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 املستخهص
استيجف البحث التعخف عمى األسباب اإلجتساعية واإلقترادية لدواج      

القاصخات؛ وتحجيج اآلثاراإلجتساعية والشفدية الستختبة عميو مغ وجية نطخ 
أرباب األسخ السبحػثيغ؛ وكحلظ التعخف عمى مقتخحاتيع لمتغمب عمى ضاىخة 

ثا مغ أرباب األسخ مبحػ  ٕٓٔوقج أجخى البحث عمى  .زواج القاصخات
بقخى العيشة؛ وجسعت البيانات مغ خالل استسارة استبيان خالل شيخى مايػ 

وبعج جسع البيانات تع تفخيغيا وتحميميا إحرائيا؛ وذلظ  م ؛ٕٙٔٓويػنيػ 
باستخجام ججاول الحرخ العجدى والشدب السئػية والتكخارات والجرجة 

ومعامل مخبع كاى؛ واتزح  ومعامل اإلرتباط البديط لبيخسػن؛ الستػسصة ؛
أن مغ أىع األسباب اإلجتساعية لدواج القاصخات:  - : مغ الشتائج ما يمى

إعتبار الدواج فى سغ صغيخة ستخة لمبشت؛ والخػف مغ العشػسة؛ وعجم 
أن مغ أىع األسباب اإلقترادية  .القجرة عمى اإلنفاق عمى تعميع البشات

لخب األسخة؛ وارتفاع الدواج لدواج القاصخات: صعػبة الطخوف السادية 
وتكاليفو برفة مدتسخة؛ وعجم كفاية دخل رب األسخة لخعايتيا واإلنفاق 

تسثمت أىع اآلثار اإلجتساعية الستختبة عمى زواج القاصخات فى:  . عمييا
رعاية أوالدىا كسا يجب؛ وعجم  التدخب مغ التعميع؛ وعجم قجرة البشت عمى

تسثمت أىع اآلثار الشفدية الستختبة عمى  .ةإدراك البشت لسعشى الحياة الدوج
زواج القاصخات فى : لجػء البشت ألىميا حتى فى أبدط السذكالت؛ وعجم 
 .تػفخ اإلرتياح الشفدى بيغ البشت وزوجيا؛ والذعػر الجائع لمبشت باإلكتئاب

وجػد عالقة ارتباشية شخدية معشػية بيغ متغيخات: عجد أفخاد األسخة؛ 
لدراعية؛ والدغ؛ والجخل الذيخى؛ ووجػد عالقة معشػية ومداحة الحيازة ا

ألرباب األسخ السبحػثيغ وبيغ  بيغ متغيخى : الحالة التعميسية ؛ والسيشة
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وجػد عالقة معشػية بيغ  .رأييع فى األسباب اإلجتساعية لدواج القاصخات
متغيخى : السيشة ؛ والحالة التعميسية ألرباب األسخ السبحػثيغ وبيغ رأييع 

تسثمت أىع مقتخحات أرباب األسخ  .األسباب اإلقترادية لدواج القاصخات فى
لمتغمب عمى ضاىخة زواج القاصخات فى: تػفيخ قخوض لعسل  السبحػثيغ

مذخوعات؛ وتػفيخ فخص عسل؛ والقيام بتشطيع دروس تػعية فى السداجج 
ودعػة الشاس إلييا إللقاء الزػء عمى ىحه السذكمة والتػصل إلى حمػل 

نيا؛ وتػعية الخيفيات بزخورة تشطيع األسخة فى مختمف وسائل اإلعالم؛ بذأ
 .ػلخالج ورفع األجػر وزيادة
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 املقذيح
عتبخ األسخة لبشة مغ لبشات السجتسع اإلسالمي التي تقػم عمييا، ولذحلظ ت    

أعطع عشاية، واىتع بأسذذ تكػيشيذا اىتسامذا عطيسذا، كسذا  بيا عشي اإلسالم
 ، وبسذالذى تساسذكيا واسذتسخارىاإتخابصيذا، ومذا يذ د  أكج عمى تعسيق أسذ 

لمسجتسذع، فذ ن    ىأن الدوجان ىسذا عسذاد األسذخة، وحجذخ الداويذة األساسذ
سبحانو وتعالى شخع الدواج ووضع لذو نطامذا يحفذه بذو الشذػع البذذخ  قذال 

ذغ نَّْفذذ   َواِحذَجة  َوَخَمذَق ِمْشَيذا  تعالى "َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقذػْا َربَُّكذُع الَّذِح  َخَمَقُكذع مِّ
َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيًخا َوِنَداء َواتَُّقػْا ّللّاَ الَِّح  َتَداءُلػَن ِبذِو َواأَلْرَحذاَم 

كسا وضع ضػابط أخذخى لتأسذيذ  (،ٔ) الشداء:  ."ِإنَّ ّللّاَ َكاَن َعَمْيُكْع َرِقيًبا
سذذيقػمان ببشذذاء األسذذخة  المذذحاندوجيغ األسذخة السدذذمسة تتسثذذل فذذي اختيذذار الذذ

ورعايتيا، فسغ ىحا السشصمق يسكغ إدراك أىسيذة مػضذػع زواج القاصذخ ومذا 
 .بو مغ سمبيات في واقعشا السعاصخ يحيط

وفى بعذس الذجول كسرذخ تذع تحجيذج سذغ الخشذج بالشدذبة لمبشذت ببمػ يذا    
لسعاصذخ تحجيج سغ الدواج بدغ معيشة مغ قزايا الػاقع ا عام، ويعتبخ ٛٔ

وىي محل خالف بيغ الفقياء الستقجميغ والسعاصذخيغ عمذى حذج سذػاء، فقذج 
واتفذذق فخيذذق اتفقذذػا عمذذى أن الذذدواج مذذغ حيذذث مذذذخوعيتو جذذائد ومذذذخوع، 

تحجيذذج سذذغ معيشذذة لمذذدواج و عمذذى جذذػاز تقييذذج السبذذاح لمسرذذمحة  كبيذذخ مذذشيع
ُمذػْا اْلَيَتذاَمى َواْبتَ  "قػلذو تعذالى، وأدلتيع عمى ما ذىبػا إليو مغ الكتاب والدشة

ذذْشُيْع ُرْشذذًجا َفذذاْدَفُعػْا ِإَلذذْيِيْع َأْمذذَػاَلُيْع  " ) َحتَّذذَى ِإَذا َبَمُغذذػْا الشَِّكذذاَح َفذذِ ْن  َنْدذذُتع مِّ
والسقرػد مغ قػلو عد وجل بمغػا الشكاح ىػ صالحية كل مغ  (،ٙالشداء: 

و العجيج لياتو وتبعاتو، وىحا ما ذىب إليئػ الدوج والدوجة لمدواج وتحسل مد
أن البمذذػك كسذذا يكذذػن بالعالمذذات الصبيعيذذة  إلذذىمذذغ السفدذذخيغ، كسذذا ذىبذذػا 
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مذا رواه أبذػ ىخيذخة رضذي   عشذو عذغ  ومذغ الدذشة  .فكذحلظ يكذػن بالدذغ
وال الثيب حتى تدتأمخ فقيل يا  تأذنال تشكح البكخ حتى تد»الشبي أنو قال: 

يث عمذى أنذو ال الحذج واستجلػا بيذحا« رسػل   كيف إذنيا؟ قال: إذا سكتت
، فالبذج أن تكذػن بالغذة راشذجة حتذى يتدذشى أخذح إذنيذا يجػز تدويج القاصخ

 (http://www.feqhweb.com/vb/t18999.html)ومذػرتيا 

اإلجتساعيذة والثقافيذة السسيذدة لمخيذ   طػاىخالدواج السبكخ لإلناث مغ الو    
  ،ارىا الجسيذذعالسرذذخى واألمذذاكغ  يذذخ الحزذذخية والتذذى يعمذذع بحذذجودىا و نتذذذ

زواج الفتيات أقل مغ الدغ القانػنى تػاش  كامل بيغ جسيع األشذخاف ويعتبخ 
كسذذا يعتبذذخه بعذذس السفكذذخيغ نذذػع مذذغ العشذذف  ،مذذغ األب والسذذأذون والذذدوج

مذذ ىالت إلتسذذام  يخ نيذذغ أل الذذحى يسذذارس ضذذج الفتيذذات القاصذذخات السجتسعذى 
 ،جدذجيًا ونفدذيًا(  )وتبعاتوالدواج وتحسل أعبائو الرحية مغ إنجاب مبكخ 

ال خجمذذة الذدوج ورعايذذة األشفذذ ءلتحسذذل أعبذا أيزذا كسذا أنيذذغ  يذخ مذذ ىالت
بعس البمجان السختمفة التى  ويسكغ تػضيحإلخ. و نجاز األعسال السشدلية ..

يتدوجغ أقل مغ الالئى يكػن فييا الدواج السبكخ بشدب كبيخة وذلظ لمفتيات 
% وفذى نيبذال ٙٚالسبكخ بشدذبة ففى الشيجخ يػجج الدواج ؛  سشة  ٛٔسغ 

% وفذذذذى جسيػريذذذذة الكػنغذذذذػ ٗ٘% وفذذذذى افغاندذذذذتان بشدذذذذبة ٓٙبشدذذذذبة 
%وكذل ىذحه الشدذب عاليذة ٓ٘% وفذى اليشذج بشدذبة ٗٚالجيسقخاشية بشدبة 
دراسذة  أوضذحتوقذج  (. ٖٕٔٓعصذا )  عمذى مجتسعاتيذا اً ججًا وتذذكل خصذخ 

يقذذل % مذذغ زيجذذات الخيذذ  تقذذع فذذى سذذغ  ٖٙأن  (ٕٓٔٓ) "ميذذاء شذذكخى ع"
حػل  (  ٕٓٓٓ) "الدسالػشىإقبال  "دراسة تبيغ مغ نتائجو ، سشة ٛٔعغ 

% مذذغ إجسذذالى عذذجد الدوجذذات فذذى األسذذخ ٖٙالذذدواج السبكذذخ فذذى مرذذخ أن 
فذذى حذذيغ تبمذذ  ندذذبة اإلنذذاث  ،سذذشة ٙٔالخيفيذذة تذذدوجغ فذذى سذذغ أقذذل مذذغ 
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تدايذذج   تخجذذع و ،%ٜ.ٔالالتذذى تذذدوجغ دون الدذذغ القانػنيذذة فذذى الحزذذخ 
وقرذذذخ   ،الخيذذذ  إلذذذى ر بذذذة الذذذخيفييغ فذذذى اإلكثذذذار مذذذغ األوالدالشدذذذبة فذذذى 

ودعذع  ، والخػف عمى الذذخف والعذخض ،الفاصل الدمشى بيغ اآلباء واألبشاء
أوضذذحت . كسذذا ور بذذة اآلبذذاء فذذى تذذدويج أوالدىذذع مبكذذخاً  ،الذذخوابط األسذذخية 

ن ضذذاىخة الذذدواج أ (ٕ٘ٔٓ) "مخكذذد السعمػمذذات ودعذذع اتخذذاذ القذذخار"دراسذذة 
مفتيذات أقذل لتشتذخ فى مرخ، حيث بم  عذجد حذاالت الذدواج السبكذخ السبكخ 

% مغ إجسالى حاالت الذدواج التذى تسذت فذى عذام  ٜٕسشة حػالى  ٛٔمغ 
ٕٓٔٗ . 

أن ىشذاك أسذباًبا عجيذجة توذف وراء تفذذى ىذحه  ( ٕٕٔٓ" صقخ" ) ويحكخ  
، حيذث يعذج أحذج أىذع األسذباب التذى والزغػط االقتراديةالفقخ  مثل: الطاىخة

جفع الفقخاء فى الخي  السرخى لتدويج بشاتيع فى سغ مبكخة لمذتخمز مذغ ت
، حيذذث يحرذذل الػالذذجان عمذذى السذذال أو األشذذياء العيشيذذة كسقابذذل أو أعبذذائيغ

 العذذادات والتقاليذذج السػروثذذة و ذكذذخ أن الجيذذل كسذذاوالجيذذل، بشذذتيع، إل اثسشذذ
 بذة الذخيفييغ ر  ذلذظ فذى  سثذلويتدوًرا كبيًخا فى انتذار ىحه الطذاىخة،  تمعب 

فى اإلكثار مغ األوالد، والتخمز مذغ أعبذاء البشذات، والخذػف الذذجيج عمذى 
  الذخف والعخض

العجيج مغ اآلثذار التذى تيذجد السجتسذع والتذى  الطاىخة  مظتقج نتج عغ و     
 فذذي السجتسذذع، وعذذجم قذذجرة الػالذذجيغ عمذذى التعمذذيعانخفذذاض مدذذتػى مشيذذا: 

زيذادة  وبالتذالى ،شفذال األ أكثذخ مذغ عذجد  نجذابو التخبيذة الدذميسة ألبشذائيع، 
 و ،الخالفذات األسذخية وانتذذار ،عسالذة األشفذالالسذكمة الدذكانية، وارتفذاع 

 اختيذار فذي حقيذا مذغ البشذت  ،وحخمذان الػالذجيغ حشذان مغ العاشفي الحخمان

،  وارتفذاع  يذاكتئاباو  ىذاوزيادة تػتخ ،الصفػلذة مخحمذة عذير مذغو  ، الذدوج
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 قذج كذذف تقخيذخ حكذػمي حذجيث الشقذابو  (.ٖٕٔٓ ،معجالت الصذالق )عصذا
الرذذادر عذذغ الجيذذاز “  ٕٗٔٓمذذغ واقذذع كتذذاب السذذخأة والخجذذل فذذي مرذذخ 

 السخكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  لمتعبئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة العامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة واالحرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء
http://www.masress.com/ahram/1336917  عذذغ ارتفذذاع معذذجل

ٝ عام ٙ.ٚٔٝ ضعف مثيمتيا عشج الحكػر ٘.ٕٖشدبة األمية بيغ االناث ب
زواج القاصذذخات الذذح  يذذجفعيغ الذذى التدذذخب  إلذذىالدذذبب  وأرجذذع  .، ٕٕٔٓ

 .مغ التعميع

http://www.masress.com/ahram/1336917
http://www.masress.com/ahram/1336917
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 يشكهح انثحث
، وبشذاء مجتسعذو عذجاده لدوًرا ىاًما فى إعجاد الشرء وتخبيتذو  األسخة تمعب  
ى الذدواج، الكفذاءة فذ ىحه األسذذ أىع ومغ تع بشاؤىا عمى أسذ سميسة،لػ 

وحخية اختيار الدوجيغ لبعزيسا، ف ذا لع تتػفخ تمظ الذخوط فدذػف يفذذل 
 برذذفةالسجتسذذع عمى يتختذذب عميذذو العجيذذج مذذغ اآلثارالدذذمبية وىذذحا الذذدواج 

أن البشذت التذى لذع تبمذ  بعذج  حيث، خاصة الدوجيغ برفة كال ، وعمىعامة
معشذى األسذخة وال  سغ الدواج القانػنى وىػ ثسانية عذخ عاًما ال تجرك جيذًجا

معشى الدواج، وليذ عشجىا القجرة عمى تحسل مدئػلية تخبية أبشاء، فيى ال 
وتذذذيخ الكثيذذخ مذذغ  .؟؟؟ تذذدال شفمذذة، فيذذل تدذذتصيع شفمذذة أن تخبذذى أشفذذاالً 

إلى انتذار تمظ الطاىخة فى الخيذ  والتى تع ذكخ بعزيا سابًقا اإلحرائيات 
ع، لسذذا يذذشجع عشيذذا مذذغ  ثذذار السرذذخى، األمذذخ الذذحى ييذذجد اسذذتقخار السجتسذذ

تزذافخ جسيذع الجيذػد لمعسذل عمذى ويدتػجب  ،سمبية متعجدة عمى السجتسع
مقاومة انتذار تمظ الطاىخة وعالجيا عالًجا جحرًيا مذغ خذالل الػقذػف عمذى 

األسذخة و األسباب الحقيقية ليا، ومذا قذج تحجثذو مذغ  ثذار سذمبية عمذى البشذت 
 السجتسع.و 

جذادة لمتعذخف عمذى األسذباب السختمفذة لذدواج ال لحلظ كانت ىحه الجراسذة    
السقتخحات التى يخاىا أرباب  والتعخف عمىاآلثار الستختبة عميو، و القاصخات، 

 األسخ السبحػثيغ لمتغمب عمى ىحه الطاىخة.
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 أهذاف انثحث
 فى ضػء مذكمة البحث الدابق عخضيا تحجدت أىجافو فيسا يمى:

 ج القاصذخات مذغ وجيذة نطذخالتعخف عمى األسباب االجتساعية لدوا -ٔ
 .السبحػثيغاألسخ  ابربأ

التعخف عمى األسباب االقترادية لذدواج القاصذخات مذغ وجيذة نطذخ  -ٕ
 .باب األسخالسبحػثيغأر 

تحجيج اآلثار االجتساعيذة الستختبذة عمذى زواج القاصذخات مذغ وجيذة  -ٖ
 .رباب األسخالسبحػثيغأنطخ 

مغ وجية نطذخ  تحجيج اآلثار الشفدية الستختبة عمى زواج القاصخات -ٗ
 رباب األسخالسبحػثيغ.أ

سبحذػثيغ ال ألرباب األسخ تحجيج معشػية العالقة بيغ الرفات التالية -٘
عذذجد أفذذخاد األسذذخة، و الحالذذة التعميسيذذة،  و،والجذذشذ  وىذذى: الدذذغ،

الحيذذذذازة الدراعيذذذذة  مدذذذذاحةو  ،الذذذذذيخى ل سذذذذخة الذذذذجخل والسيشذذذذة،و 
 .دواج القاصخاتوبيغ رأييع فى األسباب االجتساعية ل ،بالقيخاط 

تحجيج معشػية العالقة بيغ الرفات التالية ألرباب األسخ السبحذػثيغ  -ٙ
و الحالذذة التعميسيذذة، وعذذجد أفذذخاد األسذذخة، ،وىذذى: الدذذغ، والجذذشذ 

والسيشذذذذة،و الذذذذجخل الذذذذذيخى ل سذذذذخة، ومدذذذذاحة الحيذذذذازة الدراعيذذذذة 
 وبيغ رأييع فى األسباب االقترادية لدواج القاصخات. ،بالقيخاط 
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

السبحذػثيغ لمتغمذب عمذى ضذاىخة  رباب األسخأ ف عمى مقتخحاتالتعخ  -ٚ
 زواج القاصخات.

 نيانثحثي نيانفرض
 ألربذذذاب األسذذذخ تػجذذذج عالقذذذة بذذذيغ الستغيذذذخات السدذذذتقمة السجروسذذذة -ٔ

عذذذجد  والحالذذذة التعميسيذذة، و ،والجذذشذ  سبحذذػثيغ وىذذى : الدذذذغ،ال
 الحيذذازة مدذذاحةو ،الذذذيخى ل سذذخة  الذذجخلو السيشذذة، و أفذذخاد األسذذخة، 

وبذذذيغ رأييذذذع فذذذى األسذذذباب االجتساعيذذذة لذذذدواج  ،الدراعيذذذة بذذذالقيخاط
 القاصخات.

 ألربذذاب األسذذخ بذذيغ الستغيذذخات السدذذتقمة السجروسذذة  تػجذذج عالقذذة -ٕ
عذجد أفذخاد و الحالة التعميسية،  و،الجشذ و سبحػثيغ وىى : الدغ،ال

الحيذذذذازة  مدذذذذاحةو  ،الذذذذذيخى ل سذذذذخة الذذذذجخلو السيشذذذذة،  واألسذذذذخة،
وبذذذيغ رأييذذذع فذذذى األسذذذباب االقترذذذادية لذذذدواج  اطالدراعيذذذة بذذذالقيخ 

 القاصخات.

 ضني اإلحصائينيانفر
   اسختبارىال السقابميغ ليسا  الفخضيغ البحثييغ تع وضع كمسة ال أمام 

 انطريقح انثحثيح
أجخى ىحا البحث فى محافطة الجيدة كسجذال جغخافذى لمبحذث والتذى تزذع     

ػائى مشيا فكذان مخكذد البجرشذيغ، عذخة مخاكد إدارية، وتع اختيار مخكد عذ
الصخفايذذة، وأبذذػ وتذذع اختيذذار ثذذالث قذذخى عذذذػائًيا مذذغ السخكذذد فكانذذت قذذخى: 

، وقذذج اختيذذخت عيشذذة البحذذث بصخيقذذة عسجيذذة عذذغ ، ومد ػنذذةرجذذػان القبمذذى
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

شخيق اإلخبارييغ مغ الثالث قخى السختارة لتحجيج أرباب األسذخ الذحيغ قذامػا 
ى السحذذجد لمذذدواج، وبذذذخط أن يكذذػن قذذج بتذذدويج بشذذاتيع قبذذل الدذذغ القذذانػن

مبحػًثا مغ كذل قخيذة  ٓٗخسذ سشػات فأكثخ، حيث تع اختيار  عميومزى 
مبحػًثذا، وتذع جسذع البيانذات السيجانيذة  ٕٓٔوبحلظ بم  حجع عيشذة الجراسذة 

مغ خالل استسارة استبيان تع ترسيسيا و عجادىا ليحا الغخض، وذلظ خذالل 
، وبعذذج جسذذع تمذذظ البيانذذات تذذع تفخيغيذذا م ٕٙٔٓعذذام ويػنيذذة شذذيخى مذذايػ 

وجذذذجولتيا وتحميميذذذا باسذذذتخجام جذذذجاول الحرذذذخ العذذذجدى والشدذذذب السئػيذذذة، 
بيخسذػن، ومعامذل والتكخارات، والجرجة الستػسصة، ومعامل االرتباط البدذيط ل

أربعذة ت اسذتسارة االسذتبيان عمذى شذتسممخبع كاى (، وقج االتصابق الشدبى )
 أقدام عمى الشحػ التالى:

سبحػثيغ ألرباب األسذخالواختز ببعس الرفات الذخرية : انقسى األول
الدذغ، والجذشذ، والحالذة التعميسيذة، وعذجد أفذخاد األسذخة، والسيشذة،  وتذسل:

 الحيازة الدراعية بالقيخاط.مداحة والجخل الذيخى ل سخة، و 

بسشصقذة  القاصذخات زواج واخذتز بذالتعخف عمذى أسذباب: انقسى انثاًَ
تع استبيان السبحػثيغ ، حيث ية نطخ أرباب األسخ السبحػثيغالبحث مغ وج

األسذذذباب  سذذذباب والستسثمذذذة فذذذى مجسذذذػعتيغ ىسذذذا: تمذذذظ األ عذذذغ رأييذذذع فذذذى
 وتزذسشت سذتةأسباب، واألسباب االقترادية  خسدة وتزسشت  االجتساعية

، وذلذظ العمسيذةأسباب، تع جسعيا وحرذخىا مذغ الكتابذات الشطخيذة والبحذػث 
ىى: مػافق، و لى حج ما، و يخ مػافق،  فئاتمغ ثالث  عمى مقياس مكػن 
 رأى السبحذػثيغ فذىعمى التختيب لتعبذخ عذغ  ٔ و،ٕو، ٖوأعصيت الجرجات 

 .بسشصقة البحث أسباب زواج القاصخات
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

واخذذتز بذذالتعخف عمذذى اآلثذذار اإلجتساعيذذة والشفدذذية : انقسممى انثانممث
السبحذػثيغ،  لدواج القاصذخات بسشصقذة البحذث مذغ وجيذة نطذخ أربذاب األسذخ

اآلثذذار الستختبذذذة عمذذذى زواج حيذذث تذذذع اسذذتبيان السبحذذذػثيغ عذذذغ رأييذذع فذذذى 
االجتساعيذذذة وتزذذذسشت   اآلثذذذاروالستسثمذذذة فذذذى مجسذذذػعتيغ ىسذذذا:   القاصذذخات

االقترذذذادية وتزذذذسشت سذذذتة أسذذذباب، وذلذذذظ عمذذذى  ثذذذارخسدذذذة أسذذذباب، واآل
مقيذذاس مكذذػن مذذغ ثذذالث فئذذات ىذذى: مػافذذق، و لذذى حذذج مذذا، و يذذخ مػافذذق، 

عمى التختيب لتعبذخ عذغ رأى السبحذػثيغ فذى  ٔ،و ٕ، وٖعصيت الجرجات وأ
 زواج القاصخات بسشصقة البحث. اآلثار الستختبة عمى

السبحذػثيغ لمتغمذب عمذى  رباب األسذخأ واختز بسقتخحات: انقسى انراتع
ضاىخة زواج القاصخات، وفييا تع حداب التكخار الستجابات السبحػثيغ عمذى 

حذذات الذذػاردة باسذذتسارة االسذذتبيان، وتذذع تختيذذب ىذذحه كذذل مقتذذخح مذذغ السقتخ 
 كل مقتخح. مىالسقتخحات تختيًبا تشازلًيا وفًقا لعجد استجابات السبحػثيغ ع
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 :انُتائح ويُاقشتها

 : أوال: وصف عيُح انثحث

( أن السبحػثيغ مغ أرباب األسخ ٔأوضحت الشتائج ) ججول رقع        
 ع السجروسة عمى الشحػ التالى:ريبسشصقة البحث يتػزعػن وفقا لخرائ

سشة وبمغت  ٗٗ-ٖ٘فى الفئة العسخية  السبحػثيغ سغ يقع مشػال  -ٔ
 %(. ٚ،ٙٗندبتيع )

 . ذكػر %( ٖ،ٖٜالغالبية العطسى مشيع ) -ٕ

ما يديج و  ،%( أميػن ٛ،ٓ٘ما يديج عمى نرف السبحػثيغ بقميل ) -ٖ
 .%(   يقخأون ويكتبػن ٘،ٕٚ)بقميل أيزا  عمى ربعيع 

 ٙ-٘%( عجد أفخاد أسخىع صغيخا)ٖ،ٛ٘بحػثيغ ) البية الس -ٗ
 أفخاد(.

 %( مدارعػن .٘٘) أكثخ مغ نرفيع -٘

%(  دخػليع الذيخية ٖ،ٖٗما يديج عمى خسدييع بقميل ) -ٙ
 .يا( جشيٓٓٛٔ-ٓٓٗٔمتػسصة )

%(  يخ حائديغ ألراضى ٘،ٚٗمغ نرف السبحػثيغ ) أقل قميال -ٚ
 زراعية.
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ا و املثحىثني سرأ( تىزيع أرتاب 0خذول رقى )
ً
فق

 خلصائصهى املذروسح

 % عجد الخرائز % عجد الخرائز

 الدغ: -ٔ
 سشة ٗٗ -ٖ٘
 سشة ٗ٘ -٘ٗ
 سشة ٘ٙ -٘٘

 
٘ٙ 
ٗٚ 
ٔٚ 

 
ٗٙ.ٚ 
ٖٜ.ٕ 
ٔٗ.ٔ 

 السيشة: -٘
 مدارع
 حخفى
 عامل

 أعسال حخة
 ربة مشدل
 مػضف

 
ٙٙ 
ٔٛ 
ٔٙ 
ٔٓ 
ٖ 
ٚ 

 
٘٘ 
ٔ٘ 
ٖٔ.ٗ 
ٛ.ٖ 
ٕ.٘ 
٘.ٛ 

 ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع

 الشػع: -ٕ
 ذكخ
 أنثى

 
ٕٔٔ 
ٛ 

 
ٜٖ.ٖ 
ٙ.ٚ 

 الجخل: -ٙ
 مشخفس

 (ٔٓٓٓ-ٖٔٓٓ) 
 متػسط

 (ٔٗٓٓ-ٔٛٓٓ) 
 عالى

 (ٕٓٓٓ-ٖٓٓٓ) 

 
 

ٕ٘ 
 

ٕ٘ 
 
ٖٗ 

 
ٕٓ.ٛ 
 

ٖٗ.ٖ 
 

ٖ٘.ٜ 

 ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع

الحالة  -ٖ
 التعميسية:

 أمى
 يقخأ ويكتب
 إبتجائية

 
 
ٙٔ 
ٖٖ 
ٔٓ 

 
 

٘ٓ.ٛ 
ٕٚ.٘ 
ٛ.ٖ 

الحيازة مداحة  -ٚ
 :بالقيخاط الدراعية

  يخ مبيغ
 مشخفزة 

 ( قيخاطٓٔ-ٙ)
 متػسصة 

 ( قيخاط٘ٔ-ٕٔ)

 
٘ٚ 
ٚ 
 
ٖٗ 

 
ٗٚ.٘ 
٘.ٛ 
 

ٕٛ.ٗ 
ٔٛ.ٖ 
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 إعجادية
 م ىل متػسط
 م ىل عالى

٘ 
٘ 
ٙ 

ٗ.ٕ 
ٗ.ٕ 
٘ 

( ٕٗ -ٙٔعالية )
 قيخاط
 

ٕٕ 

 ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع

عجد أفخاد  -ٗ
 األسخة:
 ٙ-٘أسخة صغيخة 
 أفخاد

-ٚأسخة متػسصة 
 خادأف ٛ

 ٔٔ-ٜكبيخة  أسخة
 دفخ 

 

 
 
ٚٓ 
 
ٖٜ 
 
ٔٔ 

 
 

٘ٛ.ٖ 
 

ٖٕ.٘ 
 
ٜ.ٕ 

درجة التعخض  - ٛ
 لػسائل اإلعالم:

 

 درجة مشخفزة
 درجة متػسصة
 درجة مختفعة

 
 
 
ٗٙ 
٘ٗ 
ٕٓ 

 
 
 

ٖٛ.ٖ 
ٗ٘ 
ٔٙ.ٚ 

 ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع ٓٓٔ ٕٓٔ السجسػع
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ثاَيا: األسثاب اإلختًاعيح نسواج انقاصراخ يٍ وخهح َظر 
 ثحىثنيأرتاب األسر امل

 ،إلجتساعيذذذة لذذذدواج القاصذذذخات فذذذى خسدذذذة أسذذذباب اتحذذذجدت األسذذذباب    
وجاءت اسذتجابات السبحذػثيغ مذغ أربذاب األسذخ عمييذا مختبذة تختيبذا تشازليذا 

 سذذػافقتيع عمذذى تمذذظ األسذذباب عمذذى الشحذذػ التذذالىلوفقذذا لمجرجذذة الستػسذذصة 
 :(ٕججول رقع)

سغ صغيخة ستخة لمبشت  جاء فى مقجمة ىحه األسباب: اعتبار الدواج فى   
وبجرجذة  ، (األولذى واألولذى مكذخر)والخػف مذغ العشػسذة فذى السذختبتيغ :  ،

تذذال ذلذذظ عذذجم  ،لكذذل مشيسذذا  درجذذة مذذغ ثذذالث درجذذات ٛ.ٕمتػسذذصة قذذجرىا 
وبجرجة متػسصة  (فى السختبة الثانية )القجرة عمى اإلنفاق عمى تعميع البشات

وبجرجذذة متػسذذصة  (لسختبذذة الثالثذذةفذذى ا )ثذذع كثذذخة األوالد ، درجذذة ٙ.ٕقذذجرىا 
تال ذلظ فى التختيب كثذخة السذذكالت والخالفذات األسذخية  ،درجة  ٕ.ٕقجرىا 

 درجة. ٘.ٔوبجرجة متػسصة قجرىا  (فى السختبة الخابعة واألخيخة)
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ا نرأيهى فً  املثحىثني سرأ( تىزيع أرتاب 6خذول رقى )
ً
وفق

 األسثاب االختًاعيح نسواج انقاصراخ

 م

        رأى       
   

 السبحػثيغ
                    

 
األسباب 

 االجتساعية

 إلى حج مػافق
 ما

  يخ
 مػافق

 اإلجسالى

الستػسط 
 السخجح

  
 التختيب

 % عجد % عجد % عجد % عجد

ٔ 

اعتبار 
الدواج فى 
سغ صغيخة 
 ستخة لمبشت

ٕٔٓ ٛ٘ ٔٙ ٖٔ.ٖ ٕ ٔ.ٚ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ.ٛ ٔ 

ٕ 
الخػف مغ 
 م ٔ ٛ.ٕ ٓٓٔ ٕٓٔ ٓٔ ٕٔ ٘ٗ ٗ٘ ٘ٗ ٗ٘ العشػسة

 ٖ ٕ.ٕ ٓٓٔ ٕٓٔ ٖ.ٖٕ ٕٛ ٚ.ٖٔ ٖٛ ٘ٗ ٗ٘ كثخة األوالد ٖ

ٗ 

عجم القجرة 
عمى اإلنفاق 
عمى تعميع 

 البشات

ٜٙ ٘ٚ.٘ ٘ٓ ٗٔ.ٚ ٔ ٓ.ٛ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ.ٙ ٕ 

٘ 

كثخة 
السذكالت 
والخالفات 
 األسخية

ٕٔ ٔٓ ٗٓ ٖٖ.ٖ ٙٛ ٘ٙ.ٚ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.٘ ٗ 
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ح نسواج انقاصراخ يٍ وخهح َظمر ثانثا: األسثاب اإلقتصادي
 أرتاب األسر املثحىثني

وجاءت  ،تحجدت األسباب اإلقترادية لدواج القاصخات فى خسدة أسباب     
اسذذتجابات السبحذذػثيغ مذذغ أربذذاب األسذذخ عمييذذا مختبذذة تختيبذذا تشازليذذا وفقذذا 

سذػافقتيع عمذى تمذظ األسذباب عمذى الشحذػ التذالى) جذجول للمجرجة الستػسصة 
 (ٖرقع

صذذذعػبة الطذذذخوف الساديذذذة لذذذخب  فذذذى مقجمذذذة ىذذذحه األسذذذباب: جذذذاء -
فذذى السذذختبتيغ : وارتفذذاع الذذدواج وتكاليفذذو برذذفة مدذذتسخة  ،األسذذخة

درجذذة مذذغ  ٚ.ٕوبجرجذذة متػسذذصة قذذجرىا  ، (األولذذى واألولذذى مكذذخر)
الثانيذة والثانيذة )فذى السذختبتيغ  تذال ذلذظ ،ثالث درجذات لكذل مشيسذا 

 ،ة لخعايتيذذا واإلنفذذاق عمييذذاكفايذذة الذذجخل لذذخب األسذذخ عذذجم  (مكذذخر
 ٗ.ٕوبجرجذذة متػسذذصة قذذجرىا   كفايذذة الذذجخل لتعمذذيع البشذذات وعذذجم
عجم تذػفخ عسذل ثابذت  تالىسا فى السختبة الثالثة ، لكل مشيسا درجة

 ٕوبجرجة متػسصة قذجرىا  (فى السختبة الثالثة) لإلنفاق عمى األسخة
لمسداعجة عجم تػفخ فخصة عسل لمبشت تال ذلظ فى التختيب  ،درجة 

وبجرجذة متػسذصة  (فذى السختبذة الخابعذة واألخيذخة) فى معيذة األسذخة
 درجة. ٛ.ٔقجرىا 
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ا نرأيهى  املثحىثني سرأ( تىزيع أرتاب 3خذول رقى )
ً
وفق

 فً األسثاب االقتصاديح نسواج انقاصراخ

 م

         رأى      
 السبحػثيغ  

                    

األسباب 
 االقترادية

 حجإلى  مػافق
 ما

  يخ
 مػافق

 اإلجسالى
الستػسذذذذط 

 السخجح
  

 % عجد % عجد % عجد % عجد التختيب

ٔ 

صعػبة 
الطخوف 

السادية لخب 
 األسخة

ٛ٘ ٚٓ.ٛ ٖٗ ٕٛ.ٗ ٔ ٓ.ٛ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ.ٚ ٔ 

ٕ 

عجم كفاية 
الجخل 
لخعايتيا 
واإلنفاق 
 عمييا

ٚٙ ٖٙ.ٖ ٗٗ ٖٙ.ٚ - - ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ.ٗ ٕ 

ٖ 
عجم كفاية 
الجخل لتعميع 

 شاتالب
 م ٕ ٗ.ٕ ٓٓٔ ٕٓٔ - - ٚ.ٖٙ ٗٗ ٖ.ٖٙ ٙٚ

ٗ 

عجم تػفخ 
عسل ثابت 
لإلنفاق عمى 

 األسخة

ٖٜ ٖٕ.٘ ٖٗ ٖ٘.ٛ ٖٛ ٖٔ.ٚ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ ٖ 

٘ 

عجم تػفخ 
فخصة عسل 

لمبشت 
لتداعج فى 
 السعيذة

ٕٜ ٕٗ.ٕ ٕٗ ٖ٘ ٜٗ ٗٓ.ٛ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.ٛ ٗ 

ٙ 

ارتفاع 
تكاليف 

الدواج برفة 
 مدتسخة

 م ٔ ٚ.ٕ ٓٓٔ ٕٓٔ ٖ.ٖ ٗ ٘.ٕٕ ٕٚ ٕ.ٗٚ ٜٛ
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

عهمً زواج انقاصمراخ يمٍ  ختًاعيح املرتتثحإلراتعا: اآلثار ا
 وخهح َظر أرتاب األسر املثحىثني

تحذذجدت اآلثذذار اإلجتساعيذذة الستختبذذة عمذذى زواج القاصذذخات فذذى  خسذذذ     
وجاءت استجابات السبحػثيغ مغ أربذاب األسذخ عمييذا مختبذة  تختيبذا  ، ثار 

سػافقتيع عمى تمظ اآلثار عمذى الشحذػ التذالى لستػسصة تشازليا وفقا لمجرجة ال
 :(ٗ)ججول رقع

جذذاء فذذى مقجمذذة ىذذحه اآلثذذار : التدذذخب مذذغ التعمذذيع فذذى السختبذذة األولذذى    
تالىذا فذى التختيذب :  ،درجة مغ ثالث درجذات  ٕ.ٕوبجرجة متػسصة قجرىا 
 فىرعاية أوالدىا كسا يجب عجم قجرة البشت عمى 

:  تال ذلظ فى التختيب ،درجة  ٜ.ٔجة متػسصة  قجرىا السختبة الثانية وبجر  
لسعشى الحياة الدوجية فى السختبة الثالثة وبجرجة متػسصة  عجم إدراك البشت

عمذى التعامذل مذع السذذكالت التذى  عجم قجرة البشذت : ثع ،درجة  ٙ.ٔقجرىا 
درجذة  ٘.ٔتػاجييا بعج زواجيا فى السختبة الخابعة وبجرجة متػسذصة قذجرىا 

وبجرجذذذة متػسذذذصة قذذذجرىا  : الصذذذالق فذذذى السختبذذذة الخامدذذذة واألخيذذذخة ثذذذع ،
 .درجةٕ.ٔ

الستختبذة عمذى زواج  االجتساعيذةويسكغ تفديخ الشتائج الستعمقذة باآلثذار     
ستشجت الشطخيذة فذي االقاصخات  فى ضػء نطخية " التفكظ اإلجتساعى" حيث 

وىػ ما يعخف تفديخىا لمجخيسة الي ما يدػد السجتسع مغ تشازع أو تزارب 
بالتفكذذظ االجتسذذاعي ، وفذذي بيذذان العالقذذة بذذيغ التفكذذظ االجتسذذاعي والجخيسذذة 
ميد أنرار ىحه الشطخية بيغ أنػاع السجتسعات مغ ناحية وبذيغ تصذػر حيذاة 

ميذد أنرذار الشطخيذة بذيغ السجتسذع ، و مغ ناحيذة أخذخ  الفخد داخل السجتسع 
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

أن السجتسذع الخيفذي الخيفي البجائي ومجتسذع الحزذخ الحذجيث حيذث الحطذػا 
بية يتسيد باالندجام والخقابة الستبادلة بيغ أعزائو وتدػده مجسػعة متذا

، ويعذذير أفذذخاده حيذذاة مذذذتخكة لخجمذذة مرذذالح مذذغ القذذيع والتقاليذذج والعذذادات
، دعذذة الفخديذذة والرذذخاعات الستبادلذذةلجساعذذة وتخمذذػ حيذذاتيع  البذذا مذذغ الش

كبيذذخة داخذذل السجتسذذع  وتختذذب عمذذي ذلذذظ انخفذذاض معذذجل الجخيسذذة برذذػرة
 الخيفي .

وعمذذي العكذذذ فذذي السجتسذذع الحذذجيث فذذ ن شبيعذذة الحيذذاة تتدذذع بالتعقيذذج    
والتذابظ وتزارب السرالح وما نتج عغ ذلظ مغ ترارع بذيغ أفذخاده الذحيغ 
ىع  البا ما يشحجرون مغ مجتسعات متبايشة في عاداتيا وتقاليجىا ، ولذحلظ 

حاولذذذذة تحقيذذذق كذذذذل فذذذخد مرذذذذمحتو تدذذذػد ىذذذحا السجتسذذذذع روح الفخديذذذة وم
الذخرذذية ولذذػ عمذذي حدذذاب الغيذذخ دون مخاعذذاة لمقذذيع والسبذذادئ والزذذػابط 
الالزمة لمحياة في السجتسع وىػ ما يقػد الفخد الي مخالفة القانػن وارتكذاب 

 الجخيسة .

ومذذغ ناحيذذة أخذذخ  ، فذذ ن الفذذخد خذذالل مخاحذذل حياتذذو السختمفذذة يتعامذذل مذذع 
ص السحيصذذيغ بذذو ، ففذذي مخحمذذة الصفػلذذة مجسػعذذات متشػعذذة مذذغ االشذذخا

سذذمػكياتو يعذذير الصفذذل فذذي أسذذختو ويتمقذذي داخميذذا مذذا يذذ ثخ فذذي ترذذخفاتو و 
فمذػ كذان الػالذجيغ أو أحذجىسا قذجوة سذيئة فدذػف ؛ ومشيا الدذمػك االجخامذي

، أمذذا لذذػ كذذان أبذذػاه صذذالحيغ ك الفذذخد مخالفذذا لمقذذيع االجتساعيذذةيذذأتي سذذمػ 
ية ف نو سػف يخذخج فذي مخحمذة تاليذة ليتعامذل ولقشاه القيع والسبادئ األخالق

مذع جساعذات مذغ االشذخاص السختمفذذيغ فذي سذمػكياتيع و ترذخفاتيع وذلذذظ 
 في مجتسع السجرسة ثع االصجقاء ثع مجتسع العسل .
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

خاصذة فذي  –وىحا التصػر في تعامالتو وفقا لتصػر مخاحل عسخه قج يزذعو 
يغ الدذذمػك القذذػيع فذذي تشذذاقس وأزمذذة اختيذذار مذذا بذذ –السجتسعذذات الحجيثذذة 

والدمػك السدتيجغ ، وقج يشتيي بو االمخ في الشيايذة الذي انتيذاج الدذمػك 
 االجخامي .

ا نرأيهى فً اآلثار 4خذول رقى )
ً
( تىزيع أرتاب أسر املثحىثني وفق

 االختًاعيح املرتتثح عهً زواج انقاصراخ

 م

     رأى       
 السبحػثيغ   

                    
اآلثار 
 تساعيةاالج

 إلى حج مػافق
 ما

  يخ
 مػافق

 اإلجسالى
الستػسذذذذذذذذذذط 

 السخجح
  

 % عجد % عجد % عجد % عجد التختيب

ٔ 

عجم إدراك 
البشت لسعشى 

الحياة 
 الدوجية

ٜ ٚ.٘ ٜ٘ ٜٗ.ٕ ٕ٘ ٖٗ.ٖ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.ٙ ٖ 

ٕ 

عجم قجرة 
البشت عمى 
التعامل مع 
السذكالت 

التى تػاجييا 
 بعج الدواج

ٗ ٖ.ٖ ٗٛ ٗٓ ٙٛ ٘ٙ.ٚ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.٘ ٗ 

ٖ 

عجم قجرة 
البشت عمى 
رعاية أوالدىا 

 كسا يجب

ٖٔ ٔٓ.ٛ ٕٛ ٙٛ.ٖ ٕ٘ ٕٓ.ٜ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.ٜ ٕ 

التدخب مغ  ٗ
 التعميع

ٗٛ ٗٓ ٗٙ ٖٛ.ٖ ٕٙ ٕٔ.ٚ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ.ٕ ٔ 

 ٘ ٕ.ٔ ٓٓٔ ٕٓٔ ٜ ٛٔ - - ٓٔ ٕٔ الصالق ٘
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ر خايسا: اآلثار انُفسيح املرتتثح عهً زواج انقاصراخ يٍ وخهح َظ
 أرتاب األسر املثحىثني

 ،تحذجدت اآلثذذار الشفدذية الستختبذذة عمذى زواج القاصذذخات فذى  سذذت  ثذذار     
وجاءت استجابات السبحػثيغ مغ أربذاب األسذخ عمييذا مختبذة  تختيبذا تشازليذا 

سػافقتيع عمى تمظ اآلثار عمى الشحػ التالى )جذجول لوفقا لمجرجة الستػسصة 
 :(٘رقع

لجذذذػء البشذذذت ألىميذذذا حتذذذى فذذذى أبدذذذط ثذذذار : جذذذاء فذذذى مقجمذذذة تمذذذظ اآل   
درجذة مذغ ثذالث  ٗ.ٕالسختبة األولى وبجرجة متػسصة قذجرىا  السذكالت فى

عذذذجم تذذذػفخ اإلرتيذذذاح الشفدذذذى  بذذذيغ البشذذذت تالىذذذا فذذذى التختيذذذب :  ،درجذذذات 
واإلحدذذذاس الذذذجائع لمببشذذذت  ،والذذذذعػر الذذذجائع لمبشذذذت باإلكتئذذذاب  ،وزوجيذذذا

وبجرجذذة والثانيذذة مكذذخر  ، الثانيذذة اتذذب: فذذى السخ بالغخبذذة فذذى بيذذت زوجيذذا 
تذػتخ العالقذات تذال ذلذظ فذى التختيذب :  ، درجتان لكذل مشيذامتػسصة  قجرىا 

وبجرجة متػسصة  الثالثةاإلجتساعية األسخية داخل محيط األسخة فى السختبة 
الزذذذغػط  واألخيذذذخة  الخابعذذذة بيشسذذذا جذذذاء فذذذى السختبذذذة: ،درجذذذة  ٜ.ٔقذذذجرىا 

بجرجة متػسذصة السحيصة بالفتاة نتيجة إجبارىا عمى الدواج فى سغ صغيخة 
 درجة. ٛ.ٔقجرىا 

ويسكذذذذغ تفدذذذذيخ الشتذذذذائج الستعمقذذذذة باآلثذذذذار الشفدذذذذية الستختبذذذذة عمذذذذى زواج 
  :بارسػند عشج االجتساعي الشدقالقاصخات فى ضػء نطخية 

 بسعشى بحاتو، يػجج مالعا االجتساعي الشدق أن بارسػند تالكػت اعتبخ أواًل:
 عذغ اجتسذاعي، كشدذق مدذتقمة اجتساعيذة وحقيقذة واقعذاً  يسمذظ السجتسع أن

 .األفخاد وجػد



 

102 


 

 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 مشيذذذا يتكذذذػن  التذذذي الفخعيذذذة األندذذذاق و االجتسذذذاعي البشذذذاء يبذذذخز : ثانيذذذاً 
 اليامذة األوليذة الػضذائف مذغ عذجداً  ( Organizationsالبشاء)السشطسات

 :مغ الػضائف ىحه وتتكػن 

 مجسػعذة عمذى يعتسذج الشدذق أن بسعشى ) Integration ( : ملالتكا -ٔ
 األندذاق داخذل التكامذل يشرذب كسا بالسجتسع. الفخد تخبط التي السعاييخ مغ

 الشدذذذق ويرذذبح الفخعذذذي. الشدذذق داخذذل تذذذتع التذذي العالقذذذات عمذذى الفخعيذذة
 : وىي عشاصخ ثالثة بيغ التػازن  تحقق إذا متكامالً 

 التذي لمفاعذل الذخرذية األىذجاف )والجور السكانة ) الثابتة الػسائل -
 السخكذذذذد : مثذذذذل ) الشدذذذذق ىذذذذحا فذذذذي اشذذذذتخاكو مذذذذغ تحقيقيذذذذا يخيذذذذج

  )الخ األمغ... االجتساعي،

  .اإلنتذذذذذاج أ  الشدذذذذذق أجميذذذذذا مذذذذذغ وجذذذذذج التذذذذذي األىذذذذذجاف  -

 الشدذذق يعسذذل االجتسذذاعي، البشذذاء فذذي متكذذامالً  الفاعذذل يكذذػن  وحتذذى
 ل دوار  خساً  ألعزائو االجتساعية التشذئة عسمية تتزسغ أن عمى
 السكانذذذذات خرذذذذائز مذذذذغ تقتذذذذخب حتذذذذى الفذذذذاعميغ شخرذذذذية فذذذذي

 الذجور يشجذد ثذع ومغ ل دوار، الفاعميغ استجماج فيحجث السػروثة،
  .وجو أكسل عمى

  : Maintenance (Pattern( السحافطة نسط -2 

 إلذذى يذ د  عسػميتيذا ليذا وقذيع معذاييخ مذغ يتزذسشو بسذا الشدذق أن ويعشذي
 ولكذغ الشدذق. حذجود عذغ يشحذخف أو يخخج فال التفاعل نسط عمى السحافطة
 العسػميذذة، ذات السعذذاييخ ىذذحه جانذذب إلذذى يتزذذسغ العذذام االجتسذذاعي الشدذذق
 إلذذى يذذ د  قذذج مسذذا فخعيذذة، أندذذاق أو اجتساعيذذة بجساعذذات خاصذذة معذذاييخ
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 داخذل تفاعميذا أثشذاء الفخعيذة األندذاق أو الجساعذات ىحه بيغ الرخاع وقػع
 بذيغ أ  الفخعذي الشدذق بشذاء داخذل يحذجث قذج الذذيء ونفذذ ام،العذ الشدق

 السجتسع في سػاء السحافطة نسط وضيفة ف ن ثع ومغ لو. السكػنة الػحجات
 فذال التفاعذل، عسميذة عمذى السحافطذة عمذى العسذل الفخعيذة األندذاق أو العام
 السجتسذذع يتزذذسشو مذذا بػاسذذصة وذلذذظ ،الشدذذق حذذجود عذذغ تشحذذخف أو تخذذخج
 أعزذذذاء كافذذذة ليذذذا ويستثذذذل العسػميذذذة صذذذفة ليذذذا وتذذذتع اييخمعذذذ مذذذغ العذذذام

 يتزذذسغ كذذان و ن ف نذذو الفخعذذي، لمشدذذق بالشدذذبة الذذذيء ونفذذذ السجتسذذع.
 ليذا يستثذل معذاييخ يتزذسغ أيزذاً  ف نذو متبايشة، معاييخ ذات متبايشة وحجات
 مذذا وىذذحا ( مذذثالً  السشطسذذة ولذذػائح قذذػانيغ ) الفخعذذي الشدذذق أعزذذاء كافذذة

 يتذذػفخ ثذذع ومذذغ الشدذذق حذذجود داخذذل والرذذخاع التذذػتخ هوحفذذ إدارة يزذذسغ
 .لمشدق االستقخار

 )نسذذط الثانيذذة والػضيفذذة ( التكامذذل ) األولذذى الػضيفذذة بذذيغ العالقذذة وتتزذذح
 امتثذذذال ومذذذجى السعذذذاييخ فكذذذخة عمذذذى يعتسذذذج مشيسذذذا كذذذل أن مذذذغ السحافطذذذة(

 قذذل كمسذذا الشدذذق، سعذذاييخل األعزذذاء امتثذذل فكمسذذا لسعذذاييخه، الشدذذق أعزذذاء
 األنداق بيغ أو الفخعي الشدق داخل في سػاء التكامل وزاد والرخاع التػتخ
  .العام السجتسع في الفخعية

                         (Adaptation) :التكيذف -ٖ

 االجتساعيذذة البيئذذة مذذع يتكيذذف أن عميذذو اجتسذذاعي ندذذق كذذل ان ويعشذذي   
 يتكيذف أن عميو قػميال العام االجتساعي فالشدق فييا. يػجج التي والسادية

 اجتسذاعي ندذق كل يتكيف أن أيزاً  التكيف يعشي كسا الجولي، السجتسع مع
 ىذذحه التكيذذف عسميذذات أىذذع أن أ  السجتسذذع، أ  الكمذذي، البشذذاء داخذذل فخعذذي
 األوليذة الػضيفة تربح أن بسعشى األخخى. الفخعية األنداق مع التكامل ىي
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 ويرذبح بذل يدتصيع لكي بو، ةالسحيص البيئة مع التكيف ىي الفخعي لمبشاء
 البيئذذة عمذذى سذذيصختو محاولذذة مثذذل اليذذجف ىذذحا تحقيذذق عميذذو الدذذيل مذذغ

 بالعزػ التكيف وضيفة تتعمق وأيزاً  مثال(. التكشػلػجيا بػاسصة ) الخارجية
 بسعشذى االقترذاد  الشدذق مذع وتفاعمذو يذذغمو الح  والجور لمدمػك الفاعل
  .يةالخارج البيئة مع التكيف العزػ محاولة

  : attainment) (Goal اليجف تحقيق -ٗ 

 أن بسعشذى اليذجف، تحقيذق أجذل مذغ الفاعميغ األفخاد أساليب بو ويقرج    
 كذل شخرذية مكػنذات حيذث مذغ يختمفذػن  لحاجذاتيع إشذباعيع أثشذاء األفذخاد
 الثقذذافي الشدذذق فذذي الستاحذذة البذذجائل بذذيغ يختذذار الذخرذذية فذذشسط مذذشيع،

 .اليجف عمى لمحرػل ذخريةال نسط مع الستفق األسمػب
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ا نرأيهى فً 5خذول رقى )
ً
( تىزيع أرتاب أسر املثحىثني وفق

 اآلثار انُفسيح املرتتثح عهً زواج انقاصراخ

 م

 رأى      
 السبحػثيغ    

                    

 اآلثار الشفدية

 إلى حج مػافق
 ما

  يخ
 مػافق

الستػسذذط  اإلجسالى
 السخجح

  
 التختيب

 % عجد % عجد % عجد % عجد

ٔ 

الزغػط 
السحيصة 

بالفتاة نتيجة 
إجبارىا عمى 
الدواج فى سغ 

 صغيخة

ٖٔ ٕ٘.ٛ ٗٔ ٖٗ.ٕ ٗٛ ٗٓ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.ٛ ٗ 

ٕ 

عجم تػفخ 
االرتياح 

الشفدى بيغ 
 البشت وزوجيا

ٜٔ ٔ٘.ٛ ٚٗ ٙٔ.ٚ ٕٚ ٕٕ.٘ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ ٕ 

ٖ 
تػتخ العالقات 
األسخية داخل 
 محيط األسخة

ٕ٘ ٕٓ.ٛ ٗٗ ٖٙ.ٚ ٘ٔ ٔٗ.٘ ٕٔٓ ٔٓٓ ٔ.ٜ ٖ 

ٗ 
شعػر البشت 

الجائع 
 باالكتئاب

 م ٕ ٕ ٓٓٔ ٕٓٔ ٙ.ٙٔ ٕٓ ٚ.ٔٙ ٗٚ ٚ.ٕٔ ٕٙ

٘ 

اإلحداس 
الجائع لمبشت 

بالغخبة فى بيت 
 زوجيا

 م ٕ ٕ ٓٓٔ ٕٓٔ ٘ٔ ٛٔ ٚ.ٔٙ ٗٚ ٖ.ٖٕ ٕٛ

ٙ 

لجػء البشت 
ألىميا حتى فى 

أبدط 
 السذكالت

ٕ٘ ٖٗ.ٖ ٜ٘ ٜٗ.ٕ ٜ ٚ.٘ ٕٔٓ ٔٓٓ ٕ.ٗ ٔ 

 



 

101 


 

 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

عالقح املتغمااخ املسمتقهح املذروسمح ألرتماب األسمر  سادسا:
املثحمممىثني تمممرأيهى فمممً األسمممثاب اإلختًاعيمممح نمممسواج 

 انقاصراخ
ول عمى أنو :"ال تػجج عالقذة بذيغ الستغيذخات الفخض اإلحرائى األ  يشز    

 ،والجذذشذ  ،السدذذتقمة السجروسذذة ألربذذاب األسذذخ السبحذذػثيغ وىذذى: الدذذغ 
والذجخل الذذيخى ل سذخة  ،و السيشة  ،أفخاد األسخة وعجد  ،والحالة التعميسية 

جتساعيذة وبذيغ رأييذع فذى األسذباب اإل ، بذالقيخاط ومداحة الحيذازة الدراعيذة،
 .لدواج القاصخات"

والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجام  كل مغ :معامل اإلرتباط البديط    
جذجول ) لى:وجاءت الشتائج عمى الشحػ التذا ،ومعامل مخبع كاى  ،لبيخسػن 

 :(ٙرقع 

بذذذيغ  ٔٓ.ٓوجذذذػد عالقذذذة ارتباشيذذذة شخديذذذة معشػيذذذة  عشذذذج مدذذذتػى  -
 ، بذالقيخاط ومدذاحة الحيذازة الدراعيذة ،متغيخات : عجد أفخاد األسذخة 

سذذذذخ السبحذذذذػثيغ وبذذذذيغ رأييذذذذع فذذذذى األسذذذذباب والدذذذذغ  ألربذذذذاب األ
اإلجتساعيذذذة لذذذدواج القاصذذذخات حيذذذث بمغذذذت قذذذيع اإلرتبذذذاط البدذذذيط 

ىى أكبذخ مذغ نطيختيذا  و  ،. ٖٖٙو ،. ٖٗٙو ،. ٙٙٗالسحدػبة
مدذذذاحة و  ،بسعشذذذى أنذذذو كمسذذذا زاد: عذذذجد أفذذذخاد األسذذذخة  ،الججوليذذذة 
زواج  أن  رأييذذع فذذى دعذذعكمسذذا  يذذاوسذذغ أرباب ،الدراعيذذة  حيازتيذذا

 .جتساعيةإألسباب القاصخات يخجع 

 ،. بذذيغ متغيذذخى: السيشذذة ٔٓوجذذػد عالقذذة معشػيذذة  عشذذج مدذذتػى  -
ألرباب األسخ السبحػثيغ وبيغ رأييذع فذى األسذباب  والحالة التعميسية
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حيذذث بمغذذت قيستذذى معامذذل اإلرتبذذاط  ،اإلجتساعيذذة لذذدواج القاصذذخات 
وىسذذذا  ،عمذذذى التختيذذذب  ٛٔ.ٖٗو ، ٛٔ.٘ٗ تيغالبدذذذيط السحدذذذػب

بسعشذذذى أنذذذو كمسذذذا زادت ميشذذذة  ،أكبذذذخ مذذذغ نطيختييسذذذا الجذذذجوليتيغ 
أن زواج رأييع فى  عدعوارتفعت حالتيع التعميسية كمسا  ،السبحػثيغ 

جذذػد عالقذذة ارتباشيذذة شخديذذة و .يخجذذع ألسذذباب اجتساعيذذة لقاصذذخاتا
: الذذجخل الذذذيخى ل سذذخة  بذذيغ متغيذذخ ٘ٓ.ٓعشذذج مدذذتػى   معشػيذذة

ألرباب األسخ السبحػثيغ وبيغ رأييع فى األسباب اإلجتساعية لذدواج 
 ،. ٕٕٔحيذذث بمغذذت قيسذذة معامذذل البدذذيط السحدذذػبة  ،القاصذذخات 

بسعشذذذى أنذذذو كمسذذذا زاد الذذذجخل  ،غ نطيختيذذذا الججوليذذذة وىذذذى أكبذذذخ مذذذ
أن زواج  رأييذذع فذذى دعذذعالذذذيخى ألربذذاب األسذذخ السبحذذػثيغ كمسذذا 

 ألسباب إجتساعية.يخجع   القاصخات

الذحكػر  سخ السبحػثيغأمعشػية بيغ جشذ أرباب  فخوق وجػد عجم  -
 وبيغ رأييع فى األسباب اإلجتساعية لدواج القاصخات. واإلناث

بذذيغ عذذجد أفذذخاد  الصخديذذة دذذيخ معشػيذذة العالقذذة اإلرتباشيذذةويسكذذغ تف -
االسذذذخة لذذذجى أربذذذاب األسذذذخ السبحذذذػثيغ وبذذذيغ رأييذذذع فذذذى األسذذذباب 
اإلجتساعية لدواج القاصخات بأن زيادة عجد افخاد األسخة لجى عائميا 
ربسذذذا يتختذذذب عميذذذو  شذذذعػره بالزذذذيق  وعذذذجم قجرتذذذو عمذذذى الػفذذذاء 

 . جباحتياجاتيع الستدايجة فى وقت واح

 أما معشػية العالقة اإلرتباشية الصخدية بيغ مداحة الحيازة الدراعيذة -
وبذذذذيغ رأييذذذذع فذذذذى األسذذذذباب ألربذذذذاب األسذذذذخ السبحذذذذػثيغ  بذذذذالقيخاط

اإلجتساعيذذذة لذذذدواج القاصذذذخات فذذذيسكغ تفدذذذيخىا بذذذأن زيذذذادة الحيذذذازة 
الدراعيذذة لذذجى بعزذذيع ربسذذا يذذجفعيع لمترذذخف فذذى جذذدء مشيذذا.... 
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ى اعتبذذار أن الذذدواج سذذتخة لمبشذذت  التذذى ال لتذذدويج بشاتذذو صذذغارا عمذذ
 تدتصيع  فتح بيت مثل الػلج.

الصخديذذة بذذيغ سذذغ أربذذاب  ويسكذذغ تفدذذيخ معشػيذذة العالقذذة اإلرتباشيذذة -
بذذذيغ رأييذذذع فذذذى األسذذذباب اإلجتساعيذذذة لذذذدواج  األسذذذخ السبحذذذػثيغ و

بأن تقجم عسخ السبحػثيغ ربسا يجعميذع أكثذخ خبذخة ودرايذة القاصخات 
ع( عسغ يرغخونيع فى العسخ مغ حيث أنيع أكثخ ) مغ وجية نطخى

رؤية لسرمحة ومدتقبل بشاتيع فذى الطذخوف التذى يتعايذذػن معيذا 
 ويعانػن مشيا.

كسا يسكغ تفديخ معشػية العالقة بيغ ميشة أرباب األسخ السبحذػثيغ  -
رأييع فى األسباب اإلجتساعية لذدواج القاصذخات بذأن  ذالبيتيع  وبيغ

الى لذذع تعذذج الدراعذذة مذذغ وجيذذة نطذذخىع  وبالتذذ ،مدارعذذػن  %( ٘٘)
لتذذذدويج مسذذذا يزذذذصخىع   ،كافيذذذة لإلنفذذذاق عمذذذى األسذذذخة ورعايتيذذذا 

 فى أعسار الصفػلة. بشاتيغ

كسا يسكغ تفديخ معشػية العالقة بيغ الحالة التعميسية ألرباب األسخ  -
السبحذذػثيغ وبذذيغ رأييذذع فذذى األسذذباب اإلجتساعيذذة لذذدواج القاصذذخات 

فذ نيع وبالتذالى  ،%( أميذػن ٛ.٘٘ع بقميل )بأن ما يديج عمى نرفي
 فى سغ صغيخة.أمػر زواج بشاتيغ يجيمػن عاقبة 
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الذذجخل  كسذذا يسكذذغ تفدذذيخ معشػيذذة العالقذذة اإلرتباشيذذة الصخديذذة بذذيغ -
الذذذذيخى  ألربذذذاب األسذذذخ السبحذذذػثيغ و بذذذيغ رأييذذذع فذذذى األسذذذباب 

 أنذذو فذذى ضذذل كثذذخة عذذجد أفذذخاد األسذذخة،اإلجتساعيذذة لذذدواج القاصذذخات ب
ال سذيسا أن مذا يديذج عمذى  ،فى ضػء الجخػل الذيخية الستػسصة و 

ليع الذذذذيخية عذذذغ %( ال يتجذذذاوز متػسذذذط دخذذذػ ٖ.ٖٗخسدذذذييع )
كفايذذة تمذذظ الذذجخػل فذذى  عذذجم  وبالتذذالىجشيذذو ،  ٓٓٛٔ -ٓٓٗٔ

وبالتذذالى يمجذذأون لمحذذل البذذجيل  فذذى تذذدويج  ،اإلنفذذاق عمذذى األسذذخة
 دون أعسار الخشج.بشاتيغ 

الشتذذائج ف نذذو يسكذذغ رفذذس الفذذخض اإلحرذذائى بالشدذذبة  وبشذذاء عمذذى ىذذحه    
 ،والدغ، والسيشة  ،ومداحة الحيازة الدراعية  ،األسخة  لستغيخات: عجد أفخاد

بيشسذا لذع يسكذغ رفزذو بالشدذبة  ل سذخة  والحالة التعميسية، والذجخل الذذيخى 
لباقى الستغيخات السدتقمة والتذى لذع تثبذت معشػيذة عالقتيذا بذخأى السبحذػثيغ 

 . ى األسباب االجتساعية لدواج القاصخاتف

ويسكذذذغ تفدذذذيخ الشتذذذائج الخاصذذذة بالعالقذذذة بذذذيغ متغيذذذخات أربذذذاب األسذذذخ    
 السبحػثيغ وبيغ رأييع فى

األسباب اإلجتساعية لذدواج القاصذخات  فذى  ضذػء اإلتجاىذات الشطخيذة فذى  
وجذذذجت فذذذى انصالقذذذا مذذذغ أن الجخيسذذذة ضذذذاىخة إجتساعيذذذة  دراسذذذة الجخيسذذذة 

وجيذة الشطذخ اإلجتساعيذة  ومذغ  ،وال تدال مػجػدة حتى يػمشا ىحا  الساضى
 Gaarfaloالتى تفدخ الجخيسة مغ عجة مفاىيع متعمقة بيا يخى "جارفالػ" 

أن الجخيسذذة ىذذى : كذذل فعذذل يخذذخج عذذغ العػاشذذف االخالقيذذة فذذى السجتسذذع  
ويعخفيذذا " راد  ،اإلندذذانى كعػاشذذف الذذذفقة واألمانذذة واإلسذذتقامة والشداىذذة" 

مسذا يدذتػجب  ،بأنيذا" إنتيذاك العذخف الدذائج  Racliffe، Bكميذف بذخاون" 
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فذذال يسكذذغ أن يشذذجرج الدذذمػك اإلندذذانى فذذى  ،تػقيذذع الجذذداء عمذذى مشتيكيذذو 
مػق  عجوانى مغ أىسيا وجػد أركان عجة تػافخت فيو  دائخة اإلجخام إال إذا 

ى الء ويحتخمػنيا  تجاه معيشة الحيغ يقجرون قيسة  بعس األشخاصجانب 
 .الحيغ يتجاوزونيا وال يقجرونيا

الفعذل السخذالف "إلذى أن الجخيسذة ىذى  (  Grispigneويذذيخ جخسذبجشى )
لمحاجات األساسية  والسرالح الخئيدية  لسجتسع معيغ أوتمذظ األفعذال التذى 
تسثذل قػاعذج السجتسذع أوتجعذل مذغ السدذتحيل الشقذاش والتعذاون بذيغ األفذخاد 

 .الحيغ يكػنػه"

( قيى يعايم االرتثاط انثسيط ويرتع كاي نهعالقح  6)خذول رقى 
ألرتاب األسر املثحىثني وتني  املذروسح تني املتغااخ املستقهح

 رأيهى فً األسثاب االختًاعيح نسواج انقاصراخ
الستغيخات السدتقمة 

 السجروسة
قيع معامل 
االرتباط 
 البديط

الستغيخات السدتقمة 
 السجروسة

قيع مخبع 
 كاى

 **ٛٔ.ٖٗ الحالة التعميسية **ٖٖٙ.ٓ الدغ
 ٕ.ٖٔ الجشذ **ٙٙٗ.ٓ عجد أفخاد األسخة

 **ٛٔ.٘ٗ السيشة *ٕٕٔ.ٓ  ل سخة الذيخى  الجخل
مداحة الحيازة 

 الدراعية
ٓ.ٖٙٗ**   

 ٔٓ.ٓ** معشػية عشج مدتػى          ٘ٓ.ٓ* معشػية عشج مدتػى 
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 عالقمح املتغمااخ املسمتقهح املذروسمح ألرتماب األسمرساتعا: 
 يهى فً األسثاب اإلقتصاديح نسواج انقاصراخأاملثحىثني تر

يشز الفخض اإلحرائى الثانى عمى أنو :"ال تػجذج عالقذة بذيغ الستغيذخات    
 ،والجذذشذ  ،السدذذتقمة السجروسذذة ألربذذاب األسذذخ السبحذذػثيغ وىذذى: الدذذغ 

 ل سذخة والذجخل الذذيخى  ،و السيشة  ،وعجد أفخاد األسخة  ،والحالة التعميسية 
وبذذيغ رأييذذع فذذى األسذذباب اإلقترذذادية لذذدواج  ،ومدذذاحة الحيذذازة الدراعيذذة ،

 القاصخات".

وإلختبار صحة ىحا الفخض تع استخجام كل مغ : معامل اإلرتذبط البدذيط    
وجاءت الشتائج عمى الشحػ التذالى : ) جذجول  ،لبيخسػن ومعامل مخبع كاى 

 :(ٚرقع 

والحالذذة التعميسيذذة  ،بذذيغ متغيذذخى : السيشذذة  وجذذػد عالقذذة معشػيذذة -
رباب األسخ السبحػثيغ وبيغ رأييع فى األسباب اإلقترادية لذدواج أل 

 تيغحيذذذث بمغذذذت قيستذذذى معامذذذل مخبذذذع كذذذاى السحدذذذػب ،القاصذذذخات 
عمذذذذى التختيذذذذب وىسذذذذا أكبذذذذخ مذذذذغ نطيختييسذذذذا  ٜٜ.ٚٔو ،ٖٔ.ٖٕ

 ،: السيشذذة  إذا كذذان ىشذذاك اخذذتالف فذذى بسعشذذى أنذذو  ،الجذذجوليتيغ 
كذذان ىشذذاك تػافذذق فذذى ة ألربذذاب األسذذخ السبحذذػثيغ والحالذذة التعميسيذذ

 .يخجع ألسباب إقترادية زواج القاصخاتالخأى فى أن 

عجم وجػد عالقة معشػية بيغ بذاقى الستغيذخات السدذتقمة السجروسذة  -
ألرباب األسخ السبحػثيغ وبيغ رأييع فى األسباب اإلقترادية لذدواج 

 القاصخات.
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ة أربذذاب االسذذخ السبحذذػثيغ ويسكذذغ تفدذذيخ معشػيذذة العالقذذة بذذيغ ميشذذ -
وبذذيغ رأييذذع فذذى  األسذذباب اإلقترذذادية لذذدواج القاصذذخات بعذذجم تذذػفخ 
مرذذجر دخذذل أوعسذذل ثابذذت يدذذتصيع مذذغ خاللذذو رب األسذذخة اإلنفذذاق 

وبالتذذالى عجذذده عذذغ  القيذذام بسدذذئػلياتو نحذذػىع كسذذا  ،عمذذى أوالده 
 دفعيغ لمدواج السبكخ.وبالتالى ،يشبغى 

لعالقة بيغ الحالة التعميسية ألرباب األسخ كسا يسكغ تفديخ معشػية ا -
السبحػثيغ وبيغ رأييع فى األسباب اإلقترادية لدواج القاصخات فذى 

ونطختيع الساديذة السحذجودة والبحتذة  ،ضػء أمية  البية السبحػثيغ 
فيبحثذػن عذغ زواج سذخيع لبشذاتيع الرذغار دون  ،لسدتقبل بشذاتيع 

 الشطخ لعػاقب األمػر.

حه الشتذذائج ف نذذو يسكذذغ رفذذس الفذذخض اإلحرذذائى بالشدذذبة وبشذذاء عمذذى ىذذ    
بيشسذا لذع يسكذغ رفزذو بالشدذبة لبذاقى  والحالذة التعميسيذة ،لستغيخى: السيشذة 

الستغيذذخات السدذذتقمة والتذذى لذذع تثبذذت معشػيذذة عالقتيذذا بذذخأى السبحذذػثيغ فذذى 
 األسباب اإلقترادية لدواج القاصخات.

بذذذيغ متغيذذذخات أربذذذاب األسذذذخ  ويسكذذذغ تفدذذذيخ الشتذذذائج الخاصذذذة بالعالقذذذة   
فذى ضذػء  السبحػثيغ وبيغ رأييع فذى األسذباب اإلقترذادية لذدواج القاصذخات

البشذذائى األساسذذى لإلتجذذاه حيذذث أن السشطذذػر  ، الشطخيذذة البشائيذذة الػضيفيذذة
السجتسذذع والعالقذذات الستبادلذذة بذذيغ الذذشطع   الذذػضيفى يجعذذل محذذػر اىتسامذذو

وىذػ يترذػر السجتسذع  ،اد أوالجساعات الدائجة فيو أكثخ مغ اىتسامو باألفخ 
فذالسجتسع و ن  ،وحجة متكاممة تتستع بجرجة عالية مغ اإلستسخار فى الػجػد

كذذان يتكذذػن مذذغ وحذذجات جدئيذذة صذذغيخة إال أن ىذذحه الػحذذجات تتفاعذذل فيسذذا 
بيشيا وتتدانج وضيفيا بصخيقة تكفل السحافطة عمى كيان السجتسذع واسذتسخار 
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

اء التى يتكػن مشيا السجتسع ي دى وضيفة معيشة مغ األجد وكل جدء  ،بقائو 
 ،و البا ما يذيخ معشى الػضيفة إلى اإلسيام الحى يقجمو الجدء إلى الكذل  ،

يعتبذخ أنرذار االتجذاه كسذا  ، وىحا الكل قج يكػن متسثال فى مجتسذع أوثقافذة
البشذذائي الذذػضيفي األسذذذخة ندذذقًا اجتساعيذذذًا يتكذذػن مذذغ أجذذذداء بيشيذذا تكامذذذل 

ضيفي وتتفاعل ىحه األجداء فيسذا بيشيذا وىذحا الشدذق ل سذخة يعتبذخ وتدانج و 
م ديذذًا لػضيفذذذة الشدذذذق الكمذذي لمسجتسذذذع أو معػقذذذًا لذذو، حيذذذث يكذذذػن م ديذذذًا 
لػضيفتو داخل الشدق الكمي فذي حالذة تحقيقذو عسميذة التذػازن فذي السجتسذع 

حقذق فذذي حالذة تذذػافخ عذجد مذذغ العسميذات مشيذذا معخفذة كذذل فذخد مذذغ توالتذي ت
د األسخة بالجور السشذاط بذو إضذافة إلذى اتفذاق أعزذاء األسذخة عمذى عذجد أفخا

مغ السعاييخ والقػاعج األخالقية التذي تدذعى األسذخة فيسذا بعذج إلذى تخسذيخيا 
وتأكيذذجىا بػاسذذصة عسميتذذي التشذذذئة االجتساعيذذة والزذذبط االجتسذذاعي، وفذذي 
حالذذذة تحقيذذذق ذلذذذظ ترذذذبح األسذذذخة بشذذذاًء تتػقذذذ  سذذذالمتو عمذذذى مذذذجى قيذذذام 

عزائو بالػفاء بأدوارىع، أما إذا ضيخ خالف ذلظ ولع يمتذدم أ  عزذػ مذغ أ
أعزاء األسذخة بالذجور السشذػط بذو فذ ن البشذاء األسذخ  يرذيبو الخمذل وتبذخز 
مذذذغ خاللذذذو مذذذذكالت االنحذذذخاف والجخيسذذذة. وبشذذذاًء عمذذذى مفذذذاىيع الشطخيذذذة 
الػضيفيذذذة يسكذذذغ القذذذػل أن التفكذذذظ األسذذذخ  بدذذذبب الصذذذالق أو  يذذذاب أحذذذج 

الذذذجيغ أو اليجذذذخة وخالفذذذو قذذذج ال يذذذ د  بالزذذذخورة إلذذذى جشذذذػح األحذذذجاث الػ 
وانحخافيع إال بسقجار ما تعػق ىحه العػامل األسخة عغ أداء وضيفتيذا كشطذام 

 .اجتساعي داخل البشاء االجتساعي
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

( قيى يعايم االرتثاط انثسيط ويرتع كاي نهعالقح  7خذول رقى )
اب األسر املثحىثني وتني ألرتاملذروسح تني املتغااخ املستقهح 

 رأيهى فً األسثاب االقتصاديح نسواج انقاصراخ

الستغيخات السدتقمة 
 السجروسة

قيع معامل 
االرتباط 
 البديط

الستغيخات السدتقمة 
 السجروسة

قيع مخبع 
 كاى

 **ٜٜ.ٚٔ الحالة التعميسية ٖٛ.ٓ - الدغ

 ٖٙ.ٛ الجشذ ٛٓٔ.ٓ عجد أفخاد األسخة

 **ٖٔ.ٖٕ السيشة ٗٙٔ.ٓ - الذيخى ل سخة الجخل

مداحة الحيازة 
 الدراعية

ٓ.ٖٖٔ   

  

 ٔٓ.ٓ** معشػية عشج مدتػى           ٘ٓ.ٓ* معشػية عشج مدتػى 
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

يقرتحاخ أرتاب األسر املثحىثني نهتغهة عهً ظماهرج زواج  ثايُا: 
  مبُطقح انثحث انقاصراخ

مذغ جانذب ( وجذػد العجيذج مذغ السقتخحذات ٛأوضحت الشتائج ججول رقع )   
مختبذة أرباب األسخ السبحػثيغ لمتغمذب عمذى ضذاىخة زواج القاصذخات بسشصقذة 

 عمى الشحػ التالى: فى األىسية تشازليا

تذذػفيخ فذذخص عسذذل و  ،%( ٕ.ٜٙتذذػفيخ قذذخوض لعسذذل مذذذخوعات بشدذذبة )
 ،%( ٚ.ٙ٘فذذذذتح فرذذذذػل لسحذذذذػ األميذذذذة بشدذذذذبة )و   ،%( ٘.ٚٙبشدذذذذبة )

إللقذذاء  ودعذذػة األىذذالى إلييذذا ججالقيذذام بتشطذذيع  دروس تػعيذذة فذذى السدذذاو 
 ،%( ٓ٘الزػء عمذى ىذحه السذذكمة والتػصذل إلذى حمذػل بذذأنيا  بشدذبة )

تػعيذذة الذذخيفييغ بخصذذػرة زواج القاصذذخات مذذغ خذذالل البذذخامج التميفديػنيذذة و 
تػعيذة الخيفيذات بأىسيذة تشطذيع الشدذل فذى و  ،%( ٘.ٕٖالسختمفة  بشدذبة )

وأخيذذخا رفذذع األجذذػر وزيذذادة   ، (%٘.ٕٚبشدذذبة ) وسذذائل اإلعذذالم السختمفذذة
 .%(ٛ.ٕٓالجخػل ألرباب األسخ بشدبة )
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

ا  8خذول رقى ) 
ً
( تىزيع املثحىثني يٍ أرتاب األسر وفق

 ملقرتحاتهى نهتغهة عهً ظاهرج زواج انقاصراخ
 التختيب % التكخارات السقتخحات م

تػفيخ قخوض لعسل مذخوعات  ٔ
 صغيخة

ٖٛ ٜٙ.ٕ ٔ 

 ٕ ٘.ٚٙ ٔٛ تػفيخ فخص عسل ٕ

 ٖ ٚ.ٙ٘ ٛٙ فتح فرػل لسحػ األمية ٖ

القيام بتشطيع دروس تػعية فى  ٗ
السداجج ودعػة األىالى لحزػرىا 
 إللقاء الزػء عمى ىحه السذكمة

ٙٓ ٘ٓ ٗ 

تػعية الخيفييغ بخصػرة زواج  ٘
القاصخات مغ خالل البخامج 

 التميفديػنية 

ٖٜ ٖٕ.٘ ٘ 

تػعية الخيفييغ بأىسية تشطيع الشدل  ٙ
 وسائل اإلعالم السختمفة  فى

ٖٖ ٕٚ.٘ ٙ 

رفع األجػر وزيادة الجخػل ألرباب  ٚ
 األسخ

ٕ٘ ٕٓ.ٛ ٚ 



 

111 


 

 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 :تىصياخ انثحث

إقامذذذة ورش عسذذذل تخذذذز مذذذذاكل الذذذدواج السبكذذذخ وخاصذذذة زواج  -ٔ
القاصخات، يذارك فييا متخررػن فى عمع االجتساع وعمع الذشفذ 

السبكخ وفذى  لسعخفة األسباب الخئيدية التى تداىع فى نجاح الدواج
نفذذذذذ الػقذذذذت األسذذذذباب التذذذذى تذذذذ دى إلذذذذى فذذذذذمو، ومذذذذجى تذذذذػفيخ 
اإلمكانيات لتػعية الدوج والدوجة فى ىحا الدغ الحخج والحى يعتبخ 
سغ مخاىقذة لمصذخفيغ ال يرذمح لمذدواج إال فذى حذاالت معيشذة، وىذى 
أن يكذذػن لذذجى الصذذخفيغ الذذػعى الفكذذخى واالجتسذذاعى لبقذذاء األسذذخة 

 متساسكة.

خاصذذة بالذذذباب لمتػعيذذة قبذذل الذذدواج، والتذذى تذذجعسيا فذذتح مخاكذذد  -ٕ
والتى سيكػن ىجفيا دائًسا تبشى مثل ىذحه مشطسات السجتسع السجنى 

الحاالت، حيذث تقذػم ىذحه السخاكذد بسعخفذة مذذاكل الذذباب وىذع فذى 
ىذحا الدذغ الحذخج، و يجذذاد فذخص عسذل ليذذع، وتذػعيتيع قبذل الذذدواج 

عامل معو واحتخامذو وتحسذل بأىسية األسخة والصخف اآلخخ وكيفية الت
السدذذذئػلية والصذذذخق السشاسذذذبة لتخبيذذذة األبشذذذاء، بسذذذا يذذذشعكذ عمذذذى 

 تساسظ األسخة واستسخارىا.

عمذذى البذذاحثيغ واألكذذاديسييغ والسشطسذذات الحقػقيذذة االىتسذذام برذذػرة  -ٖ
أكبخ بسػضذػع زواج القاصذخات مذغ خذالل عقذج الشذجوات والسذ تسخات 

ومذذجى خصػرتيذذا عمذذى  التذذى تػضذذح حجذذع ىذذحه الطذذاىخة وأسذذبابيا
 السجتسع أفخاًدا وجساعات.
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

سذذغ التذذذخيعات التذذى تعسذذل عمذذى تجذذخيع كذذل أربذذاب األسذذخ الذذحيغ  -ٗ
 يذتخكػن فى ىحه السأساة 

ضذذخورة إجذذخاء تعذذجيالت قذذانػن الصفذذل وتػقيذذع أقرذذى العقػبذذة عمذذى  -٘
جسيع األشخاف التى تداىع فى إتسام ىحا الشػع مغ الدواج بجًءا مغ 

 ألمخ والسحامى وأى شخف  خخ.الدسدار إلى ولى ا
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 ة اجليسة ظت واآلثار املرتتبة عليوا بريف حمافأشباب ظاهرة زواج القاصرا

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح
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 د/ مصطفى يوشف أبو زيد رضوان  د / مجال حمند أمحد الشاعر 

 و (6106  ديسًربعذد )  جمهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 املراخع:
وزارة الذئػن دواج السبكخ ، الدسالػشي ، إقبال األميخ ، دراسة تحميمية لطاىخة ال -

 م.ٕٓٓٓاإلجتساعية ، اإلدارة العامة لذئػن السخأة ، 
عادل ، زواج القاصخات بيغ الجيغ والعادات، السسمكة العخبية الدعػدية،  ،العبج  -

ٕٕٓٔ. 

سعاد، دراسة استصالعية ) زواج القاصخات ... إتجار بالبذخ (، مجمة  ،ى الفق -
 .ٕٕٔٓيػلية  ٕٔ خخ ساعة، 

 ٔرقع سػرة الشداء :  ية -

 (ٙسػرة الشداء:  ية رقع ) -

عمياء ، السخ ة فى الخي  والحزخ، اإلسكشجرية، دار السعخفة الجامعة،  ،شكخى  -
 .ٕٓٔٓسشة 

ان الدواج السبكخ فى مرخ، السخكد السرخى لحقػق ، ورقة بحثية بعشػ أمل  ،صقخ -
 .ٕٕٔٓالسخأة، 

، الدواج السبكخ فى صعيج مرخ، كمية الخجمة االجتساعية، جامعة سساء  ،عصا  -
 .ٖٕٔٓالفيػم، 

 .ٕ٘ٔٓمخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار التابع لسجمذ الػزراء،  -
http://www.masress.com/ahram/1336917 

http://www.feqhweb.com/vb/t18999.html 
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ABSTRACT 

   This research aimed to identify the social and economic 

reasons of the under age marriage، identify its social and 

psychological impacts from the standpoint of 

householders respondents; as well as their proposals to 

overcome the phenomenon of under age marriage. This 

research was conducted on 120 respondents of 

householders from the villages of the sample. Data were 

collected through a questionnaire during the months of 

May and June 2016; after that، data have been discharged 

and analyzed statistically; tables، percentage، simple 

correlation coefficient، Chi square، and average degree 

were used in the presentation and analysis of results. It 

was clear from the results that:  

- The most important social reasons of underage 

marriage: that marriage at a young age is a safety 
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for girl; fear of spinsterhood; and inability to 

spending on the education of girls.  

- The most important economic reasons of the 

underage marriage: the difficulty of the financial 

conditions of the householders; the high cost of 

marriage constantly; and the inadequacy income of 

the householders for sponsorship and spending on 

girls.  

- The most important social impacts of underage 

marriage are: dropouts; the inability of the girl to 

take care of her children; and the lack of 

understanding of the meaning of marriage life.  

- The most important psychological impacts of 

underage marriage are: daughter resorting to her 

family even in the simplest problems; the lack of 

psychological satisfaction between the girl and her 

husband; and the constantly feeling of the girl with 

depression.  

- There was a positive significant relationship 

between the variables of: the number of family 

members; the area of agricultural holdings; age; and 

monthly income; and a significant relationship 

between the two variables of: the educational status 

and the Occupation of householders and between 

their opinion about the social reasons of underage 

marriage.  

- There was a significant relationship between the 

two variables of: the educational status and the 

Occupation of householders and between their 

opinion about the economic reasons of underage 

marriage.  
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- The most significant proposals of the householders 

to overcome the underage marriage phenomenon 

were: the provision of loans to establish small 

projects; create jobs; organize awareness lectures in 

mosques and invite people to it to shed light on this 

problem and find the suitable solutions; educating 

rural women for family planning through various 

media; and raise wages and increase incomes. 


