّبينّججّفخوقّمعنهيةالّتّهّ-:ّالفرضية الصفرية

 .سن مبكر ٌجعلها عرضة للعنؾ االسري )العنؾ الزواجً(

زواج الفتاة فً سن ّذاّكانإيماّاجاباتّالمبحهثاتّفّبينّمعنهيةّججّفخوّقتّهّ-:ّفرضية البحث

 .مبكر ٌجعلها عرضة للعنؾ االسري )العنؾ الزواجً(

ّالّ ّنتائج ّ)ّبحثتهضح ّبأن ّ)011الميجاني ّمقجارها ّندبة ّويذكمن ّمبحهثة ّالعينة11ّّ( ّمن )%
بينماّلمّيؤكجنّّ.ّ)العنفّالدواجي(زواجهن فً سن مبكر  لد خلؾ العنؾ االسري  اكجنّبأن

ّ)11ذلكّ) %(ّمنّالعينةّ.ّوبعجّاجخاءّاختبارّمخبعّكايّلمعخفة12ّ(ّمبحهثاّوبندبةّمقجارها
(ّ ّالمحدهبة ّالقيمة ّالن ّمعنهيا ّفخقا ّوججنا ،ّ ّ ّالمبحهثات ّاجابات ّبين ّالمعنهي ّالفخق (1ّاهمية

يهّنقبلّ(ّ،ّوعم0%(ّودرجةّحخيةّ)51(ّعمىّمدتهىّثقةّ)1,110اكبخّمنّالقيمةّالججوليةّ)
ّف ّتهجج ّبأنه ّيعني ّوهحا ّالرفخية ّالفخضية ّونخفض ّالبحث ّاجاباتّفخضية ّبين ّمعنهية خوق

ّ(فٌما اذا كان زواجهن فً سن مبكر لد خلؾ العنؾ االسري المبحهثات ّالدواجي .ّ)العنف
 ولرالحّالمؤكجاتّّلمفخضية.ّّ

 الفرضية الدادسةّ
زواج الفتاة  ذاّكانإاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّبينّّتهججّفخوقّمعنهيةّالّ-:ّالفرضية الصفريةّ

  .من لبل الزوج كحولٌة والمخدراتفً سن مبكر ٌإدي الى  االدمان على تناول المشروبات ال

زواج الفتاة فً سن  ذاّكانإاجاباتّالمبحهثاتّفيماّّبينّتهججّفخوقّمعنهيةّ-:ّفرضية البحث

 ولٌة والمخدرات  من لبل الزوج .االدمان على تناول المشروبات الكح مبكر ٌإدي الى
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%(ّمنّالعينةّّاكجن10ّ(ّمبحهثةّويذكمنّندبةّمقجارهاّ)50الميجانيّبأنّ)ّبحثتهضحّنتائجّال
.ّبينماّلمّيؤكجنّلد خلؾ ادمان الزوج على تناول الخمر والمخدرات زواجهن فً سن مبكر بأن

ّ%(ّمنّالعينةّ.15(ّمبحهثاّوبندبةّمقجارهاّ)11ذلكّ)

المبحهثاتّّ،ّلمّنججّوبعجّاجخاءّاختبارّمخبعّكايّلمعخفةّاهميةّالفخقّالمعنهيّبينّاجاباتّّ
(ّعمىّمدتهىّثقة1.110ّ(ّاصغخّمنّالقيمةّالججوليةّ)1,11النّالقيمةّالمحدهبةّ)ّفخقاّمعنهيا

ّيعني0ّ%(ّودرجةّحخيةّ)51) ّالبحثّونقبلّالفخضيةّالرفخيةّوهحا ّ،ّوعميهّنخفضّفخضية )
خلؾ فٌما اذا كان زواجهن فً سن مبكر لد  بحهثاتتهججّفخوقّمعنهيةّبينّاجاباتّالمبأنهّالّ

 . ادمان الزوج على تناول الخمر والمخدرات
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 النتائج واالستنتاجات والتوصٌات -المبحث الثانً :

 النتائج -اوال :

  

 البٌانات الفردٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والتربوٌة للمبحوثات  

 

 البٌانات الفردٌة -أ                 

  -الفردٌة للمبحوثات ما ٌأتً : المٌدانً فٌما ٌتعلك بالبٌانات بحثاظهرت نتائج ال  

منهن  (%ٕٗ( سنة، ونسبة ) 7ٔ-ٙٔ%( من العٌنة  تزوجن فً عمر ٌتراوح بٌن)٘ٙان ) -ٔ

-ٕٔ% ( منهن تزوجن بعمر ٌتراوح بٌن )ٓٔ) ( سنة،و ٘ٔ-ٗٔن بعمر ٌتراوح بٌن )تزوج

( ٔٔ-ٓٔتزوجن بعمر ٌتراوح بٌن ) % ( من المبحوثاتٌٔرا هنان فمط )( سنة، واخٖٔ

( سنة وانحراؾ ٘.ٖٔسنة. ولد بلػ الوسط الحسابً العمار المبحوثات عند الزواج )

( 9.ٗٔوهذا ٌعنً ان اكبر عمر للمبحوثات  عند الزواج بلػ ) ( سنة ،ٗ.ٔالمعٌاري ممداره )

 ( سنة.ٔ.ٕٔسنة واصؽر عمر هو)

%( من العٌنة ٕٗ( سنة ، و)9ٕ-7ٕ%( من العٌنة تراوحت اعمارهن الحالٌة بٌن )9ٕ) ان -ٕ

( سنة فمد بلؽت ٕٖ-ٖٓ( سنة، اما من تراوحت اعمارهن بٌن ) ٕٓ-8ٔتراوحت اعمارهن بٌن )

%( ٗٔ( سنة )ٕٙ-ٕٗمن العٌنة،  ولد بلؽت نسبة من تراوحت اعمارهن بٌن ) %(ٕٔنسبتهن )

%( من العٌنة  . ٕٔ( سنة )ٖٕ-ٕٔمن العٌنة،  واخٌرا بلؽت نسبة من تراوحت اعمارهن بٌن )

( ٕ,ٗ( سنة واالنحراؾ المعٌاري ممداره  )7,ٕٗولد بلػ الوسط الحسابً العمار المبحوثات )

( سنة اما اصؽر عمر فمد بلػ 8,9ٕفً العٌنة بلػ ) عمر للمبحوثاتوهذا ٌعنً ان اكبر سنة ، 

 ( سنة .٘,ٕٓ)

%( من العٌنة ٖٕ( سنة ، و)ٖٗ-8ٖ%( من العٌنة تتراوح اعمار ازواجهن بٌن )ٖٓأن ) -ٖ

%( من العٌنة تتراوح اعمار ازواجهن بٌن ٕٕ( سنة، و)ٕ٘-ٕٓتتراوح اعمار ازواجهن بٌن )

( سنة، واخٌرا بلؽت ٖٔ-ٕٙاعمار ازواجهن بٌن ) تتراوح %( من العٌنةٕٔ(، و)7ٖ-ٕٖ)

%( من العٌنة . ولد بلع الوسط الحسابً ٗ()9ٗ-ٗٗنسبة من تتراوح اعمار ازواجهن بٌن )

( سنة وهذا ٌعنً ان اكبر عمر ٙ،ٙ( سنة واالنحراؾ المعٌاري  )ٖٖالعمارازواج  المبحوثات )

 ( سنة .ٗ,ٕٙعمر فمد بلػ )( سنة اما اصؽر ٙ,9ٖالزواج المبحوثات  بلػ )

 البٌانات االجتماعٌة - ب

  -المٌدانً فٌما ٌتعلك بالبٌانات االجتماعٌة  للمبحوثات ما ٌأتً : بحثاظهرت نتائج ال  

من العٌنة متزوجات من %( ٙ٘تزوجات من االلارب ونسبة )%( من العٌنة مٗٗان نسبة  ) -ٔ

       ؼٌر االلارب .

%( من العٌنة 9ٕ( سنة ، و)ٖٔ-ٔٔ%( من العٌنة تتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )ٖٔان ) -ٕ

%( من العٌنة تتراوح عدد سنوات 9ٔ( سنة و)ٙٔ-ٗٔتتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )

( سنة، ٓٔ-8% ( من العٌنة تتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )ٕٔ( سنة ، و)7-٘زواجهن بٌن )

( سنة، و بلػ الوسط الحسابً لعدد سنوات الزواج ٗ-ٕزواجهن بٌن ) %( تتراوح عدد سنوات9و)
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وهذا ٌعنً ان اعلى عدد سنوات زواج فً العٌنة بلؽت  ( سنة ،ٗنة واالنحراؾ المعٌاري )( س8)

 ( سنوات .ٗ( سنة وألل عدد سنوات زواج بلػ )ٕٔ)

%( منهن 7ٕو) ( طفال ،ٗ-ٖ%( من المبحوثات  انجبن اطفال ٌتراوح عددهم بٌن )7ٖان ) -ٖ

%( من العٌنة انجبن اطفال ٌتراوح عددهم ٕٔ( طفال ، و )ٙ-٘انجبن اطفال ٌتراوح عددهم بٌن )

( طفال . ولد بلػ 8-7%( من العٌنة انجبن اطفال ٌتراوح عددهم بٌن )٘ٔ( طفال، و)ٕ-ٔبٌن  )

( طفال، ٕ( طفال واالنحراؾ المعٌاري )ٗسابً لعدد االطفال الذٌن انجبتهم المبحوثات )الوسط الح

( ٕ( طفال وألل عدد بلػ )ٙوهذا ٌعنً ان اعلى عدد اطفال انجبتهم المبحوثات  فً العٌنة بلػ )

 طفال .

 %( منهن ٌسكن سكنا مستمال.ٖ٘%(  من المبحوثات ٌسكن مع اهل الزوج ونسبة )٘ٙان ) -ٗ 

  

%( منهن كن ٌسكن ٕٗونسبة ) ثات  كن ٌسكن الرٌؾ لبل الزواج ،%( من المبحو8٘) ان -٘       

    .الحضر

%( منهن ٌسكن اطراؾ ٙٗ%( من المبحوثات ٌسكن حالٌا فً مركز المدٌنة و)ٗ٘ان ) -ٙ

  .المدن

  

 البٌانات االلتصادٌة  -ج

  -المٌدانً فٌما ٌتعلك بالبٌانات االلتصادٌة للمبحوثات ما ٌأتً : بحثلاظهرت نتائج ا  

%( منهن 9ٔ%( من المبحوثات ال مهنة لدٌهن  )ربات بٌوت ( ، و نسبة )7ٙان نسبة  )  -ٔ

 %(  منهن ال زلنا  طالبات .ٌٗٔعملن  )موظفات (، و نسبة )

%( منهن ٌعمل  ٖٗسبة  )%( من المبحوثات كان ازواجهن من الكسبة ، و ن9ٗان نسبة ) -ٕ

%( منهن ٌعملون  ازواجهن موظفٌن فً المطاع 8ازواجهن موظفٌن فً المطاع العام  و نسبة )

 الخاص.

%( منهن 7ٕونسبة ) ، وثات اكدن بؤن دخل اسرهن ال ٌكفً%( من المبحٗ٘ان نسبة  ) -ٖ

ل اسرهن ٌسد %( منهن اكدن بؤن دخ9ٔونسبة ممدارها ) ،بؤن دخل االسرة ٌكفً وٌزٌد اكدن

  الحاجة.

%( 9ٖ%( من المبحوثات  ٌسكن فً بٌوت اٌجار ، ونسبة )ٓ٘اظهرت الدراسة  ان نسبة ) -ٗ

%( ٌسكن فً ٘%( ٌسكن فً بٌوت حكومٌة ، ونسبة )ٙمنهن ٌسكن فً بٌوت ملن ، ونسبة )

 .بٌوت تجاوز

 الخصائص التربوٌة -د 

%( اكملن الدراسة ٕٗاالعدادٌة، ونسبة )%( من المبحوثات اكملن الدراسة ٖٔان نسبة ) -ٔ

%( اكملن الدراسة المتوسطة   ٖٔ%( اكملن دراسة المعهد ، ونسبة )ٗٔاالبتدابٌة، ونسبة )

%(  حصلن على شهادات ٖ%( اكملن الدراسة الجامعٌة ، و)ٖٔوكذلن نفس النسبة السابمة )

 %( من العٌنة ٌمرأن وٌكتبن .ٕعلٌا )ماجستٌر ودكتوراه(، و)
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%( من المبحوثات  حصل ازواجهن على شهادة الدراسة االعدادٌة، و نسبة ٖ٘ان نسبة ) -ٕ

( حصل ازواجهن على %7ٔ%( منهن حصل ازواجهن على شهادة المعهد ،و نسبة )ٕٕ)

ة ، ونسبة على الشهادة الجامعٌ ل ازواجهن%( حصٕٔالمتوسطة ،ونسبة ) شهادة الدراسة

%(  كان ازواجهن  ٌمرأون ٕاالبتدابٌة ، ونسبة ) اسة%( حصل ازواجهن على شهادة الدرٔٔ)

لٌا )ماجستٌر او حصل  ازواجهن على الشهادة الع %( فمط من المبحوثاتٔون ،ونسبة )وٌكتب

 دكتوراه(.      

 

 االستنتاجات   -ثانٌا :

 

  االسباب المجتمعٌة  التً تمف وراء تنامً زواج الماصرات  -:أ

زواج  تمعٌة  التً تمؾ وراء تنامًالمٌدانٌة فٌما ٌتعلك باالسباب المجظهرت نتابج الدراسة أ

 -ما ٌلً :الماصرات 

ورثها الخلؾ  ادات وتمالٌد ولٌم ومعتمدات وحكملعب الموروث الثمافً بما ٌتضمن من ع -ٔ

ون حٌاة للمتؤثرٌن عتبر بمثابة لانعن السلؾ دورا كبٌرا فً تنامً زواج الماصرات حٌث ٌ

وعن كٌفٌة اسهام الموروث الثمافً فً تنامً هكذا نوع من الزواج ذكرت  به. والمإمنٌن

ن الزواج هو ستر للفتاة وحفظ ا  :المبحوثات  الالتً اكدن هذا السبب جملة من االعتمادات منها

تحدٌد ادوار المرأة فً ،  عدم جدوى التعلٌم للفتاة، الفتاة تشكل عببا التصادٌا على االسرة ،لها

تزوٌج البنت وهً صؽٌرة ٌسهم فً انجاب عدد اكبر  ،واخٌرابالزواج وانجاب االطفالالحٌاة 

 . من االوالد

الفمر احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع ، حٌث ان  شكل -ٕ

العوز المادي الذي تعانً منه االسرة لد ٌدفعها الى تزوٌج البنات  فً عمر صؽٌر. وعن كٌفٌة 

ذكرت المبحوثات الالتً اكدن هذا السبب عدة ممارسات  ،اسهام الفمر فً تنامً زواج الماصرات

على زواج االسرة ٌشجع الفمر  ٌؾ من وطؤة الفمر الذي تعٌشه حٌثسرة لتخفتموم بها اال

وسٌلة لضمان الكفاؾ ك وء الى تزوٌجهنللتخلص من مسإولٌتها المادٌة اواللجالصؽٌرات 

لتصادي لهن فضال عن ان مهر الفتٌات الصؽٌرات ٌكون اكثر مما ٌوفر لهم المال الذي اال

 . ؤة الفمر الذي ٌعٌشونهطٌخفؾ من و

حد االسباب التً تإدي الى زواج الماصرات فً المجتمع  حٌث ان أسري شكل التفكن األ -ٖ

عٌش الفتاة فً جو اسري ؼٌر صحً ملًء بالمشاكل واالنحرافات السلوكٌة وفمدان االم او 

الفتاة  االب او كلٌهما نتٌجة الوفاة او االنفصال ٌدفع بالمعٌلٌن االصلٌٌن او  الجدد الى تزوٌج

عدة تبرٌرات  ذكرت على لسان المبحوثات الالتً اكدن هذا  خذبن لتشرٌع هكذا تصرؾمت

 ، الهروب من كثرة  المشاجرات والمشاكل العابلٌة ، كثرة البنات فً االسرة -السبب وهً :

خوؾ االسرة على الفتاة الماصر من ،  كون الفتاة ٌتٌمة وال ٌوجد فً االسرة من ٌموم بؤعالتها

او  افراد االسرة المشروبات الروحٌة تعاطً احد عزلة االجتماعٌة لالسرة،ال،االنحراؾ

 المخدرات .

حٌاة االبناء اذ ٌإثر على  وٌن بشكل سلبً علىبنخفاض المستوى التعلٌمً  لالٌنعكس  ا  -ٗ

عملٌة تنشبتهم االجتماعٌة بشكل عام وتنشبتهم التربوٌة بشكل خاص مما  لد ٌإدي بالتالً الى  
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عدٌد من المشكالت فً المجتمع وما زواج الماصرات اال واحدة من هذه المشكالت . اذ ظهور ال

ضعؾ  فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة  ،  عدم كفاءة الوالدٌن للمٌام بؤدوارهم التنموٌةٌإدي الى 

 . لصور الوعً بؤهمٌة التعلٌم،  انخفاض مستوى الطموح بٌن افراد االسرة ، االهتمام بالفتٌات

عصٌبة كانت سببا ضمن مجموعة من االسباب  به البلد من ظروؾ امنٌة وسٌاسٌة ما ٌمر -٘

دفعت االباء الى تزوٌج بناتهم فً عمر مبكر حٌث ان سوء الظروؾ االمنٌة والسٌاسٌة ولدت 

لدى الؽالبٌة العظمى من افراد المجتمع شعورا باالؼتراب وعدم المدرة على التنبإ فً ما 

مستثمرٌن من االستثمار داخل سٌحدث فً المستمبل كذلن االضطراب االمنً ادى الى خوؾ ال

العراق خوفا من الخطؾ والتفجٌرات الحاصلة والذي بدوره ادى الى للة االستثمارات التً كان 

د من شؤنها ان تشؽل الكثٌر من االٌدي العاملة وتمتص جزءا من البطالة ناهٌن عن ؼلك العدٌ

الى المعروض من االٌدي  مما نتج عنه للة فرص العمل نسبة من مصانع االنتاج المحلً لبلها

العاملة وهذا ٌعنً الفمر فضال عن المستمبل المجهول مما دفع باالباء الى تزوٌج بناتهم فً هذا 

ٌٌمهم لشإونهم االسرٌة . ولم العمر المبكر لتؤمٌن مستمبلهن االجتماعً وااللتصادي على حد تم

 طبما لمكان االلامة الحالً .فرولا معنوٌة بٌن اجابات المبحوثٌن فً هذا الخصوص وذلن  نجد

 حد االسباب التً تإدي الى تنامً  زواج الماصرات فًأهٌمنة السلطة الذكورٌة  تشكل  -ٙ

حٌث ان المجتمع العرالً هو مجتمع لبلً وٌعتمد النظام االبوي وؼالبا ما تكون المجتمع ، 

من تعلٌم وعمل  االساسٌة ؽلوبة على امرها اذ تصادر حمولهاالمرأة فً هكذا مجتمعات م

لهٌمنة الظالمة للرجل على وما زواج الماصرات اال واحدا من نتابج هذه ا ار شرٌن الحٌاة.واختٌ

وعندما سؤلنا المبحوثات الالتً اكدن على ان هٌمنة السلطة الذكورٌة تشكل احد االسباب  المرأة.

فذكرن ان  الهٌمنة  فً المجتمع عن كٌفٌة اسهام هذه إدي الى تنامً زواج الماصرات تالتً 

ٌات التمٌٌز بٌن ارتفاع مستو -اسهامها ٌتم من خالل مظاهر عدة وهً كما ذكرت على لسانهن :

اعطاء كبار السن الحك فً  تمرٌر مصٌر الفتٌات وتحدٌد خٌاراتهم فً الزواج  الذكور واالناث،

تشكل عببا على  ، النظر للفتاة على انها شخص تابع للوصً الذكر ،النظر للفتاة على انها

 . االسرة فً النواحً المادٌة واالجتماعٌة

العولمة واالنفتاح على العالم كانت احد االسباب التً  ادت الى تنامً او انتشار زواج  -7

ٌجعلها  لد تؤتً  تؤثر ابنته بالثمافة الؽربٌة الذي الماصرات فً المجتمع. ذلن ان خوؾ االب من

منها فً مجتمعنا تعتبر وصمة  ان صدرت معات الؽربٌة لكنبتصرفات تبدو طبٌعٌة فً المجت

 ولم نجد. هو تزوٌجها  مثل للحفاظ علٌهااجتماعٌة لها والسرتها ادى الى اعتماده ان االسلوب اال

 بٌن اجابات المبحوثٌن فً هذا الخصوص وذلن طبما لمهنة المبحوثة  . لا معنوٌةفرو

حٌث ان  .التً تإدي الى تنامً زواج الماصراتالهواتؾ المحمولة  تشكل احد االسباب  -8

وجود الهاتؾ المحمول فً متناول المراهمات لد ٌدفعهن وال سٌما هن فً مرحلة خطرة 

هرمونٌا الى التعرؾ على شباب ولد ٌولعونهن فً المحظور ولد ٌتعرضن الى االبتزاز من 

ت الواتساب واالٌمو والفاٌبر لبلهم  فضال عن المحتوى اال اخاللً فً هذه االجهزة عبر تطبٌما

والفٌسبون والتون تون من الفدٌوات وؼرؾ الدردشة  والصور ...الخ مما ٌفمد سٌطرة االسرة 

علٌهن اذ ما عادت الٌوم عملٌة التنشبة االجتماعٌة بٌدها ، كل ذلن ادى الى ان تفكر االسرة 

حسب بٌن اجابات المبحوثات    ولد وجدنا فرولا معنوٌة .بالمحافظة على الفتاة بتزوٌجها مبكرا

  . ( سنةٕٙ-8ٔولصالح المإكدات للسبب ممن تتراوح اعمارهن  بٌن ) الفبات العمرٌة 
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شكل احد  سرة من تزوٌج بناتها فً سن مبكرتفعٌل الموانٌن الرادعة التً تمنع اال ضعؾ -9

المانون  انصرات فً المجتمع اذ على الرؼم من االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الما

العرالً لد  تضمن عموبات بحك من ٌزوج فتاة لاصر خارج المحكمة بالحبس والؽرامة اال ان 

سر عن تزوٌج بناتها لبل بلوؼهن السن المانونً وهذا ٌعنً ان هنان هذا ؼٌر كاؾ لٌردع األ

الثامنة  الفتاة سنتهاونا فً محكمة االحوال الشخصٌة من خالل لٌامها بتسجٌل الزواج عند اتمام 

ولد وجدنا فرولا  ا الشؤن.وهذا ٌعنً ان الموانٌن الرادعة ؼٌر مفعلة بهذ عشر دون مسؤلة

معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات حسب المستوى الدراسً ولصالح المإكدات للسبب من الالتً 

  .ٌتراوح مستواهن الدراسً بٌن الدراسة المتوسطة والدراسة الجامعٌة

الداخلً )زواج االلارب (:  ان تمسن االسرة بزواج ابنتهم من االلارب التمسن بالزواج  -ٓٔ 

 ٌشكل احد االسباب التً ادت الى تنامً زواج الماصرات فً المجتمع وؼالبا ما تتم الخطبة

تلجؤ االسر الى هكذا نوع من الزواج لعدة اسباب تؤتً فً  الشفوٌة للفتاة فً ولت والدتها و

د االجتماعٌة او للمحافظة على االمالن من ان تخرج الى رجل ؼرٌب ممدمتها العادات والتمالٌ

او سكن االسرة فً منطمة محصورة بٌن االلرباء فضال عن انخفاض المستوى التعلٌمً 

زواجهن ولد وجدت فرولا معنوٌة بٌن اجابات المبحوثات حسب صلة لرابتهن بؤ .لالبوٌن

 لرابة بؤزواجهن .الالتً تربطهن صلة  ولصالح المإكدات للسبب من

النزاعات العشابرٌة  المستمرة تشكل احد االسباب التً تإدي الى تنامً زواج الماصرات  -ٔٔ

فً المجتمع حٌث ان هذه النزاعات ؼالبا ما تحل بالفصل ولد تفصل العشٌرة المعتدى علٌها اما 

الحالة ان لم ٌتوفر  باالموال او عن طرٌك اعطابهم فتاة لتزوٌجها احد ابنابهم )كدٌة ( وفً هذه

لدى العشٌرة المعتدٌة بنات فً عمر الزواج فهم مجبرٌن لفصلهم بفتاة وان كانت لاصر . ولد 

 وجدنا فرولا معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات  ولصالح المإكدات للسبب من الالتً ٌسكن الرٌؾ 

  .سابما     

                                 

  (الماصر زوجةٌتركها تنامً  زواج الماصرات فً المجتمع على الفرد )الاالثار التً  -ب

 واالسرة والمجتمع

ظهرت نتابج الدراسة المٌدانٌة ان زواج الماصرات  ٌخلؾ اثارا سلبٌة على الفرد أ      

  -وكاالتً :الماصر( وعلى االسرة وعلى المجتمع  زوجة)ال

 الماصر ( زوجةالماصرات فً المجتمع على الفرد )الاالثار التً ٌتركها تنامً  زواج  -اوال :

   النزٌؾ المستمر وفمر الدماالثار ب ٌعانٌن من اثارا صحٌة وتمثلت تلنان اؼلب  المبحوثات  -ٔ

خطورة الوضع الصحً للطفل المولود وانخفاض ، التسمم الحملً ،ضزٌادة معدالت االجها

حاالت اختناق بٌن الرضع الذٌن  دوث، ح ، اآلم الظهر بسبب عدم اكتمال نمو الحوض وزنه

 . تلدهم الفتٌات الصؽٌرات

اكثر من نصؾ المبحوثات ٌعانٌن اثارا نفسٌة وتمثلت تلن االثار بفمدان الشعور باالمان ،  -ٕ

شعورها بعدم االشباع الداخلً لحاجاتها النفسٌة لحرمانها من حنان االبوٌن ،  العزلة االجتماعٌة

ارتداد الفتاة الى  ، ضعؾ لدرة الفتاة على التكٌؾ مع نفسها واالخرٌن،  ةوعٌش مرحلة الطفول
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مراض نفسٌة كالهستٌرٌا مرحلة الطفولة نتٌجة الضؽوط التً تتعرض لها والتً تظهر بصورة ا

 . عدم الثمة بالنفس،  اكتباب ما بعد الحمل،  واالنفصام

اؼلب المبحوثات تركن مماعد الدراسة بعد زواجهن حٌث ان تزوٌج الفتاة مبكرا ٌجعلها  ان -ٖ

من الناحٌة الفعلٌة ؼٌر مرؼوب بها على مماعد الدراسة وٌزداد االمر سوءا فً حال حملهن وما 

ٌنتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحٌة كونهن صؽٌرات ،وما ٌترتب علٌه من اثار 

لا اصة عند الوضع مما ٌدفعهن الى االنسحاب من التعلٌم . ولد وجدنا فروكالؽٌاب المستمر خ

فٌما اذ كان ترن مماعد الدراسة )التسرب الدراسً ( واحدا  من  معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات

اثار زواج الفتاة فً سن مبكرة حسب المستوى الدراسً للمبحوثات ولصالح المإكدات لالثر من 

 اهن الدراسً بٌن ) تمرأ وتكتب و حاملة شهادة الدراسة االعدادٌة (.الالتً ٌتراوح مستو

 

 االثار التً ٌتركها تنامً زواج الماصرات على االسرة . -ثانٌا :

 

ان اكثر من نصؾ العٌنة تعانً من العنؾ االسري وهذه نتٌجة  طبٌعٌة حٌث ان الزوجة  -ٔ

البٌت عن متطلباتها فضال عن اعباء الصؽٌرة الحمت فً عاللة زوجٌة لٌس لدٌها ادنى فكرة 

ضؽطا نفسٌا وجسدٌا لم تعهدته من لبل مما ٌجعلها  ؼٌر لادرة على  واالطفال مما ٌجعلها تعانً

ا اذا كان تحت مبرر تمصٌرها ال سٌم  امات فتمابل بالعنؾ من لبل الزوجاالٌفاء بكل هذه االلتز

الحٌاة الجدٌدة التً تعٌشها مما ٌطبع  بٌن عمرها الزمنً ومتطلبات  االخٌر ؼٌر واعً للهوة

العاللة بٌنهما بطابع التوتر على مدى الحٌاة وهذا ما الحظناه من خالل اجابات المبحوثات حٌث 

اال ان العنؾ وعلى الرؼم من مرور سنوات على زواجهن ولد اثمر هذا الزواج اطفاال بٌنهما 

المبحوثات حسب عدد عنوٌة بٌن اجابات تجاه زوجته. ولد وجدنا فرولا م مستمر من لبل الزوج

( ٙٔ-ٌٔٔتراوح عدد سنوات زواجهن بٌن )ممن ولصالح الالتً اكدن االثر  سنوات زواجهن

 . سنة

ن لبلهن. ان اكثر من نصؾ العٌنة لد تعرض اطفالهن للعنؾ سواء من لبل ابابهم او حتى م  -ٕ

ً رحم امه حٌث ان ما تتعرض له منذ ان كان جنٌنا ف ل والعاتعرض له الطفلد   وهذا العنؾ

للطفل.  الزوجة من ضؽوطات نفسٌة فً فترة الحمل تنعكس سلبا على الصحة الجسدٌة والنفسٌة 

من حٌث الحنان والعناٌة النها هً واما بعد الوالدة فؤن االم ؼٌر لادرة على منح الطفل حموله 

وعندما ٌكبر هإالء االطفال فؤنهم ٌتعرضون الى العنؾ من لبل  طفلة ، فً حمٌمة االمر االخرى

ٌاة االجتماعٌة والنفسٌة وتصدع العاللة بٌن الزوجٌن الم واالب سوٌة حٌث ان ضؽوطات الحا

  )العنؾ ( من اللفظ السٌاوالذي ٌبدأ تنعكس سلبا على االطفال وتترجم الى عنؾ موجه ضدهم 

ولا معنوٌة فر ولد وجدنا  .ساسٌة وانتهاء باالٌذاء الجسديمرورا بحرمان الطفل من حموله اال

ٌتراوح عدد  الالتً اكدن اآلثر ممن حولصالحسب عدد اطفالهن  بٌن اجابات المبحوثات

 ( اطفال.8-ٖاطفالهن بٌن )

 ان اكثر من نصؾ العٌنة ٌدمن ازواجهن على تناول الخمر والمخدرات وهذه نتٌجة طبٌعٌة -ٖ

وفشله فً حلها مما ٌشعره باالكتباب الذي ٌدفعه  بٌنه وبٌن زوجتهكونها رد فعل  للصراعات 

باالدمان على تناول الخمر والمخدرات والتً  وخفض التوتر الهروب من الوالعمحاولة الى 

السلون العدوانً والكراهٌة وفمدان الوعً وتحت تؤثٌر هذا الوضع لد ٌتعرض ب تجعله ٌتصؾ 
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التً دفعته لسلون هذا الطرٌك تولد مزٌدا من  ن الحٌاة العنٌفةالضرب واالهانة وبهذا فؤللزوجة ب

ذا كان زواج الماصرات لد خلؾ إفٌما   معنوٌة  بٌن اجابات المبحوثات افرول. ولم نجد العنؾ 

 .ادمان الزوج على  تناول الخمر والمخدرات حسب مكان االلامة الحالً

 

 ٌتركها تنامً  زواج الماصرات على المجتمع .االثار التً  -ثالثا :

 

ما ٌإٌد ان زواج الماصرات ٌإدي الى ارتفاع حاالت الطالق  المٌدانً بحثلم تظهر نتابج ال -ٔ

ً كما فً المجتمع اذ ان المبحوثات اكدن ان هنان اسباب تمنع الزوجة من طلب الطالق وه

 ،بل االهل ،عدم وجود مصدر للعٌشمن ل عدم  وجود مساندة -ذكرت على لسانهن كاالتً :

لتمدٌم دعوى لضابٌة ضد الزوج ، التهدٌد من لبل الزوج بؤالستحواذ على  دم توفر االمكانٌةع

 االطفال ،الخوؾ من نظرة المجتمع.

 

وذكرت  زواج الماصرات لد ادى الى ضعؾ مساهمة المرأة فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌةان  -ٕ

 تؤثٌر الزواج المبكر على تعلٌم الفتٌات -هذا  الضعؾ و كما ٌلً :المبحوثات جملة من مظاهر 

ضعؾ مكانة المرأة ومركزها فً ، تؤثٌر الزواج المبكر على مشاركة المرأة فً سوق العمل ، 

سٌادة ،  انتشار الجهل ،عدم لدرة االم على مساعدة االبناء فً الدراسة نظرا لجهلها،المجتمع 

 . الخرافات والسحر والشعوذة
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 التوصٌات  -ثالثا :

 

العادات والتمالٌد والمٌم والمعتمدات السلبٌة البالٌة والهدامة بؤخرى اٌجابٌة  العمل على تؽٌٌر -1

للمرأة بؤخذ حمولها كاملة من خالل اكمال تعلٌمها واعطابها الحرٌة فً اختٌار  بناءة تعطً الحك

وفسح المجال امامها العالة نفسها  نضوجها الفكري والجسمً والنفسًد شرٌن حٌاتها بع

. والجهات التصادٌا واتخاذ المرارات الخاصة بها بنفسها بعد مشورة من تراهم اهال لالستشارة 

ربٌة ، مإسسات المإسسة الدٌنٌة ، وزارة الت ،ٌذ هذه التوصٌة هً وزارة الثمافةالمسإولة عن تنف

 سابل االعالم بؤختالؾ انواعها .و المجتمع المدنً ،

 

معالجة مشكلة الفمر فً المجتمع وذلن من خالل لٌام الدولة بعدة اجراءات من شؤنها  -ٕ

 -التخفٌؾ من وطؤة العوز المادي وذلن من خالل  :

عدم االعتماد على االلتصاد احادي المصدر وتنوٌع مصادر الدخل وذلن باعادة تؤهٌل  -أ

 لصناعً فضال عن المطاع السٌاحً  . المطاعٌن الزراعً وا

ان تنوٌع مصادر الدخل  ٌإدي الى وفرة مالٌة ٌمكن استثمارها فً مساعدة االسر الفمٌرة  -ب

 بتخصٌص رواتب شهرٌة لهم . 

منع استمدام العمالة االجنبٌة وجعل العمالة محلٌة بشكل كامل مما ٌإدي الى امتصاص  -ج

 البطالة الموجودة فً المجتمع . 

الم وجعله مبدأ تشجٌع مبدأ كفالة الؽنً للفمٌر )التكافل االجتماعً ( كمبدأ حث علٌه االس -د

د( -ج-ب-والجهات المسإولة عن تنفٌذ هذه التوصٌة بفروعها كافة )أ اساسً فً المجتمع.

 وسابل االعالم . –المإسسة الدٌنٌة  –مجلس الوزراء  –البرلمان العرلً 

 

واالمهات على عاللتهم الزوجٌة ومحاولة حل المشاكل بٌنهما بطرق ضرورة حرص االباء  -ٖ

ستمبل االبناء والبنات سلمٌة وان تطلب ذلن تنازالت من كال الطرفٌن  من اجل الحفاظ على م

حٌث ان هإالء هم  من ٌدفعون ثمن انهٌار العاللة بٌن الزوجٌن .الجهة المسإولة  فً االسرة

مإسسات  -وزارة التربٌة  -المإسسة الدٌنٌة  -االسرٌة  عن تنفٌذ هذه التوصٌة المإسسة

 وسابل االعالم . –المجتمع المدنً 

 

الامة ندوات ارشادٌة لالباء واالمهات حول اهمٌة تعلٌم االبناء بشكل عام والبنات بشكل  -ٗ

خاص واالهتمام بهن وعدم تزوٌجهن فً عمر مبكر لما لهذا الزواج من انعكاسات على الفتاة 

مإسسات  –وزارة التربٌة  –ٌا ونفسٌا المسإول عن تنفٌذ هذه التوصٌة .المإسسة الدٌنٌة جسد

 وسابل االعالم . -المجتمع المدنً 
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نشر الوعً حول موضوع زواج الماصرات وشرح وجهة النظر الدٌن االسالمً  فً هذا  -٘

تتمتع بنضوج عملً وجسمً ونفسً  ال ٌصح اال للفتاة التً المبكر الموضوع وان الزواج

وباٌلوجً وان ال ٌترتب على الزواج أي اثارا سلبٌا وبموافمة ولً امرها وفً حاالت استثنابٌة 

 وسابل االعالم . –المإسسة الدٌنٌة  -جدا المسإول عن تنفٌذ هذه التوصٌة .وزارة العدل 

ما ٌتٌح حٌاة افضل البناء العمل على توفٌر االستمرار االمنً والسٌاسً فً المجتمع ب -ٙ

وزارة  –مجلس الوزراء  –المجتمع .المسإول عن تنفٌذ هذه التوصٌة  البرلمان العرالً 

 المنافذ الحدودٌة . –الداخلٌة 

 

. و االبتعاد عن  ثمافة الذكورٌة والتمٌٌز ضد النساء بناء على جنسهن ونوعهن االجتماعً -7

نساء وأفكار نمطٌة عنهن فً هذه المجتمعات، النها  فكرة وجود أدوار مجتمعٌة محددة لل نفً

والجهات  ال فمط بناء على نوعهن االجتماعً.اجتماعٌة ؼٌر مستحمة للرج توفر امتٌازات

 -وسابل االعالم -مإسسات المجتمع المدنً  -المسإولة عن هذه التوصٌة هً وزارة التربٌة 

 مإلفً االفالم والمسلسالت . 

التواصل االجتماعً من لبل الدولة وحجب كل ما ٌهدد الثمافة العربٌة او ما مرالبة موالع  -8

ٌبعث على االنحالل االخاللً .الجهة المسإولة عن تنفٌذ هذه التوصٌة هٌبة االعالم 

 واالتصاالت .

تدرٌس مادة االخاللٌة فً جمٌع المإسسات التعلٌمٌة بدأ من رٌاض االطفال الى الجامعات  -9

تعزٌز لٌمنا وعاداتنا وتمالٌدنا االٌجابٌة بما ٌعزز من ثمافتنا العربٌة االسالمٌة ، والهدؾ منها 

فضال عن مد جسور التعاون ما بٌن ادارة المدرسة واولٌاء االمور بما ٌخدم هذا الهدؾ . الجهة 

 المسإولة عن تنفٌذ هذه التوصٌة هً وزارة التربٌة.

 

تفاهم وااللفة واحترام الفتٌات والخروج معهن حرص االباء واالمهات على اشاعة جو ال -ٓٔ

لٌل من فً زٌارات عابلٌة او سفرات ترفٌهٌة ومحاولة اشؽال ولتهن بكل ما هو مفٌد وبناء للتم

 المإسسة االسرٌة متمثلة باالباء واالمهات . العولمة بشكل سلبً . االفراط فً استخدام الٌات

 

دون بلوؼها السن المانونً خارج  ر الذي  ٌزوج ابنتهالموانٌن الرادعة بحك ولً االم تفعٌل -ٔٔ

المحكمة وذلن بتسجٌل الزواج فً سجالت االحوال المدنٌة حفاظا على حمولها ومستمبل اطفالها 

وبذات الولت تنفٌذ العموبة المنصوص علٌها لانونا بحك ولً االمر الذي لام بعمد زواجها خارج 

 صٌة وزارة العدل .المحكمة . المسإول عن تنفٌذ هذه التو

 

 جلما لزوا من ؼٌر االلارب تجنب الزواج الداخلً ) زواج االلارب( وتشجٌع الزواج -ٕٔ

تؤثٌره على وفً انتمال الصفات الوراثٌة من جٌل الى اخر  صحٌة تتمثل  مخاطرااللارب من 

مع المجتتحصٌل االفراد العلمً فضال عن ان تجنب زواج االلارب ٌإدي الى تؽٌٌر بنٌة ذكاء و

المسإول عن تنفٌذ هذه التوصٌة هً المإسسة االسرٌة  من مجتمع لبلً الى مجتمع حدٌث.

 وزارة الصحة . –وسابل االعالم  –مإسسات المجتمع المدنً  –متمثلة باالبوٌن 
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وزارة  لعشابر تحت اشراؾ ومتابعة من لبلضرورة ان تحل النزاعات العشابرٌة بٌن ا  -ٖٔ

والجهة  ة المجتمعٌة لضمان عدم زج الفتاة ودفعها كدٌة لحل هكذا النزاعات .الداخلٌة  / الشرط

 الوجهاء فً المنطمة . –وجهاء العشابر  –المسإولة عن تنفٌذ هذه التوصٌة هً وزارة الداخلٌة 

 

وفك المادة التاسعة من لانون االحوال  ج الفصلٌة زواجا باالكراه وجرٌمةٌعتبر زوا  -ٗٔ

ى الزواج من الارب الشخصٌة حٌث ٌعالب بالحبس لمدة ثالث سنوات اذا كان من اجبرها عل

)اب او ام او اخ( والحبس عشر سنوات اذا كان من اجبرها على الزواج من   الدرجة االولى

ٌم شكوى من لبل الضحٌة وهذا كون تفعٌلها ٌتولؾ على تمد هإالء اال ان هذه المادة معطلة ؼٌر

ال ٌتحمك لخوفها من عشٌرتها ، لذلن ٌجب اعتماد المخبرٌن السرٌٌن عن هكذا حاالت ممابل 

مكافبات مجزٌة من اجل تملٌل هكذا زٌجات والجهة المسإولة عن تنفٌذ هذه التوصٌة هً وزارة 

 الوجهاء فً المنطمة . –وجهاء العشابر  –الداخلٌة 

والرعاٌة والمتابعة للحالة الصحٌة للفتاة الماصر بعد زواجها لما  االهمٌة ضرورة اٌالء -٘ٔ

.  بؤخضاعها لبرنامج رعاٌة خاص را صحٌة لها لبل وبعد الحملٌخلفه هذا الزواج من اثا

المإسسة االسرٌة )الزوج واهل الزوج واهل  –وزارة الصحة  المسإول عن تنفٌذ هذه التوصٌة.

 الفتاة(

ومتابعة الحالة النفسٌة للفتاة المتزوجة فً سن مبكر ومساعدتها على  ضرورة رعاٌة -ٙٔ

تخطً هذه المرحلة العصٌبة من حٌاتها عن طرٌك مساعدتها فً اعمال المنزل وتربٌة االطفال 

الى ان تصل الى مرحلة النضج النفسً والعملً الذي ٌجعلها تتحمل عبء مسإولٌة الزوج 

فٌذ هذه التوصٌة المإسسة االسرٌة )هً زوجها واسرتها واالطفال. الجهة المسإولة عن تن

 واسرة زوجها ( .

تفعٌل لانون التعلٌم االلزامً وتمدٌد امد الدراسة االلزامٌة لٌشمل الدراسة الثانوٌة حٌث ان  -7ٔ

المدرسة افضل بٌبة للتفاعل الٌومً الحً الذي ٌمكن الفتاة من تطوٌر لابلٌاتها ولدراتها 

ساب المهارات والخبرات خارج نظاق االسرة مما ٌوسع مداركها وٌرفع االجتماعٌة واكت

 مستوى الطموح لدٌها .

تبنً لضاٌا حموق المرأة والتوعٌة بؤهمٌة حصولها على حمولها واول هذه الحموق  الرفك  -8ٔ

و  إلرشادات دٌننا االسالمً الحنٌؾ. تطبٌما ل الزوج او االب او االخ او االمبها سواء من لب

مات االٌواء دٌم العون المادي والمعنوي لها فضال عن تمدٌم خدمات االرشاد االجتماعً وخدتم

المإسسة  -الجهة المسإإلة عن تنفٌذ هذه التوصٌة هً المإسسة الدٌنٌة  ،لضحاٌا العنؾ االسري

 وسابل االعالم . -مإسسات المجتمع المدنً  -وزارة التربٌة  -ان ( واالسرٌة ) االب االم االخ

بحولت حىعىيت هىجهت حىل حقىق الطفل وحىجيه االسرة ببعخوبد  اسبليب الخٌشئت  المٌام  -9ٔ

الزوجيي  السليوت بذال هي  اسبليب العٌف هع هحبولت حل الوشبكل الخي حٌشأ بيي   خوبعيتاالج

والمسإول عن تنفٌذ هذه التوصٌة المإسسة االسرٌةبعيذا عي االطفبل .  ببالسبليب العقالًيت  

                                       لمجتمع المدنً.مإسسات ا –وسابل االعالم  -)االب واالم(  
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المران الكرٌم.

 

 المراجع والمصادر:

 باللغة العربٌة: -اوال

 

 :الموامٌس والمعاجم (أ)

 

 .97ٕٔ ،اسطنبول،ٔج،المعجم الوسٌط،ابراهٌم مصطفى -ٔ

 ت.-ب ،دار المعارؾ،ٔط،لسان العرب ،ابن منظور  -ٕ

االسكندرٌة،  ،مكتبة لبنان،معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة،احمد زكً بدوي  -ٖ

ٔ977. 

 .8ٕٓٓ،عالم الكتب،الماهرة ،ٔط،معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ،احمد مختار عمر -ٗ

لحسن، بؽداد ، دار الرشٌد دٌنكن مٌشٌل ، معجم علم االجتماع ،ترجمة د. احسان دمحم ا -٘

 .98ٓٔللنشر، 

جامعة ،ٔط،الوسٌط فً شرح لانون االحوال الشخصٌة،فاروق عبد هللا كرٌم -ٙ

 .ٕٗٓٓ،السلٌمانٌة

 .ٕٗٓٓ ،ٗط،مكتبة الشروق الدولٌة ،مجمع اللؽة العربٌة: المعجم الوسٌط -7

دار ،ٔط،لاموس مصطلحات العلوم االجتماعٌة،مصلح احمد الصالح -8

 .999ٔ،الرٌاض،الكتب

 

 الكتب -ب

 ،ٔط ،النوع االجتماعً وابعاد تمكٌن المرأة فً الوطن العربً ،ابتسام الكتبً واخرون -ٔ

 .ٕٓٔٓ ،منشورات المرأة العربٌة  ،الماهرة

 .989ٔ، ٕأبراهٌم ناصر ، اسس التربٌة ، دار عمان للنشر والتوزٌع، عمان ، ط -ٕ

تحمٌك عبد الوهاب عبد  ،الفجالة الجدٌدة ،ابو عٌسى دمحم بن عٌسى الترمذي  -ٖ

 .97ٗٔ ،ٕج،بٌروت،دار الفكر،ٕط،اللطٌؾ

 .97ٓٔ ،دار المعارؾ ،الماهرة ،احمد الخشاب، علم االجتماع اصوله ومناهجه -ٗ

المجمع الفمهً  ،رابطة العالم االسالمً ،تزوٌج الماصرات ،احمد بن موسى السهلً -٘

 ت.-ب،الطابؾ ،االسالمً

 .99ٕٔالكوٌت،،مكتبة الفالح،ٕط،االسري علم النفس،احمد دمحم مبارن الكندري -ٙ

جامعة ،ٕط،بحوث العلوم االجتماعٌة المبادئ والمناهج والممارسات،انول باتشٌرجً -7

 .ٕ٘ٔٓ،دار   الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع،جنوب فلوردٌا

 .98ٔٔ ،المكتبة الشٌعٌة،ٙج،7ٙ٘ٙرلم  ،النكاح: باب فً النكاح ،البخاري -8

 .98ٔٔ ،المكتبة الشٌعٌة 8ٖٖٙرلم  ،زوٌج النبً عابشةالنكاح:باب ت ،البخاري -9
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كلٌة ،الجامعة المستنصرٌة ،دراسات فً علم االجتماع،بشٌر ناظر حمٌد -ٓٔ

 . ٕٗٔٓ ،ٔط،العراق،نٌبورللطباعة والنشر،االداب

دار ،ٔط،المناهج االساسٌة فً البحوث االجتماعٌة،حسان الجٌالنً،بلماسم سالطنٌة -ٔٔ

 .ٕٕٔٓ،الماهرة،الفجر

العنؾ المابم على الشرؾ وجرابم الشرؾ فً كردستان العراق  ،جٌل وهٌج ،بٌجٌكانً -ٕٔ

جمعٌة حموق النساء ،جامعة برٌستول،لندن  ،وفً الشتات الكردي بالمملكة المتحدة 

 .ٕٓٔٓ،الكردٌات

 .99ٗٔ ،ٔط،المركز الثمافً العربً،نظٌر جاهل ،ترجمةالعنؾ الرمزي،بٌربوردٌو -ٖٔ

دار الكتب للطباعة ،ٔط،البحث االجتماعًطرق ،جبر مجٌد العانً  -ٗٔ

 .99ٔٔ،الموصل،والنشر

التجمع النسابً الدٌممراطً ،طفلة ال زوجة ،تزوٌج الماصرات ،واخرون،جوانا عبداللة -٘ٔ

 .ٕ٘ٔٓ ،جامعة الحكمة ،اللبنانً

 .978ٔ، دار مكتبة الحٌاة للطباعة والنشر،  ٕجون دٌوي ، المدرسة والمجتمع ،ط -ٙٔ

، بٌروت ، ٔاالجتماع المفاهٌم االساسٌة ،ترجمة دمحم عثمان، طجون سكوت ، علم  -7ٔ

 .9ٕٓٓالشبكة العربٌة لالبحاث والنشر، 

 .ٕٕٗٔ٘حدٌث رلم،ٕٓج،تفصٌل وسابل الشٌعة ،دمحم بن الحسن ،الحر العاملً -8ٔ

دار العلم  ،االنسان العربً وتحدي الثورة العلمٌة والتكنلوجٌة ،حسن صعب -9ٔ

 .97ٖٔ،بٌروت،للمالٌن

د الرزاق منصور ، بناء االنسان ، امواج للنشر والتوزٌع ، عمان ، حسن عب -ٕٓ

 .ٖٕٔٓ، ٕاالردن،ط

 ،مركز دراسات وابحاث النوع االجتماعً ،الزواج المبكر والتنمٌة ،حسنٌة المادري -ٕٔ

 .ٕ٘ٓٓ،صنعاء

 ،بٌروت ،دار المعرفة،تحمٌك خالد عبد الرحمن،معالم التنزٌل،الحسٌن بن مسعود البؽوي -ٕٕ

 ب.ت.

دار الفكر ،ٔٔط،البحث العلمً مفهومه واداواته واسالٌبه ،عبٌدات واخرونذولان  -ٖٕ

 .9ٕٓٓ،عمان،للنشر

دار ،مناهج واسالٌب البحث العلمً بٌن النظرٌة والتطبٌك،عثمان ؼنٌم،ربحً علٌان -ٕٗ

 .ٕٓٓٓ  ،عمان،الصفاء للنشر

دار ،البحث العلمً اساسٌاته النظرٌة وممارسته العملٌة ،رجاء وحٌد دوٌدري -ٕ٘

 .ٕٓٓٓ،دمشك،الفكر

 .ٕٙٔٓ،لبنان،بٌروت ،مإسسة فرٌدرٌش أٌبرت ،منهجٌة البحث العلمً ،رٌما ماجد -ٕٙ

 ،الدار المومٌة للطباعة والنشر ،الماهرة،الزواج والطالق فً االسالم،زكً الدٌن شعبان -7ٕ

ٔ9ٙٙ . 

دار النهضة  ،الماهرة،ٕط ،االختٌار للزواج والتعبٌر االجتماعً ، سامٌة حسن الساعاتً -8ٕ

 .98ٔٔ ،العربٌة

 .ٕٓٔٓ،مصر  ،المبسوط الموانٌن الفمهٌة ،السرخسً -9ٕ
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جامعة حسٌبة بن  ،تؤثٌر المخدرات على العاللات االجتماعٌة عند المراهك ،سعٌد زٌوش -ٖٓ

 .ٕٙٔٓ،الجزابر،بو علً

االفاق ،طرق البحث االجتماعً نماذج لبحوث ودراسات مٌدانٌة،سعٌد ناصؾ -ٖٔ

 .ٕٗٔٓ ،ٔط،االمارات،المشرلة

 .ٕج،كتاب النكاح ،مبانً العروة الوثمى،السٌد ابو الماسم الخوبً -ٕٖ

السٌدة امٌنة افروخً ربٌسة لطب النٌابة العامة المتخصصة والتعاون المضابً  -ٖٖ

 .ٕٕٓٓ،المملكة المؽربٌة ،دراسة تشخٌصٌة حول زواج الماصر ،واخرون

د مكتبة الملن فه،المخدرات والمإثرات العملٌة،سٌؾ الدٌن حسٌن شاهٌن -ٖٗ

 .987ٔ،الرٌاض،الوطنٌة

 ،دار االبحاث ،بٌروت،المرأة العربٌة المعاصرة واشكالٌة المجتمع الذكوري ،شبر الفمٌه -ٖ٘

ٕٓٓ9. 

دار الكتب ،ٖج،مؽنً المحتاج ،شمس الدٌن دمحم بن الخطٌب  الشربٌنً -ٖٙ

 .ٕٓٓٓ،بٌروت،العلمٌة

تحمٌك الشهٌد مرتضى المطهري، المجتمع والتارٌخ، تعرٌب دمحم علً اذر شب،  -7ٖ

 .  8ٕٓٓ، ٔطوتصحٌح عبد الكرٌم الزهٌري ، الناشرللم مكنون،

دار النشر والتوزٌع ،سٌكولوجٌة التنشبة االجتماعٌة،صالح دمحم علً  -8ٖ

 .7ٕٓٓ،االردن،عمان،ٙط،والطباعة

 ،حدودةمشركة الطبع والنشر االهلٌة ذات المسإولٌة ال،االسرة  ،صالح الدٌن الناهً -9ٖ

 .9٘8ٔ،بؽداد

دار ؼرٌب للطباعة ،اسالٌب ادوات البحث االجتماعً،لطفً طلعت ابراهٌم -ٓٗ

 .99٘ٔ،الماهرة،والنشر

 ت.-ب،عادل العبد الجبار، زواج الماصرات بٌن الدٌن والمجتمع والعادات -ٔٗ

 99٘ٔ،عمان،دار الفكر،الوجٌز فً مناهج البحث،عاصم دمحم حسٌن االعرج -ٕٗ

ترجمة دمحم سعٌد عبد العزٌز ،االلتصاد العرالً النفط والتنمٌة  ،عباس النصراوي -ٖٗ

 .99٘ٔ،دار الكنوز االدبٌة،بٌروت،

 .998ٔ،الماهرة،مكتبة وهبة،ٕٔط،اصول البحث االجتماعً،عبد الباسط دمحم حسن -ٗٗ

جامعة ،ٕط،االختبارات والمماٌس النفسٌة،عبد الجلٌل ابراهٌم الزوبعً -٘ٗ

 .ٕٓٓٓ،العراق،الموصل

 .ٕٕٔٓ،بٌروت،العربٌةدار النهضة ،ٔط،علم االجتماع،عبد الحمٌد لطفً -ٙٗ

 .977ٔ،الكوٌت،ٖط ،مناهج البحث العلمً،عبد الرحمن بدوي -7ٗ

عالم ،الزواج عند العرب فً الجاهلٌة واالسالم دراسة ممارنة،عبد السالم الترمانٌنً -8ٗ

 .998ٔ،الكوٌت،المعرفة

 المكتبة الشٌعٌة.،8ج ،المؽنً،عبد هللا بن لدامة -9ٗ

 .988ٔ،بنؽازي،اسلوب البحث االجتماعً وتمنٌاته ،عبد هللا عامر الهمالً -ٓ٘

معهد الدوحة  ،حالة الزواج فً العالم العربً ،عبدهللا بن حسٌن الخلٌفة واخرون -ٔ٘

 .9ٕٔٓ،لطر،ٔط،الدولً
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وزٌع من المحٌط الى الخلٌج عثمان هارون ، تؤخرزواج الفتٌات: العنوسة،دار النشر والت -ٕ٘

 .8ٕٔٓالحسام، خالد

رضوان ،ٔط،البحث العلمً اسسه ومناهجه،ً عبد الرحٌم صالحعل،عصام حسن الدلٌمً -ٖ٘

 .ٕٗٔٓ،االردن ،عمان،للنشر والتوزٌع

 ،دار الكتاب العربً،بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع ،عالء الدٌن الكاسانً -ٗ٘

 .98ٕٔ ،ٕط،بٌروت

المركز الدٌممراطً ،ٕط،االحصاء الوصفً واالستداللً،علً احمد السماؾ -٘٘

 .ٕٕٓٓ،برلٌن،العربً

 ،ٔط،بٌروت ،دار الكتب العلمٌة،الحاوي الكبٌر ،علً بن دمحم بن حبٌب الماوردي -ٙ٘

ٔ999.  

دار المعرفة الجامعٌة ،المناهج الكمٌة والكٌفٌة فً علم االجتماع،علً عبد الرزاق جلبً -7٘

 .ٕٕٔٓ،مصر،جامعة االسكندرٌة،للطبع

 .989ٔ،االردن ،دار واسط ،ٗط ،ٕج ،النفس ،علً كمال  -8٘

 ،االنثربولوجٌا االجتماعٌة ودراسة التؽٌر والبناء االجتماعً ،ويعلً دمحم مكا -9٘

 .99ٓٔ،مكتبة نهضة الشرق،الماهرة

مناهج البحث فً العلوم االجتماعٌة االساسٌات والتمنٌات ،علً معمر عبد المإمن -ٓٙ

 .8ٕٓٓ ،ٔط،واالسالٌب

المإسسة  ،ٕط،دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتابة الرسابل الجامعٌة ،عمار بوحوش -ٔٙ

 ت.-ب ،الجزابر،الوطنٌة للكتاب

 .997ٔ،عمان ،دار النفابس،احكام الزواج فً ضوء الكتاب والسنة ،عمر االشمر -ٕٙ

المضاء على زواج االطفال فً المنطمة  ،شٌماء دمحم جواد ابراهٌم ،فرزانة رودي فهٌمً -ٖٙ

 .ٖٕٔٓ،الماهرة ،المكتب المرجع للسكان ،العربٌة

 ،مطبعة الشعب ،حوال الشخصٌة على المذاهب الخمسةشرح لانون اال ،فرٌد فتٌان -ٗٙ

 .98ٖٔ ،بؽداد

فوزي خمٌس، أرلٌت تابت ، نادٌن مشموس، الحملة الوطنٌة لحماٌة الماصرات من  -٘ٙ

 .ٕٗٔٓالزواج المبكر، لبنان،الجامعة البنانٌة االمرٌكٌة ، 

 .99ٗٔ ،بؽداد  ،دار الشإون الثمافٌة العامة  ،االسرة مشروعا تنموٌا  ،لٌس النوري  -ٙٙ

جامعه ،مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة،منهجٌة البحث العلمً ،كمال دشلً -7ٙ

 .ٕٙٔٓ،حماة

المنظمة العربٌة ،ترجمة د.بدر الدٌن عردوكً  ،مماالت فً الفردانٌة ،لوٌس دومون -8ٙ

 . ٕٙٓٓ ،بٌروت  ،للترجمة

دار  ،االردن،جتماعٌةاساسٌات البحوث الكمٌة والنوعٌة فً العلوم اال ،ماجد دمحم الخٌاط -9ٙ

 .ٕٓٔٓ،الراٌة للنشر والتوزٌع

مركز حرمون للدراسات ،زواج الماصرات فً المجتمع السوري ،ماسة الموصلً -7ٓ

 .ٕٕٓٓ ،سورٌا،المعاصرة

مؤمون طربٌه ، السلون االجتماعً لالسرة مماربة معاصرة لمفاهٌم علم اجتماع العابلة ،  -7ٔ

 .ٕٕٔٓلبنان، -بٌروت ، دار النهضة العربٌة ،ٔط
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احكام االحوال الشخصٌة للمسلمٌن والنصارى والٌهود دراسة فمهٌة لانونٌة ،دمحم شمفة -7ٕ

 .97ٕٔ ،مكتبة الملن فهد الوطنٌة ،ٔج،ممارنة فً ضوء الباري

 ،ٔج،مكتبة الرسالة الحدٌثة ،ٕط،نظام االسرة فً االسالم ،دمحم عملة االبراهٌم -7ٖ

 .989ٔ،عمان

مكتبة ،عاللة الوالدٌن بالطفل واثرها فً جنوح االحداث ،دمحم علً حسن -7ٗ

 .98ٓٔ،الماهرة ،االنجلوالمصرٌة

جامعة االمارات ،ٔط،احكام الزواج فً الشرٌعة االسالمٌة،دمحم علً عبد الرحمن وفا -7٘

 . ٖٕٓٓ ،االمارات ،للنشر

دار النهضة العربٌة ،ٔط،المدخل الى مناهج البحث العلمً،دمحم دمحم لاسم -7ٙ

 .999ٔ،بٌروت،للطباعة

رابطة العالم االسالمً المجمع ،حكم تزوٌج الماصرات،محمود مجٌد سعود الكبٌسً -77

 .ٕٕٔٓ،مكه المكرمة،الفمهً االسالمً

رابطة ،الجامعة اصول الفمه ،مكتبة عٌن  ،حكم تزوٌج الماصرات ،محمود مجٌد سعود -78

 ت.-ب،مكه المكرمة،المجمع الفمهً االسالمً ،العالم االسالمً 

مدخل الى سٌكولوجٌة االنسان ،التخلؾ االجتماعً،حجازي مصطفى -79

 .ٕ٘ٓٓ،لبنان،بٌروت،المركز الثمافً العربً،ٕط،الممهور

 .99٘ٔ،طرابلس،ٖط،مبادئ واسس البحث االجتماعً،مصطفى عمر التٌر -8ٓ

دار الشروق للطباعة ،ٔط،التنشبة االجتماعٌة،معن خلٌل عمر -8ٔ

 .ٕٗٓٓ،االردن،عمان،والنشر

مطبعة جامعة ،علم االجتماع العابلة  ،صبٌح عبد المنعم ،رملٌحة عونً المصٌ -8ٕ

  .98ٗٔ ،بؽداد،بؽداد

دار المٌسرة للنشر ،اساسٌات البحث العلمً،منذرعبد الحمٌد الضامن -8ٖ

 .7ٕٓٓ ،ٔط،االردن،عمان،والتوزٌع

دار طرٌك للنشر  ،الرٌاض،ٕط،المخدرات طرٌك الضٌاع ،منصور ناصر العواجً -8ٗ

 .ٕٕٓٓ،والتوزٌع

نٌبور للطباعة ،تصمٌم البحث االجتماعً ،دمحم المصاصمهدي  -8٘

 .ٕٗٔٓ،العراق،ٔط،والنشر

الزواج المبكردراسة تحلٌلة فً اتجاهات فتٌات الرٌؾ نحو الزواج  ،موسى نجٌب موسى -8ٙ

 .ٕٕٓٓ ،مركز الكتاب االكادٌمً،المبكر

 .ٗٔٗٔ ،ٔط،الممنع والشرح الكبٌر واالنصاؾ،موفك الدٌن شمس الدٌن ابن لدامه -87

مناهج البحث االجتماعً وتطبٌماتها فً علم االجتماع دراسة سوسٌولوجٌة ،ٌادة الماسمم -88

 .ٕٕٔٓ،حلب،جامعة ماردٌن،تحلٌلٌة

مركز  ،مٌرٌام بوتٌن ، نساء العراق المفمودات: العنؾ االسري فً فترات النزاع المسلح -89

 .ٕ٘ٔٓ ،لندن،سٌسفارلحموق المدنٌٌن والمجموعة الدولٌة لحموق االللٌات 

مركز االبحاث الواعدة فً البحوث  زواج الصؽٌرات، ،علً الفاٌزمٌسون بنت  -9ٓ

 .ٕٕٔٓاالجتماعٌة ودراسات المرأة،
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مإسسة ،ٔط،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة،نادٌة سعٌد عٌشور واخرون -9ٔ

 7ٕٔٓ،الجزابر،لسنطٌنٌة،حسٌن راس الجبل للنشر والتوزٌع

دار ،ٔط،ولوجٌا الى العلم دراسة فً مناهج علم االجتماعمن المٌث،ناهدة عبد الكرٌم حافظ -9ٕ

 .ٕٕٔٓ،لبنان -بٌروت،ومكتبة البصابر للطباعة والنشر والتوزٌع

 .98ٖٔ،جدة ،دار الشروق،الدراسة العلمٌة للسلون االجرامً ،نبٌل السمالوطً -9ٖ

  .9ج،شرح صحٌح مسلم ،النووي -9ٗ

 .ٕٕٓٓ،الجزابر،توري لسنطٌنةجامعة االخوة من،تمنٌات التحمك المٌدانً،هواري سعاد -9٘

البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة  ،االستاذ عٌسى دمحم لحل،وابل عبد الرحمن التل -9ٙ

 .7ٕٓٓ،االردن ،عمان،دار الحامد للنشر والتوزٌع،ٕط،واالجتماعٌة

 .989ٔ،دمشك،دار الفكر،ٖط،الفمه االسالمً وادلته ،وهبة الزحٌلً -97

دراسة فً االنثروبولوجٌا ،المتؽٌر للشاب المصرياالدران ،ٌحٌى مرسى عبٌد بدر -98

 ،البٌاطش سنتر للنشر والتوزٌع،سلسلة الدراسات والبحوث االنثربولوجٌة،المعرفٌة

 .998ٔ،االسكندرٌة

 
 :)ج( الرسائل واالطارٌح

طلب انهاء عمد الزواج الممدم من طرؾ الزوج انهاء تعسفً للعاللة ،انس سعدون -ٔ

 .ٕٔٔٓ ،طنجة،جامعة عبد المالن السعدي،اطروحة دكتوراة،الزوجٌة

رسالة  ،انعكاس الثمافة االسرٌة على التحصٌل الدراسً للتلمٌذ ،بزبا صباح -ٕ

 .7ٕٔٓ،الجزابر،جامعة احمد دراٌة ادرار،ماجستٌرؼٌر منشورة

التوافك الزواجً وعاللته بؤسالٌب المعاملة الوالدٌة والصحة النفسٌة  ،بلمٌس دمحم جباري -ٖ

 ،جامعة صنعاء ،اطروحة دكتوراه،نفسٌة تطبٌمٌة على المجتمع الٌمنً دراسة،لالبناء

 .ٖٕٓٓ،كلٌة االداب

 ،رسالة منشورة،تؤثٌر المخدرات على العاللات االجتماعٌة عند المراهك ،سعٌد زٌوش -ٗ

 .ٕٙٔٓ،الجزابر،جامعة حسٌبة بن بو علً

رسالة ،زواج الصؽار فً ضوء تحدٌد سن الزواج ،سها ٌاسٌن عطا المٌسً -٘

 .ٕٓٔٓ،ؼزة،كلٌة الشرٌعة والمانون،الجامعة االسالمٌة،ماجستٌرمنشورة

 ،رسالة ماجستٌر منشورة،التحلٌل الجؽرافً لظاهرة زواج الماصرات ،شجن جاسم دمحم -ٙ

 .9ٕٔٓ،العراق،كلٌة االداب،جامعة البصرة

عادات الزواج فً المجتمع السودانً :دراسة مٌدانٌة على المجتمع  ،صدٌك دمحم سعٌد -7

 .ٕٗٓٓ،جامعة الخرطوم ،رسالة ماجستٌر منشورة،والٌة الجزٌرة

التعرض لالنترنت وعاللته ببعض االثار النفسٌة واالجتماعٌة لدى  ،عبد الجواد سعٌد  -8

 .ٕٕٔٓ ،المنوفٌة ،جامعة المنوفٌة ،رسالة منشورة،شباب الرٌؾ

دراسة مٌدانٌة ،لضاٌا المرأة الرٌفٌة من منظور النوع االجتماعً،الصالحً فإاد -9

 .ٕٗٓٓ،المكتبة التارٌخٌة الٌمنٌة،الٌمن ،جامعة صنعاء،تحلٌلٌة

الزواج المبكر:دراسة فً المفهوم واالسباب  ،نوال عبد الرحمن حمزة واخرون -ٓٔ

جامعة  ،لسكانٌةرسالة دبلوم عالً ممدمة الى مركز التدرٌب والدراسات ا،واالثار

 .8ٕٓٓ،صنعاء
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أثر الزواج المبكر للفتٌات فً عملٌة التنمٌة ،هناء جاسم دمحم السبعاوي  -ٔٔ

 .7ٕٓٓ،الموصل ،كلٌة االداب ،رسالة ماجستٌرمنشورة،االجتماعٌة

اثر العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة فً تسرب الطالب فً ،هندي صالح ذٌاب -ٕٔ

 .978ٔ،االردن،رسالة ماجستٌرمنشورة،االردنالمرحلة االلزامٌة فً 

رسالة ،جامعة الجزابر،العنؾ ضد المرأة بٌن والع التربٌة والرجلة ،ٌسلى نبٌلة -ٖٔ

   https://mobt3ath.com/pdf.9ٕٓٓ ،ماجستٌرمنشورة

 
 

 :)د( الصحف والدورٌات
 ،مجلة االمن والحٌاة ،زواج الماصرات جرٌمة مبكرة ،زٌنب عبد المحسن دروٌش  -ٔ

 جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة. ،8ٖٗالعدد

ندوة اللٌمٌة حول التزوٌج المبكرللفتٌات فً ظل االنتمال الدٌممراطً والنزاعات  -ٕ

 وزارة الشإون االجتماعٌة. ،الجمهورٌة اللبنانٌة ،منتدى امنة لبنان ،المسلحة

امعة تشرٌن مجلة ج،ظاهرة زواج الماصرات فً ظل االزمة السورٌة،نهلة ناظم ٌاؼً -ٖ

 .8ٕٔٓ ،ٖالعدد،ٓٗالمجلد ،للبحوث والدراسات العلمٌة

تزوٌج الصؽٌرة فً ظل التحدٌات المعاصرة دراسة  ،احمد خٌري احمد عبد الحفٌظ -ٗ

 ،ٖالعدد،مجلة كلٌة الدراسات االسالمٌة بنٌن بؤسوان،الماهرة ،فمهٌة مماصدٌة ممارنة

ٕٕٓٓ. 

طالب عبد الكرٌم كاظم ، زواج الماصرات فً العراق: االسباب واالثار)دراسة مٌدانٌة  -٘

المجلد الحادي ،فً محافظة المادسٌة(،بحث منشورفً مجلة اورون ، العدد الثانً 

 .8ٕٔٓعشر، 

نسمة محمود سالم،زواج الماصرات )دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الموصل( ،بحث  -ٙ

 .ٕٕٓٓ ،8ٕالعدد ،منشورفً مجلة اداب الرافدٌن

اثار الزواج  المبكر عند الفتٌات فً المجتمع العرالً  ،ارام توفٌك حمه واخرون -7

بحث منشورفً مجلة ،)دراسة مٌدانٌة فً مخٌمات النازحٌن فً لضاء كالر/خانمٌن(

 .ٕٕٓٓ ،ٕالمجلد،7ٖالعدد ،الرن للفلسفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة

بحث منشور فً مجلة ،زواج الماصرات فً االسرة الرٌفٌة المهجرة ،عبٌر دمحم مسرور -8

 .ٕٙٔٓ ،العدد الثانً ،ٕٖجامعة دمشك، المجلد 
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 ،ممال منشور فً جرٌدة بؽداد ،زواج الصؽٌرات ظاهرة تدهورفً العراق ،ماجد شاكر -ٓٔ

 .ٕٓٔٓ ،8ٕٕٓالعدد 

بحث فً مجلة جامعة الشارلة ،زواج الماصرات بٌن الشرع والمانون،صالح شمٌرات -ٔٔ

 .9ٕٔٓ،االمارات ،(ٕالعدد)،(ٙٔالمجلد )،للعلوم الشرعٌة

ندوة ،العربٌة للموانٌن التً تتعلك بسن الزواج ممارنة لانونٌة بٌن الدول،ندى خلٌفة -ٕٔ

 اللٌمٌة حول التزوٌج المبكر للفتٌات.
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المشاكل المانونٌة للزواج فً الرٌؾ العرالً لمحافظة  ،عبد الرزاق لاسم الصفار -٘ٔ

 .987ٔ،(7ٔالعدد)،مجلة اداب الرافدٌن،نٌنوى
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 .7ٕٔٓ،الثانً

مً ولانون االحوال تزوٌج الماصرات بٌن الفمه االسال ،نوري حمه سعٌد حٌدرالهموندي -9ٔ

 ،سلٌمانٌة ،المجلة العلمٌة جامعة جٌهان،الشخصٌة العرالً دراسة ممارنة

 .7ٕٔٓ ،(ٗالعدد)،(ٔالمجلد)

مجلة  ،الزواج شروطه والمسإولٌات التشاركٌة الناجمة عنه ،عبد الخالك دمحم عفٌفً -ٕٓ

 .9ٕٓٓ ،الماهرة ،الماهرة للخدمة االجتماعٌة

منع ممارسة تزوٌج االطفال  ،السامٌة لحموق االنسانتمرٌر مفوضٌة االمم المتحدة  -ٕٔ

 .ٕٗٔٓ ،والزواج المبكر والزواج المسري

الزواج المبكر وحمل المراهمات وصؽٌرات ،تمرٌرمنظمة الصحة العالمٌة  -ٕٕ

 .ٕٕٔٓ،السن

 

 ،(ٔالمجلد)،ٕٔالعدد ،مجلة امواج الفلسطٌنٌة ،سلبٌات الزواج المبكر ،عبٌرلندٌل  -ٖٕ

ٕٕٓٓ.  
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مستوى الصحة النفسٌة لدى عٌنة من الماصرات ،طارق جٌت ،عمر الشواشرة -ٕ٘

 .7ٕٔٓ ،ٖعدد،ٖٔمجلد،المجلة االردنٌة فً العلوم التربوٌة،السورٌات المتزوجات
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 .99٘ٔ،نٌوٌورن ،للنشر
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 women،https://www.aljazeera.netكوابٌس،

ٕٕٓٓ.  
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https://amp.dw.com/ar
https://www.skynewsarabia.com/amp/varieties
https://www.skynewsarabia.com/amp/varieties
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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 .https://www.hrw.org/ar/news  7ٕٔٓ،البرلمان العرالً ٌرفض تزوٌج الفتٌات بسن الثامنة -9ٔ
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 ،ٕٗٓٓ،تمرٌر،الزواج المبكر فً الٌمن وأثاره على صحة االسرة والمجتمع ،عصام السفٌانً -ٕٙ
http://www.almotamar.net/pda/8962.htm. 

 
زواج الماصرات ازمة اجتماعٌة ،تمرٌر على مولع الحركة النسوٌة السوري ،نضال جوجن -7ٕ

 https://bit.ly/37oGl4E.ٕٕٓٓ،مستدامة
 
االجتماعٌة لدى نساء سنجاروٌرفع معدالت الزواج المبكر والطالق النزوح ٌفالم المشاكل ،روشدا فندي طاهر -8ٕ

  .https: kirkuknow.com/ar/news/65504 ،واالنتحار
 

 https://www.almadaper.net/view.،9ٕٔٓ،ارتفاع معدل زواج الماصرات فً العراق منذ اندالع الحرب -9ٕ

  
   ٕٕٔٓ،زواج االنترنت ٌبدأ بالٌن وٌنتهً بمحكمة االسرة ،امٌمة رشوان -ٖٓ

 https://gate.ahram.org.eg/News/2567731. 
 8media.org-https://ara.yekitiٕٔٓ،بٌع طفلة للزواج بمزاد على فٌس بون -ٖٔ
 
  .www.layalina.com ، ٕٓٔ9 ابه وتؤثٌراته الزواج المبكراو زواج المصر:اسب -ٖٕ

 ٖٕٔٓ،جرٌدة الصباح،تزوٌج الماصرات بٌن التضلٌل الشرعً والمدنً،مجلس المضاء االعلى -ٖٖ

https://www.hjc.iq/view.2040/  

 

  https://www.layalina.com.9ٕٔٓ،الزواج بٌن االلارب االٌجابٌات والسلبٌات -ٖٗ

 ٕٕٔٓ،زواج الفصلٌة عرؾ عشابري فً العراق ضحٌته المرأة ،مناؾ الساعدي -ٖ٘

https://amp.dw.com/ar. 

https://arabic.euronews.com/2022/philippine-bans-child-marriage-president-rodrigo-duterte-signed-law-prison
https://arabic.euronews.com/2022/philippine-bans-child-marriage-president-rodrigo-duterte-signed-law-prison
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https://alrai.com/article/328576
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https://m.ahewar.org/s.asp
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 ،ٕٓٔٓ،ندوة،ملؾ فكري وسٌاسً واجتماعً لمناهضة العنؾ ضد المرأة ،د.رجاء بن سالمة -ٖٗ

https://m.ahewar.org. 
 
-8ٗٔص،9ٕٓٓ،رسالة ماجستٌرمنشورة ،جامعة الجزابر،العنؾ ضد المرأة بٌن والع التربٌة والرجلة ،ٌسلى نبٌلة -ٗٗ
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.uk.cdn.ampproject.org/c/s/alarab.co.uk 
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 .https://www.ibelieveinsci.com ،ماهً االثار النفسٌة للزواج المبكر -ٕ٘
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 .97ٓٔؤٖٕٓالمانون المدنً الفرنسً وفما لتعدٌالت  -ٕ
 

 .99ٓٔالمانون المدنً البلجٌكً وفما لتعدٌل   -ٖ
 

 .ٕٔٓٓ/ٕٕٙٔلانون الزواج تعدٌل   -ٗ

 

 .9ٙ9ٔلسنةٕٙ٘لانون رلم   -٘
 

 .ٕٗٔٓلسنة ٗالمانون المدنً تعدٌل   -ٙ
 
 .9٘9ٔلعام88ٔلانون االحوال الشخصٌة العرالً رلم  -7
 
 .8ٕٓٓلسنة،(٘ٔرلم )،(٘المادة السابعة الفمرة)،لانون تعدٌل تطبٌك لانون االحوال الشخصٌة  -8
 
 .987ٔ ،7ٖٙٔالعدد،لولابع العرالٌةلانون ا -9



 المصادر والمراجع

 
183 

  
  

 
 :باللغة االنكلٌزٌة -ثانٌا
 

 

 

1- B icchieri C، Lindemans، Jiang. A social norms perspective 

on child marriage: The general framework. UNICEF، 2014. 
  
2- Child marriage around the  world،Girls not 

brides،Cameroon،2017. 
 
3- child marriage، wwe.actionaid.org.uk،2019.  
 
4- Erica،Ambrus،Attila،Early Marriage Age of Menarche and Female 

Schooling Attainment،Bangladesh،Journal of political 
Economy،2008. 

 
5- Gaffney Rhys،Ruth، International law as an instrument to combat 

child marriage،The International Journal of Human Rights،2011. 
 

6- Haberland، Nicole،A world apart the disadvantage and social 
isolation of married adolescent girls،Briet based on background 
paper prepared for the WHO/UNFPA/population Council Technical 
Consultation on Married Adlescents،New York،2006. 

  

7- Horner،Domestic violence and children : effects of domestic 
violence on children،Journal of pediatric Health Care،2005. 

 
8- International Center for Research in Women،Too young to 

wed:education and action toward ending child 
marriage،Washington،2005.  

  
9- Lee Rife، Susan Malhotra،Anju Warner،Ann،what works to 

prevent child Marriage:A Review of the Evidence Studies in Family 
planning،2012.   

 
 



 المصادر والمراجع

 
184 

  
10-Lucija Hammann،Effects of Child Marriages in  
Bangladesh،Rotterdam،2014.  

 
11-Mana Vue، Perception of Early Marriage and Future Educational 
Goals Attainment For Hmong  Female Adolescents،University of 
Wisconsin-Stout Menomonie،2000. 

 
12-Mawaheb EI-Mouelhy،Basic life options for girls:Addressing early 
marriage in egypt، research conducted on behalf of care egypt 
country office،2012،20. 

 
13-Nooredin Mohammadi،Javad Alag hband Rad،and Hassan Eftekhar 
Ardabili، Determinants of Early Marriage from Married Girls 
Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study، 2016. 

 
14-Pham Huong Anh، Determinants and Consequences of Chlld 
Marriage Among Girls in Viet Nam،2018. 

 
15-Rashad،  Hoda، The tempo and  intensity of marriage in the Arab 
region Key challenges and their implications،2015. 

 
16-Volpe،Effects of Domestic Violence on children and 
Adolescents:An Overview،American، Academy of Experts in 
Trauma،1996. 

 

    

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

المالحك  

 



 

 
185 

  



 

 
186 

 الصٌؽة االولٌة لالستمارة االستبٌانٌة
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 ٌكفً )( ٌسد الحاجة )( ال ٌكفً )(  -: االسرة مستوى دخل -ٕٔ
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 العوامل والمسببات المجتمعٌة التً تمف وراء تنامً مشكلة زواج الماصرات  فً المجتمع  -أ

 

تنامً  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىهل ان الموروث الثمافً فً المجتمع العرالً    -16
 ؟  فً المجتمع زواج الماصرات

 نعم )(    ال )(                           

باالمكان تأشٌر اكثر ) ؟ ذلنفً  ماهً المعتمدات التً اسهمتاذا كان االجواب )نعم( ،  -17
 .(من خٌار
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 الزواج هو ستر للفتاة وحفظ لها .ان  -أ

 تزوٌج البنت وهً صؽٌرة ٌسهم فً انجاب عدد اكبر من االوالد . -ب

 تحدٌد ادوار المرأة فً الحٌاة بالزواج وانجاب االطفال . -ج

 عدم جدوى التعلٌم للفتاة . -د

 .اخرى تذكر -ه
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باالمكان تأشٌر اكثر من )لمشكلة  ؟ ااذا كان الجواب )نعم( ، فكٌف اسهم ذلن فً تنامً  -19
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 . الصؽٌراتللفتٌات  اكثرٌكون المهر  -ب
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 على زواج الصؽٌرات من رعاٌا اجانب بؽٌة االمن المادي ؟

 هل ان التفكن االسري اسهم فً تنامً مشكلة زواج الماصرات فً المجتمع ؟ -61
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 .(خٌار

 كون الفتاة ٌتٌمة وال ٌوجد فً االسرة من ٌموم بؤعالتها . -أ

 جو االسرة مشحون بالشماق والصراع واختفاء مشاعر المحبة والثمة . -ب

 . العزلة االجتماعبٌة لالسرة  -ج

 داخل االسرة كشرب الخمر والمخدرات .انتشار العادات السلبٌة  -د

 اخرى تذكر . -ه

تنامً   ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىهل ان انخفاض المستوى التعلٌمً لالبوٌن   -ٕٕ
                          نعم )(    ال )( زواج الماصرات  فً المجتمع ؟

باالمكان تأشٌر اكثر من ) ؟كلة اذا كان الجواب )نعم( ، فكٌف اسهم ذلن  فً تنامً المش  -ٖٕ
 .(خٌار

 ضعؾ االهتمام بالفتٌات . -أ

 لصور الوعً بؤهمٌة التعلٌم . -ب

 انخفاض مستوى الطموح بٌن افراد االسرة . -ج

 عدم كفاءة الوالدٌن للمٌام بؤدوارهم فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة  . -د

 اخرى تذكر . -ه

ٌشكل احد االسباب التً تؤدي هل ان الظروف االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد    -64
 نعم )(  ال )(    ؟ فً المجتمع تنامً  زواج الماصرات الى

 هل ان نزوح بعض العوائل  اسهم فً تنامً  مشكلة زواج الماصرات  ؟. -65 
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باالمكان تأشٌر اكثر من ) ؟اذا كان الجواب )نعم( فكٌف اسهم ذلن  فً تنامً  المشكلة -ٕٙ
 .(خٌار

 عدم توافر موارد المعٌشة وفرص العمل . -أ

 الخوؾ من المستمبل . -ب

 صعوبة العٌش فً خٌمة واحدة . -ج

 الفتٌات فً سن المراهمة ٌكونون عرضة لالرتدادات  -د

 كثرة حالت التحرش بفعل لرب الخٌم وتداخل العوابل  -ه

 اخرى تذكر.  -و

تنامً زواج  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىهل ان هٌمنة السلطة الذكورٌة  - 67
                        نعم )(  ال )(  ؟   فً المجتمع الماصرات

باالمكان تأشٌر اكثر من ) اذا كان الجواب )نعم( فكٌف اسهم ذلن  فً تنامً المشكلة؟ -8ٕ
 .(خٌار

 التمٌٌز بٌن الذكور واالناث . -أ

 النظر للفتاة على انها تشكل عببا على االسرة فً النواحً المادٌة واالجتماعٌة . -ب

 النظر للفتاة على انها شخص تابع للوصً الذكر . -ج

 بار السن الحك فً  تمرٌر مصٌر الفتٌات وتحدٌد خٌاراتهم فً الزواج .اعطاء ك -د

 اخرى تذكر . -ه

تنامً زواج  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىهل ان العولمة واالنفتاح على العالم  -9ٕ
                             نعم )(  ال )(  ؟ فً المجتمع الماصرات

تشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً ان  الهواتف المحمولة   - 31
 نعم )(  ال )(                                              ؟المجتمع

تنامً  زواج  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىالموانٌن الرادعة  ضعفهل ان  -ٖٔ
                                نعم )(  ال )(            ؟  فً المجتمع الماصرات

ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى  هل ان التمسن بالزواج الداخلً )زواج االلارب ( -ٕٖ
  نعم )( ال )(            ؟ فً المجتمع زواج الماصرات تنامً

                             

تنامً زواج  االسباب التً تؤدي الى  تشكل احدهل ان ظاهرة النزاعات العشائرٌة  -ٖٖ
  نعم )( ال )(    ؟  فً المجتمع الماصرات

                                                                  

الماصر (  زوجةاالثار التً تتركها مشكلة زواج الماصرات فً المجتمع على الفرد )ال -ب
 واالسرة والمجتمع .

 اثار صحٌة علٌها ؟هل ان زواج الفتاة فً سن مبكر له  -ٖٗ
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 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) اذا كان الجواب )نعم( ، ما هً هذه االثار ؟ -ٖ٘

 زٌادة معدالت االجهاض . -أ

 خطورة الوضع الصحً للطفل المولود وانخفاض وزنه. -ب
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 م الفتٌات الصؽٌرات .جدوث  حاالت اختناق بٌن الرضع الذٌن تلده -ج

 االم الظهر بسبب عدم اكتمال نمو الحوض . -د

 النزٌؾ المستمر وفمر الدم . -ه

 التسمم الحملً . -و

 اخرى تذكر . -ي
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 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) ما هً هذه االثار ؟ ،اذا كان الجواب )نعم( -37

ارتداد الفتاة الى مرحلة الطفولة نتٌجة الضؽوط التً تتعرض لها والتً تظهر بصورة  -أ
 امراض نفسٌة كالهستٌرٌا واالنفصام  .

 اكتباب ما بعد الحمل  . -ب

 ضعؾ لدرة الفتاة على التكٌؾ مع نفسها واالخرٌن . -ج

م االشباع الداخلً لحاجاتها النفسٌة لحرمانها من حنان االبوٌن وعٌش مرحلة شعورها بعد -د
 الطفولة .

 عدم الثمة بالنفس . -ه

 العزلة االجتماعٌة . -و

 فمدان الشعور باالمان . -ي

 اخرى تذكر . -ل

 ؟ هل ان زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى  التسرب الدراسً -38
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 هل ان زواج الفتاة فً سن مبكر ٌجعلها عرضة للعنف االسري )العنف الزواجً (؟ -9ٖ
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هل ان زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى ظهور السلون العنٌف الممارس ضد   -ٓٗ
 نعم )( ال )(                                       االطفال؟ 

المشروبات الكحولٌة تناول هل ان زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى  االدمان على  -ٔٗ
                        نعم )( ال )(    والمخدرات  من لبل الزوج ؟

 ؟ عهل ان زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى ارتفاع حاالت الطالق فً المجتم -ٕٗ

 نعم )( ال )(                         

 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) اذا كان الجواب)ال( فما هً اسباب ذلن؟ -ٖٗ

 التهدٌد من لبل الزوج بؤالستحواذ على االطفال. -أ

 عدم وجود مصدر للعٌش. -ب

 عدم وجود مساندة من  لبل االهل. -ج

 الحوؾ من نظرة المجتمع. -د

  توفٌر االمكانٌة لتمدٌم دعوى لضابٌة ضد الزوج.عدم  -ه
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هل ان زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى ضعف مساهمة المرأة  فً عملٌة التنمٌة  -ٗٗ
 نعم )( ال )(            ؟ االجتماعٌة

                        

 .(ثر من خٌارباالمكان تأشٌر اك) ؟ اذا كان الجواب )  نعم( ، كٌف ٌتجسد هذا الضعف -٘ٗ

 تؤثٌر الزواج المبكر على تعلٌم الفتٌات . -أ

 تؤثٌر الزواج المبكر على مشاركة المرأة فً سوق العمل . -ب

 انتشار الجهل  -ج

 عدم لدرة االم على مساعدة االبناء فً الدراسة نظرا لجهلها . -د

 كانة المرأة ومركزها فً المجتمع .ضعؾ م -ه

 سٌادة الخرافات والسحر والشعوذة . -و

  .اخرى تذكر -ي
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 الخصائص الفردٌة  -أ

 7ٔ-ٙٔ   ٘ٔ-ٗٔ   ٖٔ-ٕٔ   ٔٔ-ٓٔالعمر عند الزواج :  -ٔ

   -العمر الحالً : -ٕ

  -عمر الزوج : -ٖ

  الخصائص االجتماعٌة -ب

 ؼٌر اااللرباء )(من الرباء )( من   -رابة بزوجن :صلة الم -ٗ

 -عدد سنوات الزواج :  -٘

 -عدد االطفال : -ٙ

 مستمل  )( مع االهل )(  -طبٌعة السكن : -7

 )(رٌؾ )( حضر  -: السابك مكان االلامة -8

  )(مركز مدٌنة )( اطراؾ المدٌنة )( -:مكان االلامة الحالً -9

 الخصائص االلتصادٌة  -ج

 طالبة )(  ربة بٌت )( موظفة )( -المهنة الحالٌة : -ٓٔ

 -مهنة الزوج : -ٔٔ

 ٌكفً )( ٌسد الحاجة )( ال ٌكفً )(  -:االسرةمستوى دخل  -ٕٔ

 وز )(ملن )(  اٌجار )( حكومً )( تجا -عابدٌة السكن : -ٖٔ

 الخصائص التربوٌة  -د

امً )( ٌمرأ وٌكتب )( ابتدابٌة )( متوسطة )( اعدادٌة )( معهد )(  -الدراسً : المستوى -ٗٔ
 جامعٌة )( علٌا )(  

امً )( ٌمرأ وٌكتب )( ابتدابٌة )( متوسطة )( اعدادٌة )(  -التحصٌل الدراسً للزوج : -٘ٔ
 معهد )( جامعٌة )( علٌا )( 

  

  بحثالبٌانات الخاصة بمشكلة ال  -الثانً :المحور 

 

 المجتمعٌة التً تمف وراء تنامً مشكلة زواج الماصرات  فً المجتمع االسباب  -أ

زواج  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامًالموروث الثمافً فً المجتمع العرالً    -16
 نعم )(    ال )(          ؟                             فً المجتمع الماصرات

بأالمكان تأشٌر اكثر من ) ؟ذلنفً  التً اسهمت ماهً المعتمداتاذا كان االجواب )نعم( ،-17
 .(خٌار
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 ان الزواج هو ستر للفتاة وحفظ لها . -أ

 تزوٌج البنت وهً صؽٌرة ٌسهم فً انجاب عدد اكبر من االوالد . -ب

 وانجاب االطفال .تحدٌد ادوار المرأة فً الحٌاة بالزواج  -ج

 عدم جدوى التعلٌم للفتاة . -د

 الفتاة تشكل عببا التصادٌا على االسرة . -ه

 .اخرى تذكر  -و

 زواج الماصرات فً المجتمع ؟ ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً الفمر   -18
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 .(خٌار
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 رى تذكر .اخ -د
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 .(خٌار
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 . الهرب من كثرة المشاجرات والمشاكل العابلٌة  -ب

 ٌة لالسرة.العزلة االجتماع -ج

 . بسبب نعاطً احد افراد االسرة المشروبات الروحٌة او المخدرات -د
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 اخرى تذكر .  -ي

زواج  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامًلالبوٌن انخفاض المستوى الدراسً   -ٕٕ
                         نعم )(    ال )(                الماصرات  فً المجتمع ؟
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 لصور الوعً بؤهمٌة التعلٌم . -ب
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تنامً   تً تؤدي الىٌشكل احد االسباب الالظروف االمنٌة والسٌاسٌة التً ٌمر بها البلد    -64
                                                نعم )(  ال )(              ؟فً المجتمع زواج الماصرات

فً  تنامً زواج الماصرات ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىهٌمنة السلطة الذكورٌة  - 65
                        نعم )(  ال )(                    ؟   المجتمع

باالمكان تأشٌر اكثر من ) اذا كان الجواب )نعم( فكٌف اسهم ذلن  فً تنامً المشكلة؟ -ٕٙ
 .(خٌار

 التمٌٌز بٌن الذكور واالناث .ارتفاع مستوٌات  -أ

 النظر للفتاة على انها تشكل عببا على االسرة فً النواحً المادٌة واالجتماعٌة . -ب

 لى انها شخص تابع للوصً الذكر .النظر للفتاة ع -ج

 اعطاء كبار السن الحك فً  تمرٌر مصٌر الفتٌات وتحدٌد خٌاراتهم فً الزواج . -د

 اخرى تذكر . -ه

 تنامً زواج الماصرات ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الىالعولمة واالنفتاح على العالم  -7ٕ
 نعم )(  ال )(                         ؟ فً المجتمع

ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامً زواج الماصرات فً الهواتف المحمولة  - 68
 ؟                             نعم )(  ال )(المجتمع

زواج الماصرات  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامًالموانٌن الرادعة  تفعٌل  ضعف -9ٕ
                                )(نعم )(  ال                       ؟ فً المجتمع

  ٌشكل احد االسباب التً تؤدي الى تنامًالتمسن بالزواج الداخلً )زواج االلارب (  -ٖٓ
                                                                نعم )( ال )(؟ فً المجتمع زواج الماصرات

 تنامً زواج الماصرات احد االسباب التً تؤدي الىٌشكل المستمرة النزاعات العشائرٌة  -ٖٔ
 نعم )( ال )(                  ؟ فً المجتمع

                                                            

 الماصر ( زوجةلاالثار التً تتركها مشكلة زواج الماصرات فً المجتمع على الفرد )ا -ب
 واالسرة والمجتمع .

 الفتاة فً سن مبكر له اثار صحٌة علٌها ؟ زواج -ٕٖ

 نعم )( ال )(                               

 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) اذا كان الجواب )نعم( ، ما هً هذه االثار ؟ -ٖٖ

 زٌادة معدالت االجهاض . -أ

 خطورة الوضع الصحً للطفل المولود وانخفاض وزنه. -ب

 اختناق بٌن الرضع الذٌن تلدهم الفتٌات الصؽٌرات .جدوث  حاالت  -ج

 االم الظهر بسبب عدم اكتمال نمو الحوض . -د

 النزٌؾ المستمر وفمر الدم . -ه

 التسمم الحملً . -و

 اخرى تذكر . -ي

 نعم )( ال )(         زواج الفتاة فً سن مبكر له اثارا نفسٌة علٌها ؟ -ٖٗ

 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) هذه االثار ؟ ما هً ،اذا كان الجواب )نعم( -35
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ارتداد الفتاة الى مرحلة الطفولة نتٌجة الضؽوط التً تتعرض لها والتً تظهر بصورة  -أ
 امراض نفسٌة كالهستٌرٌا واالنفصام  .

 اكتباب ما بعد الحمل  . -ب

 ضعؾ لدرة الفتاة على التكٌؾ مع نفسها واالخرٌن . -ج

بعدم االشباع الداخلً لحاجاتها النفسٌة لحرمانها من حنان االبوٌن وعٌش مرحلة شعورها  -د
 الطفولة .

 عدم الثمة بالنفس . -ه

 العزلة االجتماعٌة . -و

 فمدان الشعور باالمان . -ي

 اخرى تذكر . -ل

 ؟ زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى  التسرب الدراسً -36

 ( ال )(  نعم )                           

 زواج الفتاة فً سن مبكر ٌجعلها عرضة للعنف االسري )العنف الزواجً (؟ -7ٖ

 نعم )( ال )(                           

 زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى ظهور السلون العنٌف الممارس ضد االطفال ؟  -8ٖ

 نعم )( ال )(                           

المشروبات الكحولٌة تناول زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى  االدمان على  -9ٖ
                         نعم )( ال )(    والمخدرات  من لبل الزوج ؟

 ؟ زواج الفتاة فً سن مبكر ٌؤدي الى ارتفاع حاالت الطالق فً المجتمع -ٓٗ

 نعم )( ال )(                          

 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) الجواب)ال( فما هً اسباب ذلن ؟اذا كان  -ٔٗ

 التهدٌد من لبل الزوج بؤالستحواذ على االطفال. - أ
 عدم وجود مصدر للعٌش. - ب
 عدم وجود مساندة من لبل االهل. - ت
 الخوؾ من نظرة المجتمع. - ث
 عدم توفر االمكانٌة لتمدٌم دعوى لضابٌة ضد الزوج. - ج

 ٌؤدي الى ضعف مساهمة المرأة  فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌةزواج الفتاة فً سن مبكر  -ٕٗ
                         نعم )( ال )(                       ؟

 .(باالمكان تأشٌر اكثر من خٌار) ؟ اذا كان الجواب )  نعم( ، كٌف ٌتجسد هذا الضعف -ٖٗ

 تؤثٌر الزواج المبكر على تعلٌم الفتٌات . -أ

 ج المبكر على مشاركة المرأة فً سوق العمل .تؤثٌر الزوا -ب

 انتشار الجهل  -ج

 عدم لدرة االم على مساعدة االبناء فً الدراسة نظرا لجهلها . -د

 ضعؾ مكانة المرأة ومركزها فً المجتمع . -ه

 سٌادة الخرافات والسحر والشعوذة . -و

 كر.اخرى تذ -ي
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Abstract: 

 The well-being of society is from the goodness of the family، and the 
goodness of this family is from the goodness of its members، as the 
family is considered an incubator and educator for generations that 
enhance the development and growth of society، and since the marriage 
of minors affects both the minor girl، the family and the community، so 
the importance of our research lies in solving a deep-rooted and existing 
social problem In society، it is the marriage of minors، as well as 
supplying the library with studies that work on developing the social 
knowledge achieved in the field of women’s sociology and contributing 
to the development of this field.  For the purpose of achieving the goal 
of the research، which is to eliminate the causes and reduce the severity 
of their effects. 

 The current research aims to achieve a number of goals، which are: 

 1-To identify the individual، social، economic and educational 
characteristics of married underage girls. 

 2- To identify the societal reasons behind the growth of underage 
marriage. 

3-To indentifying the effects that the growth of the marriage of minors 
leaves on the individual(the wife of the minor)،the family and society. 

 The current research is a descriptive analytical research. The researcher 
used a number of scientific approaches to collect the necessary 
information for the thesis، namely the descriptive approach، the 
comparative approach، the social survey، and the historical approach. 
The study relied on a sample of (178) girls who married at an early age 
under the age of 18، and a questionnaire was distributed  Covers all 
major topics of study. 

 The study reached a number of conclusions، including but not limited 
to: 

 First - One of the reasons that led to the growth of underage marriage 
in society. 

 1- The cultural heritage، including the customs، traditions، beliefs and 
rule that the successor inherited from the predecessor. 

 2- The problem of poverty، as the financial destitution that the family 
suffers from may push it to marry off its daughters at an early date. 

 3- The form of family disintegration is one of the reasons that lead to 
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 the growth of underage marriage in society، as the girl’s living in an

  

unhealthy family atmosphere full of disagreements pushes her to marry 
to get rid of such an atmosphere. 

 The study also found a number of effects left by the growing marriage 
of minors in society، including but not limited to: 

 1- Underage marriage leaves health and psychological effects on the 
minor wife as a result of her incomplete physical and psychological 
maturity. 

 2- Underage marriage has forms of violence، including domestic 
(marital) violence and violence against children. 

3- Underage marriage has led to the weak contribution of women in the 
process of social development، which has a negative impact on society 
as a whole. 

 The study has developed a number of recommendations to eliminate 
the causes and reduce the severity of the effects، including، but not 
limited to: 

 1- Replacing old and destructive negative customs، traditions، values    
and beliefs with positive constructive ones. 

 2- Activating deterrent laws against the guardian who marries his 
daughter without her reaching the legal age. 

 3- Organizing guiding seminars for fathers and mothers on the 
importance of educating sons in general and girls in particular، taking 
care of them and not marrying them off at an early age. 
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