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ومن أجل هذا الغرض فقد تم تصميم استمارة خاصة اشتملت على المحاور            . SPSSاالجتماعية  

 : التالية
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 الفصل األول

 المقدمة

 التي يتخذها اإلنسان في حياته، وهـذه األهميـة تتعـدى            تد الزواج من أهم القرارا    يع

يتنـاول هـذا الفصـل      . اإلنسان نفسه إلى المجتمع بأكمله، لكون إنسان آخر يشاركه في حياته          

تعريف بالزواج بشكل عام والوقوف على أبرز أحكامه، باإلضافة إلى التعريفات المختلفة للزواج 

 . تضمن تعريف بمشكلة الدراسة وحدودهاالمبكر، كما ي

  الزواج1.1

وجعل استمرار وجـوده علـى هـذه    , خلق اهللا تعالى اإلنسان وجعل منه الذكر واألنثى      

لذلك فإن اهللا تعالى نظم عالقات االجتماع هذه على         , األرض متوقف على اجتماع الذكر واألنثى     

 .رباطاً مقدساً وميثاقاً غليظاًفجعل الزواج , نحو يحفظ النوع اإلنساني من االنقراض

 وهو ذلك  ,فالزواج سنة اهللا تعالى التي شرعها في المجتمعات منذ خلق آدم عليه السالم            

العقد الشريف المبارك الذي شرعه سبحانه وتعالى لمصالح عباده ومنافعهم، يظفر منه بالمقاصد             

 .له عما حرم اهللالحسنة والغايات الشريفة، ويحفظ به الذرية والنسل، ويعف من خال

 أن يكون قائم على أسس وقواعد متينة وسليمة عند اختيار كالً من             وعليه فالزواج يجب  
الزوجين لشريكه اآلخر، وذلك لتحقيق األمن واالستقرار والسكينة والطمأنينة المرجوة من هـذا             

التي من خاللهـا    في بناء المجتمعات اإلنسانية و     األسرة التي هي الخلية األولى       وتكوين الزواج،
ـ  ﴿ :  قال تعالى،تحافظ المجتمعات على استمرار وجودها  خَلَقَ لَكُـم م اِتِه َأنآي ِمنن و  َأنفُِسـكُم

 1.﴾ورحمةً ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرون َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً

أن الزواج مطلب أساسـي مـن       , )1952(في نظريته مطالب النمو      ستيرى هافيجهر 

مطالب نمو الشخصية، والتي يشير فيها إلى أن هناك مطالب أو مهام أو واجبات لكل مرحلـة                 

                                                 
 .21سورة الروم، اآلية  1
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نمائية، تميزها عن غيرها من المراحل النمائية األخرى، وأن من مطالب النمو اإلنسـاني فـي                

 1.ياةمرحلة الرشد المبكر، اختيار شريك الح

ويقصد بمطلب النمو انه المطلب الذي يظهر في فترة من حياة اإلنسان الذي إذا تحقـق                

بينما يـؤدي  .  والنجاح في تحقيق مطالب النمو مستقبالً،إشباعه بنجاح أدى إلى الشعور بالسعادة 

 2.الفشل إلى نوع من الشقاء وعدم التوافق مع مطالب الفترات التالية من الحياة

 ج في اللغة الزوا1.1.1

فإذا ارتـبط الزوجـان بعقـد     ". زوج الشيء وزوجه إليه ربطه به     . االقتران واالرتباط "

 3.النكاح يطلق على كل واحد منهما اسم الزوج

الِقران، والضم والجمع، يقال زوج األشياء تزويجاً       (ويطلق الزواج في اللغة أيضاً على       

 أي قرنـاهم بهـن،      4. ﴾ وجنَاهم ِبحوٍر ِعينٍ  وز ﴿: و زواجاً إذا قرن بعضها ببعض، قال تعالى       

والزوج يطلق على الرجـل والمـرأة       . وزوج فالن امرأة أي جعله يتزوجها أو جعله زوجاً لها         

 5.وزوج المرأة بعلها وزوج الرجل امرأته

 الزواج اصطالحاً 2.1.1

حد وإن تعددت   للفقهاء تعريفات كثيرة للزواج قديماً وحديثاً، ولكنها تدور حول معنى وا          

وتتفق معظم الشـرائع    . " ألفاظهم، فهو يتكون من مجموع اإليجاب والقبول بين الرجل والمرأة         

حالياً على أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة الزوجيـة                 

                                                 
 .3ص . 1991.مصر. جامعة نور شمس. الرضا الزواجي من حيث عالقته بالبناء النفسي للزوجين: خليل، وفاء محمد 1
 .10ص. 1998.دار الفكر العربي: ، القاهرةألسس النفسية للنموا: السيد، فؤاد البهي 2
 .60، ص2003. ، دار الفكر2ج. فصل الزاي م، مادة زوج، باب الجي.لسان العرب :ابن منظور 3
 .54سورة الدخان، اآلية  4
 .9، ص1987. دار السالم. 3ط. 2ج. الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: طهماز، عبد الحميد 5
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 بحيث يفيد حل الزواج عقد الرجل على امرأة تحل له: "  ومن هذه التعريفات1".المشتركة والنسل

 2".استمتاع كل منهما باآلخر على الوجه المشروع

 حكم الزواج في اإلسالم 3.1.1

 لما وراءه من  �  وحث عليه في القرآن وفي أحاديث الرسول       ,رغّب اإلسالم في الزواج   

 فقد خلق اهللا تعالى الكون وجعل من سنته أنه          أهداف وما يحققه من مقاصد في الحياة اإلنسانية،       

كل شيء في   ف, تطيع أي شيء فيه أن يؤدي مهمته لوحده بل خلقه محتاجاً لغيره من نوعه             ال يس 

 .3زوجيِن لَعلَّكُم تَذَكَّرون ﴾  ﴿ وِمن كُلِّ شَيٍء خَلَقْنَا:قال تعالىالكون قائم على االزدواج، 

ن الرجـل   واستجابة لهذه السنة شرع اهللا تعالى في عالمنا البشري نوعاً من االتصال بي            

وذلك تلبية للنداء العميق المستقر في أعماق       , والمرأة يليق بمكانة اإلنسان وكرامته وهو الزواج      

ج مع امرأة أخرى حتـى يحـدث        دوالبد أن يز  لذا  . اإلنسان وكيانه وحاجته إلى غيره من نوعه      

فُِسكُم َأزواجاً وجعَل لَكُم ِمن     واللَّه جعَل لَكُم ِمن َأنْ     ﴿:  تعالى التناسل، والقرآن يشير إلى هذا بقوله     

  4.﴾ َأزواِجكُم بِنين وحفَدةً

 ركَّب في الكيان البشري ما       تعالى  اهللا  هناك مقصداً آخر من الزواج أال وهو أن         أن كما
 فقد أودع اهللا في صدر الرجل حنيناً إلى         نطلق عليه الغريزة الجنسية أو الدافع الجنسي الفطري،       

 فال يزال كل منهما يحس      حكم الفطرة البشرية،   وأودع في صدر المرأة حنيناً إلى الرجل ب        المرأة
بحاجة تناديه فوق المأكل والمشرب ويشعر بفراغ في كيانه النفسي ال يملؤه إال هذا اللقاء الـذي                

قالها عـن    وهذه كلمة     ﴾ مِّيثَاقًا غَِليظًا ﴿  الذي سماه اهللا تعالى في القرآن       شرعه اهللا وهو الزواج     
مِّيثَاقاً  ِمنكُم وَأخَذْن﴿ وقال عن الزوجات   5 ﴾ وَأخَذْنَا ِمنْهم مِّيثَاقًا غَِليظًا    ﴿النبوة، قال عن األنبياء     

                                                 
 .13، ص1997، 2ط. موسوعة األحوال الشخصية لجميع المذاهب واألديان: الصائغ، نبيل 1
 .13، ص1994، ة والفقه اإلسالمي السياسة الشرعي:تاج، عبد الرحمن 2
 .49 سورة الذاريات، اآلية 3
 .72سورة النحل، اآلية  4
 .21سورة النساء، اآلية  5
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ففيه تهذيب  , ويوفر الزواج جواً من الطمأنينة والسعادة لإلنسان      .  رباط متين مقدس    أي 1﴾ غَِليظاً
 فبالزواج يتحصن كل من الرجل والمـرأة        .للنفس وكبح جماحها وغض للبصر وتحصين للفرج      

ويستر بعضهما بعضاً عـن     من الوقوع في المعاصي عندما يعرفان اختصاص كل منهما اآلخر           
 2.﴾هن ِلباس لَكُم وَأنْتُم ِلباس لَهن﴿: قال تعالى. الوقوع في الحرام

يرى  .ه والحرام  المكرو ، المباح ، المستحب ، الفرض :خمسة وهي  حكامأ والزواج تعتريه 
 الزواج فرض عليه أن ىوقادر عللغ اابن حزم أن األصل في الزواج الفرض، أي أن كل واحد ب

لقـول  واألصل في األمر الوجـوب       3.﴾فَانِْكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النِّساءِ       ﴿ : قال تعالى  يتزوج،
*يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة      (: �النبي

 للبصر وأحصن للفـرج     فليتزوج فإنه أغض   
فمن كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وهو       . **ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء       

وخصوصاً في عصرنا الذي كثرت فيه المغريات مـن          يقدر أن يتزوج، واجب عليه أن يتزوج،      
وهو قادر  المعاصي، ووجدت الفتن ما ظهر منها وما بطن، ألن اإلنسان مادام يخاف على نفسه               

 اإلعراض عن الزواج تديناً أي أن الواحـد يريـد أن         أما .على أن يتزوج يجب عليه أن يتزوج      
فسنته أي مذهبه عليه  4).ال رهبانية في اإلسالم ( :�، لقوله يترهب فهذا غير مشروع في اإلسالم     

إذا كان  الصالة والسالم مذهب التوازن واالعتدال، فال يجوز لإلنسان أن يعرض عن هذا، ولكن              
ليس عنده القدرة المالية، أو ليس واإلنسان يخاف على نفسه أن يجور على المرأة وال يقوم بحقها 

 5.عنده القدرة الجنسية فيجوز له هذا
                                                 

 .154سورة النساء، اآلية  1
 .187اآلية , سورة البقرة 2
 .3سورة النساء، اآلية  3

ومسلم فـي  ) 5066(و)5065(لحديث رقما..."من استطاع منكم الباءة: "�رواه البخاري في كتاب النكاح باب قول النبي  *
 ).3464(كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث رقم

انظر العـدوي، مصـطفى، أحكـام النكـاح     . المراد بالباءة القدرة على الجماع والقدرة على مؤن وتكاليف الزواج   : الباءة
 .9م، ص2000والزفاف والمعاشرة الزوجية، دار ابن رجب 

المرجـع  . قال العلماء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع المني كما يفعله الوجاء: هو رض الخصيتين: الوجاء  **
 .10السابق، ص

: الموقـع اإللكترونـي   . دار الكتـب العلميـة    . 1ط. أحكـام القـرآن البـن العربـي        :األندلسي، محمد بن عبـد اهللا      4
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2443&idto 22/2/2011م.  

. م23/2/2011م ؛   4/10/1998 :قناة الجزيرة . الشريعة والحياة، الجزء األول    .الزواج في اإلسالم  :  القرضاوي، يوسف  5
  .  www.islamicmedicine.org/qazawaj1.htm :الموقع اإللكتروني
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أما الزواج المبكر فهي ظاهرة تنتشر بشكل كبير في معظم الدول النامية، غير أنها أكثر               

 ويالحظ أيضا أن الزواج المبكر، في معظـم         .شيوعاً في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا      

دول الشرق األوسط، وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى من آسيا، شائع فور البلوغ أو بعده بفتـرة                

وهناك أيضاً مناطق في غرب إفريقيا وشرقها وجنوب آسيا         . وجيزة في أوساط بعض الجماعات    

فعلى سبيل المثال، أفاد مسح     . ستغربحيث يعد عقد الزواج قبل البلوغ بفترة طويلة أمراً غير م          

 14-10ممن تتراوح أعمارهن بـين  % 5م بأن 1997-1996اجري في بنغالدش خالل الفترة     

من % 14م في والية ماديا براديش بالهند، أن نحو    1998وفي مسح اجري عام     . سنه متزوجات 

 غرب إفريقيـا،    وفي إثيوبيا، وفي أجزاء من    . سنة14-10الفتيات تزوجن في عمر يتراوح بين       

وفي والية كيبي شمال نيجيريا، يبلـغ       . ليس الزواج في سن السابعة أو الثامنة أمراً غير مألوف         

 1.سنة على المستوى الوطني17سنة، مقابل 11متوسط سن الزواج للفتيات أكثر قليالً من 

 تعريف الزواج المبكر 4.1.1

 المبكر بأنه الزواج في سـن       عرفت وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن اليونيسيف الزواج       
  2.أقل من الثامنة عشر

زواج الفتاه قبل بلوغها السابعة     (ويعرفه مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بأنه        
 3.أي في مرحلة تكون فيها الفتاة على مقاعد الدراسة وتمر بمرحلة المراهقة) عشر عاماً

الزواج الحاصل في سن تسـبق اكتمـال        فتعرفه بأنه   ) 1998(أما لجان اإلغاثة الطبية     
 4.  عاما20ً-18النمو الجسدي للفتاة، علماً بأن النمو الجسدي يتم ما بين 

إذ يعتبر سـن    . يختلف تحديد مصطلح الزواج المبكر باختالف النظرة إلى سن الزواج         

لم .  الزوجين الزواج عامالً مهماً في بناء الرابطة الزوجية وإيجاد التفاهم والسكن والطمأنينة بين           

يضع اإلسالم حداً لسن الزواج، وإنما جعل حد التكليف باألوامر الدينية بوجه عام، هـو الـذي                 
                                                 

1 www.unicef.org/arabic/protection/24267_25755html 20/2/2011. 
2 www.fourliteracies.org/Arabic/MISSION/2004/earlymarriage.htm. 1/3/2011. 
 .م2001. ، القدستقرير حول وضعية المرأة الفلسطينيةمركز المرأة لإلرشاد القانوني،  3
 .م1998. مطبعة فراس. ر الزواج المبكرمخاطإتحاد لجان اإلغاثة الطبية،  4
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ذكر جمهور العلماء أن البلوغ     . يجوز عنده االستقالل بالتصرف وتحمل نتيجة العمل، هو البلوغ        

 أما عالمة   يعرف بعالمات لكل من الذكر واألنثى أو بالسن الذي هو خمس عشرة سنة لكليهما،             

، في حـين يكـون      )وعن الصبي حتى يحتلم   (:  عن الصبي  �البلوغ للذكر فهي االحتالم لقوله      

قال رسول اهللا   : لألنثى باالحتالم أو الحيض أو الحمل وذلك لحديث أسماء رضي اهللا عنها قالت            

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إال هذا وهـذا وأشـار إلـى وجهـه                    : (�

 1).فيهوك

  البلوغ2.1

فعندما يصل إلى هذه المرحلـة فإنـه يصـبح       , يعد البلوغ من المراحل المهمة في حياة اإلنسان       

مكلفاً شرعاً وتثبت لديه أهلية األداء التي هي صالحية الشخص لصدور التصرف منه على وجه               

 .يعتد به شرعاً

 البلوغ لغة 1.2.1

وكـذلك  ,  كأنه بلغ وقت الكتاب والتكليـف      احتلم: بلغ الغالم . وصل وانتهى : بلغ الشيء 
 2.بلغت الجارية وبلغت المكان بلوغاً وصلت إليه

 البلوغ اصطالحاً 2.2.1

 3.بمعنى انتهاء الصغر

قـوة  (بأنـه   ) الثمر الداني في تقريب المعـاني     (ونقل الشيخ عمر األشقر تعريفاً له عن        
 4).ةتحدث في صغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجول

                                                 
رقـم  : والبيهقي في السـنن   . 62، ص 4،ج)4104(رقم الحديث : باب ما تبدي المرأة من زينتها     / رواه أبو داود في سننه     1

رقـم الحـديث    : باب ما تبدي المرأة من زينتهـا      / رواه األلباني في صحيح سنن أبي داود      . 326،ص2،ج)3034(الحديث
 .774، ص2ج) 3458/4104(
 .1/72:المعجم الوسيطمدكور، إبراهيم، . 8/419:لسان العربابن منظور،  2
 .55م، ص1937. مطبعة الحقوق: ، يافاشرح مجلة األحكام العدلية: حيدر، علي 3
 .44م، ص1997.دار النفائس: عمان. 1، طالواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني: األشقر، عمر 4
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  البلوغ في القرآن الكريم3.2.1

 1. ﴾ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح حتَّى وابتَلُواْ الْيتَامى ﴿: قال تعالى

أجمع جمهور المفسرين على أن بلوغ النكاح معناه بلوغ الحلم، قال البيضاوي في تفسير             
: �رة سنة عندنا، لقوله أي حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم أو يستكمل خمس عش(: هذه اآلية

 وبلوغ النكاح   2)إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود            (
 3.كناية عن البلوغ ألنه يصلح للنكاح عنده

 أي إذا    ﴾ ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح    حتَّى  ﴿ :وفي تفسير صفوة التفاسير للصابوني عند قوله تعالى       
 4.اح وهي بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاحبلغوا سن النك

 أي   ﴾ ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح   حتَّى ﴿   :والقرآن الكريم فسر البلوغ باالحتالم كما في قوله تعالى        
وِإذَا بلَـغَ    ﴿ :أي الحلم، لقوله تعالى   : قال القرطبي في تفسير هذه اآلية     . حال البلوغ وحال النكاح   

 اَألطْفَاُل ِمنكُملُم6.، أي البلوغ5 ﴾الْح 

  البلوغ في السنة4.2.1

 :روي في البلوغ أحاديث عدة منها

عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ : رفع القلم عن ثالثة: (�قال رسول اهللا  
 7).وعن المجنون حتى يفيق

                                                 
 .6ة سورة النساء، اآلي 1
 .3/42، ج)1241(تلخيص الحبير رقم الحديث / رواه البيهقي في الخالفيات بسند ضعيف: ابن حجر 2
 .60ص. م1997. بيروت. 2 التراث العربي، جءالبيضاوي، دار إحيا 3
 .237ص. م1996. دار الفكر :بيروت. 1ط .1،جصفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي 4
 .59سورة النور، اآلية 5
 .31ص. م2002. دار الحديث: القاهرة. 5، جالجامع ألحكام القرآن: طبي، محمد بن أحمدالقر 6
كتـاب  / سـنن الترمـذي   . 958، ص 1، ج )2041(رقم الحـديث  : باب طالق المعتوه والصغير والنائم    / رواه ابن ماجه   7

بـاب فـي    /كتاب الحدود /سنن أبي داوود  . 32،ص4، ج )1423(رقم الحديث : باب ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد       /الحدود
رقـم  : باب ال يقع طالق من األزواج     / سنن النسائي . 139، ص 4، ج )4398(رقم الحديث : المجنون يسرق أو يصيب حداً    

 .156، ص6، ج)3432(الحديث
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ن  يوم ُأحد وأنا اب�عرضت على النبي(: حديث نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  

أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابـن خمـس عشـرة                  

 1).فأجازني في المقاتلة

 سن الزواج 3.1

يعد سن الزواج أحد العوامل المهمة والضرورية في بناء الرابطة الزوجية وإيجاد التفاهم 

ي سن الزواج نظـراً لهـذه       والسكن والطمأنينة بين الزوجين، لذلك عنيت التشريعات بالبحث ف        

األهمية، ويختلف سن الزواج أيضاً تبعاً الختالف البيئات الطبيعية والعوامل الوراثية واألوضاع            

االجتماعية والثقافية والحضارية لألمم والشعوب، فكثير من الدول النامية والمتقدمـة شـرعت             

و الجدول  ) 1( الجدول رقم    أحكاماً حددت من خاللها سن الزواج للذكر واألنثى كما في كل من           

  .، وهي تعتبرها سناً مالئمة وشرعية للزواج)2(رقم 

 سن الزواج للذكر واألنثى في بعض البلدان األوروبية               ): 1(جدول 

 أنثى ذكر البلد

 15 18 ايطاليا

 16 18 هولندا
 16 18 سويسرا

 12 14 إسبانيا

 14 14 النمسا

 16 21 ألمانيا

 17 21 دالسوي

 15 18 فرنسا

 .    م1981. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ج. الزواج:كحالة، عمر رضا: المصدر

                                                 
ومسلم في باب اإلمارة، بيان     . 1504،ص4، ج )4097(رقم الحديث : باب غزوة الخندق  /رواه البخاري في كتاب المغازي     1

 .1490،ص3، ج)1868( رقم الحديث:سن البلوغ
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 سن الزواج للذكر واألنثى في بعض الدول العربية واإلسالمية): 2(جدول 

 أنثى ذكر البلد

 17 20 تونس

 16 18 مصر

 17 18 سوريا

 15 16 األردن

 15 18 المغرب

 16 18 الجزائر

 16 18 اراتاإلم

 13 15 إيران

 .م2000مطبعة الرسالة المقدسية، . 1الزواج والطالق حقائق و أرقام، ط: بدوي، عمار: المصدر

أما بخصوص األراضي الفلسطينية فالقانون الساري في الضفة الغربية يعود إلى عـام             

قـانون  ( 1954، في حين أن المعمول به في قطاع غزة يعود إلى عـام              )قانون أردني  (1976

وينص القانون المعـدل    . 2001، بينما قامت األردن بتعديل قانونها آخر مرة في عام           )مصري

 21 سنة شمسية وسبعة شهور و     14( قمرية وهو ما يعادل      15على السماح بزواج الفتيات بسن      

وهذا القانون بحاجة لتعديل ليناسب تطور وحاجات المجتمع ورؤيته وتطلعـات المـرأة              ). يوم

 1.نيةالفلسطي

عندما نتحدث عن الزواج المبكر، فإننا نتحدث عن أهم الفئات العمرية فـي المجتمـع               

فالمجتمع الفلسطيني هـو    . الفلسطيني، والذين يشكلون شريحة هامة ومتميزة، ال يمكن تجاهلها        

ولذلك فإننا حين نتحدث عن عمر الزواج المبكر، فإننا في الحقيقة نتحـدث عـن                مجتمع فتي، 

من عدد  % 6.4فحوالي  . من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة      % 20ه حوالي   مشكلة تواج 

 2.سنه) 14-10(يمثلون الفئة العمرية % 12.8سنه، و ) 17-15(السكان يمثلون الفئة العمرية 

                                                 
                                 :الموقـع اإللكترونـي   .1ص. فلسطين. بوابة المرأة. ال لتزويج الصغار: جمعة، أمل 1

15/3/2011  www.womengateway.com 
 .26ص.2001. رام اهللا. أطفال فلسطين قضايا و إحصاءاتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2
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 مشكلة الدراسة 4.1

يستمر الجدل بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج المبكر فـي المجتمـع الفلسـطيني، إذ               

، وتتأرجح اآلراء بين تبكير الزواج أو       لزواج النظر في توقيت الموعد المناسب ل      تتفاوت وجهات 

ية فـي بعـض     ـتناداً إلى براهين وحجج دينيه، طبية، اجتماعية، اقتصادية، ونفس        ـاس. تأخيره

 .األحيان

، 2006، اشتدت حدتها بعـد عـام         ملحوظ ظاهرة الزواج المبكر تزايدت مؤخراً بشكل     

، ليبلغ عدد عقود الزواج المسجلة للفتيات دون سن العشرين في           2009ووصلت أوجها في عام     

من مجمـوع عقـود الـزواج    % 48.4 حالة، أي ما يعادل  9600سنة نحو   ) 19-14(فلسطين  

المسجلة، نصف هذا العدد كان زواج أقارب من الدرجة األولى والثانية، وترافق ذلك مع ارتفاع               

مـن  % 27 وصلت حاالت الطالق في نفس السـنة         نسب الطالق للفتيات دون العشرين، حيث     

 1.مجموع العقود المسجلة لنفس الفئة العمرية في نفس العام

 مـن   ةيرى األشخاص المعارضين للزواج المبكر أن هذا الزواج يخفي في ثناياه الكثير           

فهو من ناحية يحرم الفتـاة      . المشاكل على الصعيد الجسدي والفكري والعاطفي والصحي أيضاً       

كمال تعليمها، ولكون الفتى أو الفتاة في سن المراهقة وفي مرحلة اضطراب عاطفي فهـم               من إ 

وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلـى      . ن التخاذ القرار المالئم بخصوص حياتهم المستقبلية      يغير مهيئ 

كثير من المشاكل العائلية واألسرية، والتي تنتهي في كثير من الحاالت إلى الطـالق وتشـتت                

. أما من ناحية صحية فالزواج المبكر يعني الحمل والوالدة قبـل األوان      . اع األوالد األسرة وضي 

وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع معدالت إسقاط األجنة واإلجهاض ووفيات األطفال الرضع وحـديثي             

الوالدة، كما يؤدي أيضا إلى زيادة احتمال إصابة األمهات بتسمم الحمل والعدوى البكتيرية وفقر              

والدات المبكرة والعسيرة، وإنجاب أطفال معاقين وغير مكتملي النمو، باإلضافة إلى أن            الدم وال 

الفتاة في هذه المرحلة العمرية ال تمتلك القدرة والمعرفة الكافية للعناية بالطفل المولود واالهتمام              

 .به
                                                 

 .8ص. مرجع سابق. ال لتزويج الصغار: جمعه، أمل 1
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 هـذه   من زواج األطفـال مشـيراً أن      ) اليونيسيف(حذر صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة       
الظاهرة تقضي على ماليين الفتيات الصغيرات، فحاالت الموت الناجم عن الحمل المبكر السبب             
الرئيسي لوفيات الفتيات في سن ما بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة في جميع أنحاء العـالم،                

كما أن اإلجهاض المتكـرر وحمـى       . باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اإلصابة بسرطان عنق الرحم       
تزيد حمى النفـاس معـدالت اإلجهـاض عـن          . نفاس من أكثر النتائج السلبية للزواج المبكر      ال

إما بسبب الخلل في الهرمونات األنثويـة أو         معدالتها الطبيعية في حاالت الحمل المبكر وذلك؛      
لعدم تأقلم الرحم على عملية حدوث الحمل مما يؤدي إلى حدوث انقباضات رحمية متكررة مـن       

وتشـير تقـارير اليونيسـيف أن    . دث نزيف مهبلي، وما يتبعه من إجهاض متكرر      شأنها أن تح  
ظاهرة الزواج المبكر لصغيرات السن تتسبب لهن في آالم بدنية ونفسية وتشير التقارير أيضـاً               
إلى أن الزوجات الصغيرات يجري تسريبهن من المدارس وحرمانهن من حق رئيسي آخر هو              

 1.حق التعليم

زواج المبكر فهم يرون فيه حفظ وصون ألخالق الشباب وسترة للفتـاة،            أما المؤيدون لل  
كما أن الزواج المبكر يشعر الشباب بالمسؤولية ويعودهم عليها، ويقرب اآلباء من األبناء بحيث              

ويـرى الـبعض أن الـزواج      . يكون الفارق في السن بينهما قليالً، وهو أفضل لصحة الزوجين         
فالعالقة عكسية بين متوسط العمر عنـد الـزواج         (دة الخصوبة   المبكر هو عامل من عوامل زيا     

باإلضافة إلى رغبة البعض في وجود أسرة كبيرة الحجم ). األول ومتوسط عدد األطفال المنجبين
خاصة في المجتمعات الريفية باعتبار أن هؤالء األبناء هم معيلون لألسـرة إلـى جانـب األب               

 .ومصدر قوة اقتصادية واجتماعية لألسرة

وأياً كانت الظروف واألسباب فالزواج واحد، إذ تتشابه معظم المجتمعات في األسـباب             
 .أسباب دينية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية: والدوافع التي تقف وراء الزواج المبكر وهي

: وتأتي هذه الدراسة لقياس وجهة نظر سكان محافظة قلقيلية في الزواج المبكر من حيث             
ما يترتب عليه من آثار ديموغرافية، اجتماعية، اقتصـادية، ونفسـية علـى             فوائده ومخاطره و  

 .المرأة، الرجل، األطفال المنجبين، وعلى المجتمع
                                                 

 .5ص. مرجع سابق. ال لتزويج الصغار: جمعة، أمل 1
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 بقةالدراسات السا 5.1

 :تناول موضوع الزواج المبكر مجموعة من الدراسات، ومنها على سبيل المثال ما يلي

عوامل المؤثرة في وجهة نظـر       دراسة بعنوان ال   2009تناول الباحث حسين أحمد عام      

. طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد األطفال المرغوب في إنجـابهم             

حيث اعتمد الباحث في دراسته على منهج المسح االجتماعي واستخدم االستبانة لجمع البيانات،             

وقد .  لإلحصاء الفلسطيني  وتم كذلك استخدام النشرات اإلحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي        

ولغـرض  .  في تحليل البيانات   SPSSتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية        

وخلص الباحث بالنتـائج    . البحث فقد تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية        

ت في جامعة النجاح الوطنية بلغ متوسط العمر المثالي للزواج من قبل الطالبا: والتوصيات التالية

وقد تأثر اختيار هـذا     . وهو تقريباً مساٍو للعمر الذي تتخرج فيه الفتاة من الجامعة         ) 22.1(نحو  

. العمر بعدد من المتغيرات الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقـة بالفتـاة ووالـديها            

 العمر الموجود في األراضي الفلسطينية      والعمر الذي اعتبرته الطالبات مثالياً للزواج أقل متوسط       

لم توجد هناك اختالفات في نظرة الطالبـات        . للنساء الحاصالت على مؤهل بكالوريوس فأعلى     

تجاه عمر الزوجين، وضرورة فحص الدم للمقدمين على الزواج، وزواج األقـارب، ووضـع              

 1.تشريع يحدد العمر األدنى لزواج اإلناث، واختيار الشريك

ين أحمد بعنوان العوامل المؤثرة في نظرة سكان مدينة نابلس تجـاه بعـض              دراسة حس 

 حيث  .والتي تم قبولها للنشر في مجلة العلوم اإلنسانية في جامعة البحرين          قضايا الزواج المبكر    

أوضحت هذه الدراسة وجهة نظر سكان مدينة نابلس تجاه بعض القضايا حول موضوع الزواج              

الزواج المبكر نظرة إيجابية باعتباره مفيد للزوجين واألسرة على حد          المبكر، فالبعض ينظر إلى     

سواء، والبعض اآلخر ينظر إليه على انه يسبب كثير من المشاكل الخطيرة والمتنوعة التي تكاد               

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصـفي عنـد          . أن تكون متشابهة في معظم المجتمعات     

                                                 
العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد األطفـال                : أحمد، حسين  1

 .127-95 ص ص.2009 شباط 15.راساتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والد. المرغوب في إنجابهم
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وعلى المنهج التحليلي، عنـد    . نة نحو بعض قضايا الزواج المبكر     دراسة وجهات نظر أفراد العي    

وخرج الباحـث   . دراسة العوامل التي أدت إلى وجود تباينات بين أفراد العينة تجاه هذه القضايا            

 :من خالل الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات هي

ـ  تبين أن متوسط العمر الذي اعتبر مبكراً لزواج الفتاة من وجهة نظ            ن فـي   ور المبحوث
سنة، أما بالنسبة   ) 22-14( سنة، وقد تفاوت هذا العمر بين المبحوثين من          16مدينة نابلس نحو    

 سنة، ولكنه تفاوت أيضـاً  20لزواج الذكر فقد بلغ متوسط العمر الذي اعتبر مبكراً للزواج نحو     
ر للزواج بين أفراد إن هذه التفاوتات، في تعريف العمر المبك    . سنة) 28-15(بين المبحوثين من    

 .العينة، تعزى للخلفيات الديموغرافية، واالجتماعية واالقتصادية لهم

أما بالنسبة للنظرة إلى بعض قضايا الزواج المبكر فقد احتلت الفقرات التالية المراكـز              
 : األولى

وفقرة أنا لست مع زواج الفتاة في . فقرة الزواج المبكر يؤثر على صحة الفتاة بشكل عام
وفقرة الزواج المبكر يؤدي إلى عدم التفاهم بـين الـزوجين           ).  سنة 18قبل بلوغها   (ن مبكرة   س

الزواج المبكر يؤثر   . وفقرة الزواج المبكر يحرم الفتاة من فرص العمل       .  العائلية توكثرة الخالفا 
قاط عند الزواج المبكر يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت اإلس. سلباً في قدرة الفتاة على تربية أطفالها

 .الزوجة

وقد كان لمتغيرات الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والحالة الزواجيـة، والحالـة            
 .العملية للمبحوثين أثر في التباين في نظرتهم تجاه قضايا الزواج المبكر

 المحاضرات، واللقاءات التوعوية، وبث البـرامج المسـموعة    فوأوصت الدراسة بتكثي  
. اطر الزواج المبكر على الفتاة واألسرة واألطفال والمجتمع بشكل عـام          والمرئية التي تبين مخ   

إضافة إلى ضرورة استهداف الفئات األقل تعليماً، وتركيزها أيضاً على المقبلين على الزواج من             
 1.أجل توضيح هذه المسائل لهم

                                                 
بحث تم قبوله للنشر في     . العوامل المؤثرة في نظرة سكان مدينة نابلس تجاه بعض قضايا الزواج المبكر           : أحمد، حسين  1

 . جامعة البحرين. مجلة العلوم اإلنسانية
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 م عن الزواج المبكر في منطقة القدس أبعاده2005دراسة خالد محمود علي محيسن عام 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على اآلثار الناتجة عن الزواج المبكر لإلناث           . وآثاره دراسة وتحليل  

وأبعاده في منطقة القدس ومعرفة اتجاهات المتزوجات مبكراً وذلك من خالل استبانه صـممها              

معلومات شخصية عن المتزوجات مبكراً، وأحوالهن قبل الزواج من ناحيـة           : الباحث وتتضمن 

ية وصحية وثقافية واقتصادية، باإلضافة إلى سؤالين مفتوحين حول فوائد الزواج المبكر            اجتماع

وأظهرت الدراسة التي قام بها الباحث على عينـة مـن           . وأضراره من وجهة نظر أفراد العينة     

 :النساء اللواتي تزوجن مبكراً ما يلي

ق االسـتقرار العـاطفي   أنه ال يوجد خطر من هذا الزواج فالنتائج كانت متوسطة، فهو يحق           •

للفتاة ويخلصها من متاعب مرحلة المراهقة ويشبع إحساس األمومة عندها، ويشعرها بذاتها            

 .ويقوي شخصيتها بما تالقي من تقدير واحترام من قبل اآلخرين

إن أهم خمس ايجابيات للزواج المبكر أنه ال يتعارض مع تعاليم اإلسالم، وأنه ستره وعفاف          •

دي إلى إنجاب عدد كبير من األطفال، وأنه يزيد من الخطر السـكاني علـى               للفتاه، وأنه يؤ  

 .دولة االحتالل، وأنه ال يتعارض مع مواصلة التعليم

كانت أهم سلبيات للزواج المبكر أنه يحرم الفتاة من التمتع بطفولتها، وأنه يزيد من حاالت                 •

دي إلـى مشـاكل نفسـية       الطالق، وأنه يضيق من حرية اختيار الفتاة لشريك حياتها، ويؤ         

كاالكتئاب والقلق والخوف، وأنه يؤدي إلى الحمل المبكر وبالتالي إلى مشاكل فـي الحمـل               

 1.والوالدة

الـزواج المبكـر و   : م بتقديم رسالة ماجستير بعنـوان 2003قام عبد الفتاح العملة سنة   

ل، وكان الهدف مـن     عالقته بالتوافق النفسي لدى طالبات جامعة القدس المفتوحة في مدينة الخلي          

التعرف على عالقة الزوج المبكر بالتوافق النفسي وأبعاده المختلفة في عينـة            : هذه الدراسة هو  

من طالبات جامعة القدس المفتوحة في منطقة الخليل، وبيان عالقة كل من الحالـة االجتماعيـة            
                                                 

رسالة ماجستير غير   . ة وتحليل الزواج المبكر لإلناث في منطقة القدس أبعاده وآثاره دراس        : محيسن، خالد محمود علي    1
 .2005تموز . فلسطين. القدس. جامعة القدس منشورة
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الرجوع إلى الـدين    والعمر عند عقد الزواج ومكان السكن والسنة الدراسية والمعدل التراكمي و          

في حل الخالفات بالتوافق النفسي عند اإلناث، وذلك من خالل اإلجابة على عدد من األسئلة التي  

واستخدم الباحث أداة لقياس التوافق النفسي والشخصي للراشدين على         . كانت هي أسئلة الدراسة   

 .خمسة أبعاد، الجسمي، النفسي، األسري، االجتماعي، أالنسجامي

دراسة أن المتزوجات مبكراً لديهن درجات أعلى من التوافق النفسي على البعد            وبينت ال 

األسري وعزا الباحث ذلك إلى أن الزواج يحقق االستقالل للفتاة ويضعها في موقع المسـؤولية               

وأظهرت أيضاً أن التوافق النفسي لدى فئة الزواج المبكر أعلى من التوافق النفسـي              .كربة بيت 

 .ير المبكرلدى فئة الزواج غ

كما وأظهرت الدراسة أن الطالبات اللواتي يسكن في المدينة ال يخـتلفن عـن البنـات                

اللواتي يسكن في القرية في درجات التوافق النفسي، ويرى الباحث أن ذلك مرده إلـى تقلـص                 

 .فةانتشار التعليم ووسائل اإلعالم المختل: الفجوة الحضارية بين المدينة والقرية ألسباب عدة منها

. ويتبين من الدراسة أن هناك عالقة وطيدة بين التوافق النفسي والتقيد بأحكـام الـدين              

ويعزو الباحث ذلك إلى أن الدين يعطي اإلنسان مفهوماً حقيقياً للحياة ويبعـد عنـه التناقضـات       

وافقات واألوهام التي تفسر الحياة بشكل مغلوط، وهذا يؤكد أن هناك ارتباطاً بين القيم الدينية والت    

َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيهـا وجعـَل       ن  وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم م      ﴿   :النفسية تحقيقاً لقوله تعالى   

 . 1،2.﴾ورحمةً ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرون بينَكُم مودةً

دراسة موجزة، : م تحت عنوان الزواج المبكر2000وفي دراسة لحسام الدين عفانة سنة   

مقدمة لمؤتمر المرأة الفلسطينية وتحديات األسرة المعاصرة، الذي عقد في جامعة النجاح الوطنية 

حيث بدأ دراسته بمقدمة عن الـزواج وأهميتـه وفضـله فـي الشـريعة               . م24-25/4/2000

المية، ثم تحدث الباحث عن سن الزواج اإلسالمية، ثم تناول أهم مقاصد الزواج في الشريعة اإلس

                                                 
 .21سورة الروم، آية  1
. الزواج المبكر وعالقته بالتوافق النفسي لدى طالبات جامعة القدس المفتوحة في مدينـة الخليـل              : العملة، عبد الفتاح   2

 .م2003. جامعة القدس. رسالة ماجستير غير منشورة
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مبيناً أن الشريعة اإلسالمية لم تحدد سناً معيناً للزواج، بل أن جمهور الفقهاء المتقدمين أجـازوا                

دون البلوغ ولكن قوانين األحوال الشخصية في البالد اإلسالمية حددت    زواج الصغير والصغيرة    

:  منه على ما يلـي ل الشخصية في المادة الخامسةفقد نص القانون األردني لألحوا ،سناً للزواج

 الخاطب السن السادسة  عاقلين، وأن يتمةيشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوب(
ثم بين الباحث المعنى الحقيقـي للـزواج        . )رعشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العم       

د مخاطر الزواج وأضراره من وجهة نظـر        ثم عد . المبكر أنه الزواج قبل الحيض وقبل البلوغ      

 1.من تبنى تأخير سن الزواج، ورد على تلك المخاطر وفندها واحدة واحدة

. أجمعت الدراسات السابقة أن الزواج المبكر هو ظاهرة منتشرة في معظم المجتمعـات            

 فهو موضوع يحظى باهتمام كثير من المراكز النسوية والجمعيات التي تعنى بشـؤون المـرأة،            

وقـد رأت هـذه     . حيث تعقد حوله الكثير من الندوات والمحاضرات وورشات العمل الخاصـة          

    مـن الفوائـد والمخـاطر       اًيطوي في ثناياه كثير   .  حدين و ذ الدراسات أن الزواج المبكر سالح 

فالبعض يرى  . المتعددة والتي تؤثر سلباً أو إيجاباً على المرأة الزوج، األطفال والمجتمع بأكمله           

زواج المبكر عامل من أهم العوامل التي تؤثر في الخصوبة وتزيدها، وهو في ذات الوقت               في ال 

، يشعر من خالله الشباب بالمسؤولية اتجاه البيت وحفظ وصون ألخالق الشبابسترة وعفة للفتاة 

والبعض اآلخر يواجه هذا األمر بالرفض والمعارضة، باعتبار أن الـزواج المبكـر             . واألسرة

ويحرمها من إكمال تعليمها وبالتالي حرمانهـا مـن         . شاكل صحية للفتاة بشكل عام    يؤدي إلى م  

كما أنه وبنفس . الدخول في سوق العمل واإلنتاج واالعتماد على الذات وتحقيق االستقالل المادي         

الوقت يؤدي إلى ارتفاع حاالت اإلسقاط عند المرأة وفي حاالت أخرى يؤدي إلى إنجاب أطفال               

كما أن الفتاة في هذا السن ال تمتلك القدرة والمعرفة الكافية في كيفية             . ملي النمو خدج وغير مكت  

التعامل مع األطفال وتربيتهم، ونتيجة لعدم اكتمال النمو العاطفي والنفسي للفتاة، قـد ال تكـون                

قادرة على منح أطفالها هذا الكم من العاطفة والحنان الذي يحتاجونه، والتي هي أيضاً ما زالت                

 . بحاجة إليه وحرمت منه في هذا السن

                                                 
. نـابلس . المعاصـرة  مؤتمر المرأة الفلسطينية وتحديات األسـرة     . دراسة موجزة : الزواج المبكر نه، حسام الدين،    عفا 1

 . م25/4/2000-24. جامعة النجاح الوطنية
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اختلفت هذه الدراسات في تحديد العمر الذي يعتبره البعض مثالياً للزواج، حيث يتـأثر              

كما تختلف نظـرة    . تحديد هذا العمر بعدد من المتغيرات الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية        

الف ثقافة هذه المجتمعات ومستويات     أفراد المجتمع لبعض القضايا المتعلقة بالزواج المبكر باخت       

 .تحضرها ومدى تمسكها بالعادات والتقاليد المتوارثة

 في قضـية     قلقيلية  آراء سكان محافظة   والتي سيتم فيها دراسة وتحليل     ةدراسهذه ال أما  

الزواج المبكر، من حيث مدى تأيدهم ومعارضتهم لهذه الظاهرة، ومدى معرفتهم باآلثار المترتبة     

مع العلم أنه لم يتم القيام بأية دراسة حول هذا الموضوع مسبقاً فـي              . عن هذا الزواج  والناتجة  

 حيـث كانـت معظـم       ،ن بالدراسة ون السابق وهذا الموضوع لم يتناوله الباحث    كما أن   . المحافظة

 . دراساتهم عن فوائد ومضار الزواج المبكر

 ألسئلةا 6.1

 :اليةتقوم هذه الدراسة باإلجابة على التساؤالت الت

 ما مدى معرفة أفراد عينة الدراسة بالزواج المبكر؟ •

 األسرة؟واألطفال والزوج وما هي تأثيرات الزواج المبكر على الزوجة  •

منطقة السكن، الجنس، صلة القرابة، الحالة الزواجية، المسـتوى         : ما أثر المتغيرات اآلتية    •

العملية على وجهة نظـر أفـراد       التعليمي، العمر الحالي، العمر عند الزواج األول، الحالة         

 .العينة في الزواج المبكر في محافظة قلقيلية

 األهداف 7.1

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 .الوقوف على اتجاهات السكان في محافظة قلقيلية نحو الزواج المبكر •

 .معرفة اآلثار المترتبة على الزواج المبكر حسب وجهة نظر سكان محافظة قلقيلية •
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بين متغيرات الدراسة وتأثير كل منها على وجهة نظر سكان محافظـة            فحص مدى الفروق     •
 .قلقيلية تجاه الزواج المبكر

 فرضيات الدراسة  8.1

  :تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التالية

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 .متغير المستوى التعليميالسكان في الزواج المبكر حسب 

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 .السكان في الزواج المبكر حسب متغير الجنس

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 .السكان في الزواج المبكر حسب متغير صلة القرابة

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 .السكان في الزواج المبكر حسب متغير العمر

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
م الزواج لكال   السكان في الزواج المبكر حسب متغير العمر عند الزواج األول لمن سبق له            

 .الجنسين

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 .السكان في الزواج المبكر حسب متغير الحالة الزواجية

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 .ان السكنالسكان في الزواج المبكر حسب متغير مك

فـي وجهـة نظـر    ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  •
 . السكان في الزواج المبكر حسب متغير الحالة العملية
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  متغيرات الدراسة1.9

 العمر، صلة القرابة، التعليم، مكان السـكن، الحالـة الزواجيـة، الحالـة              :المتغيرات المستقلة 

 .، العمر عند الزواج األول للذين سبق لهم الزواج) العملية،المهنة، الدخلالحالة(االقتصادية

 .  وجهة نظر سكان محافظة قلقيلية اتجاه الزواج المبكر:المتغير التابع

 حدود الدراسة 10.1

 . محافظة قلقيلية:الحدود المكانية

 .م27/3/2011-15/1/2011 تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة خالل الفترة :الحدود الزمنية

  عينة الدراسة11.1

وقد تم اختيـار عينـة      %) 4.4±(استمارة، بهامش خطأ    ) 550(بلغ حجم عينة الدراسة     

طبقية عشوائية منتظمة متعددة المراحل حيث شملت جميع أنـواع التجمعـات السـكانية فـي                

عينة أكثـر   المحافظة، وفي داخل كل تجمع تم اختيار عينة عشوائية من األفراد، وحتى تكون ال             

) 3(تمثيال وشمولية، فقد تم تقسيم المحافظة إلى مدينة وقرى كبيرة وقرى صغيرة، جدول رقـم                

وقد روعي بأن يكون حجم العينة ممثال لجميع األنماط السكانية في المحافظـة، وذلـك حسـب             

ي تم  أما طريقة توزيع االستمارات داخل التجمعات السكانية الت       . الوزن السكاني لكل نمط سكاني    

مسـجد،  (اختيارها ضمن عينة الدراسة، فكان يتم اختيار مكان معروف في التجمـع السـكاني               

ومن ثم يتم اختيار البيت الخامس أو العاشر ومضاعفاتها حسب حجم العينة فـي              ) الخ...مدرسة

أما عن طريقة اختيار الشخص الذي تمت مقابلته فقد كان يتم اختيار من منزل              . التجمع السكاني 

 ومن المنزل الذي يليه أنثى وهكذا، وذلك حسب األشخاص المتواجدين في المنزل فترة جمع ذكر

 سنة فأكثر، أي    18أما األفراد الذين شملتهم عينة المسح فهم األشخاص الذين أعمارهم           . البيانات

 أما عن طريقة اختيار األفراد من داخل المنزل سواء ذكر أو أنثى فقـد . الذين لهم حق االنتخاب 

 :وقد شملت عينة الدراسة على المناطق التالية. كان يتم بناء على جدول كيش
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 لتجمعات السكانية التي أخذت منهاتوزيع عينة الدراسة حسب ا) 3(جدول 

 *عدد االستمارات التي تم جمعها  اسم التجمع

 252 قلقيلية
 252 مدينة

 47 عزون
 36 حبلة

 83 القرى الكبيرة

 18 رأس عطية
 2  جلعودعزبة

 9 عزبة سلمان
 48 كفر ثلث

 34 سنيريا
 5 صير

 35 جيوس
 26 حجة

 9 الفندق
 29 إماتين

 215 القرى الصغيرة

 550 المجموع
 .عمل الباحثة* 

  خصائص عينة الدراسة12.1

 303 ذكرا، وعدد اإلناث 247كان عدد الذكور منهم .  شخصا550بلغ عدد أفراد العينة 
توزع أفراد العينة حسب مكان السكن كما يلي        .  سنة 36وسط عمر أفراد العينة     وقد بلغ مت  . أنثى

كان متوسط . من القرى الصغيرة% 38.9من القرى الكبيرة، و % 15.3من المدينة، و % 45.8
أما حسب الحالة الزواجية فقد توزع أفراد العينة  .  سنة 11.5عدد السنوات التعليمية ألفراد العينة      

أمـا حسـب    . أرمل% 4.2مطلق، و   % 1.8متزوج، و   % 69.1 أعزب، و    %24.9: كما يلي 
عاطل عـن العمـل، و      % 4.7عامل، و   % 44.2الحالة العملية فقد توزع أفراد العينة كما يلي         

 . غير قادر على العمل% 1.5طالب، و % 12.9ربة منزل، و % 36.7



 22 

 

 

 الفصل الثاني

 الخصائص الديموغرافية 
 لسكان محافظة قلقيلية

 

  التجمعات السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان1.2

 النمو السكاني في المحافظة 2.2

 الخصائص السكانية واالجتماعية األساسية في المحافظة 3.2



 23 

 الفصل الثاني

 الخصائص الديموغرافية لسكان محافظة قلقيلية

هـامش   الغربي للضفة الغربية، ضمن أراضي ال-تقع محافظة قلقيلية في الجزء الشمالي 

كم 19الداخلي للسهل الساحلي الفلسطيني عند أقدام مرتفعات نابلس، حيث تبعد المحافظة حوالي             

تقع محافظة قلقيلية جنـوب محافظـة طـولكرم،     . عن الشاطئ الشرقي للبحر األبيض المتوسط     

األراضي الفلسـطينية   وجنوب غرب محافظة نابلس، وشمال محافظة سلفيت، يحدها من الغرب           

 1.كم75تبعد محافظة قلقيلية عن القدس حوالي . 1948ت عام التي احتل

 و  21:56:º34محافظـة قلقيليـة بـين خطـي طـول           ل  الجغرافـي  موقعالينحصر  

43:10:º35 ًعرض   تيودائر.  شرقا 15:6:º32   و 17:15:º32 هذا  . خط االستواء  ي شمال 

لتقاء بـين مـدن فلسـطين     وأصبحت نقطة ا قلقيلية أهمية خاصة  محافظة  منح  الجغرافي  الموقع  

 - وبئر السـبع   ، طولكرم شماالً  -حيفا- عكا - وصلت صفد   حيث شمالها وجنوبها شرقها وغربها   

 2. بيافا وقراها غرباً وربطت نابلس شرقاً، وغزة جنوباً-والمجدل

م في جزئها الغربي السـاحلي      40(م عن سطح البحر     75 يبلغ متوسط ارتفاع المحافظة   

يتراوح أقصى امتداد للمحافظة من الشرق إلـى الغـرب           3).الجبليم في جزئها الشرقي     130و

كم، وذلك ما بين قرية فالمية وقرية عزون        ) 13.1(كم، ويتراوح أقصى عرض     ) 22.7(مسافة  

ـ . كم، وذلك ما بين قرية كفر القف وقرية صير        ) 2.6(بينما أقل عرض يصل إلى      . العتمة غ تبل

من إجمالي مساحة أراضـي الضـفة       % 2.8والي  ، وتشكل ح  ² كم 166مساحة محافظة قلقيلية    

 4.الغربية

                                                 
) السكان، المبـاني، المسـاكن، المنشـآت      ( - ملخص -النتائج النهائية للتعداد  . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    1

 . فلسطين-رام اهللا. 2007محافظة قلقيلية
2 http://www.palissue.com/vb/palestine112/issue11961  11/3/2011 
3 http://www.myqalqilia.com/Qalfactsandfigures.htm  10/3/2011 
4 http://ar.wikipedia.org/wiki  17/4/2011  
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  التجمعات السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان1.2

يتوزع سكان المحافظة في منـاطق حضـرية         . تجمعاً سكانياً  34تضم محافظة قلقيلية    

م 1997، ففي تعـداد عـام       )4(وريفية وذلك حسب نوع التجمع كما هو موضح في جدول رقم            

، في حـين    %60.7سبة للسكان في المحافظة يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة          كانت أعلى ن  

م، 2007وبقي الحال على ما هو عليه حتى تعداد عام          . يقيمون في المناطق الريفية   % 39.9أن  

مـن مجمـل سـكان      % 60.9نسبة السكان الذين يقيمون في المناطق الحضـرية          حيث بلغت 

من مجمل سكان المحافظة    % 39.1مين في المناطق الريفية     المحافظة، في حين بلغت نسبة المقي     

 مع العلم أن محافظة قلقيلية ال تشمل أي تجمعات سكانية تصـنف             1).4(كما هو في جدول رقم      

 فلم يبنى أي مخيم في قلقيلية بالرغم من عدد الالجئين الكبير الذي استقر في المدينة،  2.كمخيمات

سكه وبيارعدس والشيخ مونس وسيدنا علي وقرى يافا يقطنون  ومافغالبية المهجرين من كفر ساب

 فأصبحت قلقيلية منطقة لجوء وأصبح التعامل معها كما المخيمات إذ يوجد في المدينة . قلقيلية

ثالثة أحياء جّل سكانها من المهجرين قصراً وال تعترف وكالة الغوث بهم كمناطق لجوء  

ليسكنوا في خيم أثناء لجوئهم فتخلـت عـنهم فـوراً           ألن وكالة الغوث لم تستأجر لهم أراضي        

وأنيطت مسؤولية تقديم الخدمات العامة لبلدية قلقيلية على أساس أن هذه األحياء هي جزء رئيس               

  3. الهيكلية للمدينةةمن الخارط

                                                 
 -رام اهللا.  محافظـة قلقيليـة  - تقريـر السـكان  - النهائيـة للتعـداد   النتـائج . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    1

 .م2007.فلسطين
مشروع النشر والتحليل والتدريب الستخدام بيانات التعداد، سلسـلة التقـارير           . ء الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصا   2

 .م2002. فلسطين-رام اهللا. محافظة قلقيلية ،)05(التنفيذية للمحافظات
 http://www.blog.amin.org..م15/1/2011 3
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 التجمعات السكانية في محافظة قلقيلية): 1(خريطة 

رام . 2007 محافظة قلقيليـة     - تقرير السكان  -لنتائج النهائية للتعداد  ا .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   : المصدر
 .م2011بتصرف الباحثة، .  فلسطين-اهللا

 .م2007 و1997توزع السكان في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع لعامي): 4(جدول 

 **2007سنة  *1997سنة 
 نوع التجمع

 النسبة العدد النسبة العدد

 %60.9 53965 %60.7 42014 حضر
 %39.1 34609 %39.3 27254 ريف

 %100 88574 %100 69268 المجموع
-، النتائج النهائية    1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت          : * المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  محافظة قلقيلية-تقرير السكان
 -رام اهللا. 2007 محافظـة قلقيليـة     - تقرير السكان  -النتائج النهائية للتعداد  . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   **

 . فلسطين
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  النمو العددي للسكان في المحافظة2.2

في . نسمة) 69268(م نحو   1997بلغ عدد سكان محافظة قلقيلية حسب نتائج تعداد عام          
فهم يشـكلون نحـو   ، وبالتالي )5(نسمة جدول رقم) 88574(م نحو 2007حين بلغ عددهم عام  

 نسمة، أما   2345107 نحو   2007من مجمل سكان الضفة الغربية البالغ عددهم في عام          % 3.9
نحـو  ) م2007-1997(عن معدل النمو السكاني في المحافظة فقد بلغ في الفترة الممتدة بـين              

 ). 5(جدول رقم % 2.45

لسـكانية فـي   معـدل الزيـادة ا   أن هناك تباين واضح في) 5(يالحظ من الجدول رقم 
 المحافظة حسب الفترات الزمنية المختلفة؛ وذلك بفعـل الهجـرات الناجمـة عـن االحـتالل     

 .م1948إذ ارتفعت أعداد السكان بعد نكبة عام . اإلسرائيلي

فقـد كـان    ) 1967-1961(أما معدل النمو السنوي لسكان محافظة قلقيلية خالل الفترة          
 أعداد كبيرة من سكان محافظة قلقيلية قسراً إثـر          ، وذلك نتيجة نزوح   %4.13-سالباً حيث بلغ    

فقـد  ) 1997-1967(في حين أن معدل النمو السكاني في الفترة ما بـين             .م1967حرب عام   
 سنوياً، حيث كـان لتحـول     % 10.26ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ليصل إلى         

كمـا  . ور كبير في زيادة أهمية المدينـة،  بعد إقامة السلطة الفلسطينية د      قلقيلية إلى محافظة   لواء
. ساعد على ذلك أنه عند قيام السلطة الفلسطينية رجع عدد من أبناء المحافظة واسـتقروا فيهـا                

باإلضافة إلى موقع المحافظة القريب من خط الهدنة، أدى إلى جذب عدد كبيـر مـن األسـر                  
يعود أيضا إلـى تغيـر الحـدود        كما  . واألفراد للسكن فيها وذلك من أجل العمل داخل إسرائيل        

اإلدارية للمحافظة، حيث تم ضم بعض القرى إليها من محافظات أخـرى، فقـد كانـت هـذه                  
المحافظات في السابق عبارة عن ألوية وهي لوائي طولكرم وقلقيلية وكانتـا ضـمن محافظـة                

 .إلى محافظاتنابلس، ولكن بعد قيام السلطة الفلسطينية تم تحويل كل من لوائي طولكرم وقلقيلية 



 27 

 م)2007-1922 (النمو السكاني في محافظة قلقيلية لسنوات مختارة من سنة): 5(جدول 

 معدل النمو السكاني الفترة الزمنية عدد السكان السنة

1922 2803 *** *** 
1931 3867 1922-1931 3.58% 
1945 5850 1931-1945 2.96% 
1961 11402 1945-1961 4.17% 
1967 8900 1961-1967 -4.13% 
1997 69268 1967-1997 10.26% 
2007 88574 1997-2007 2.45% 

 .م2010. فلسطين–رام اهللا ). 2(الجهاز المركزي لإلحصاء السنوي، كتاب محافظة قلقيلية اإلحصائي السنوي : المصدر

 الخصائص السكانية واالجتماعية األساسية في المحافظة 3.2

 ان التركيب العمري للسك1.3.2

م إلى أن المجتمع الفلسطيني في محافظة قلقيلية ما 2007تشير النتائج النهائية لتعداد عام 

حيث شكل السكان الذين تتراوح أعمارهم      ). 6(زال فتياً، وهذا ما نالحظه من خالل جدول رقم          

) 6(من مجمل سكان المحافظة كما هو موضح في الجدول رقـم            % 42ما نسبته   ) 14-0(بين  

 1997سنة حسب تعداد    ) 14-0(، بينما بلغت نسبة األشخاص الذين أعمارهم        )1(قم  والشكل ر 

مما يدل على أن المجتمع في محافظة قلقيلية مـا         ). 6(وجدول رقم   ) 2(شكل رقم   % 45.7نحو  

زال يمر في مرحلة الشباب من مراحل االنتقال الديموغرافي، حيث بلغ العمـر حسـب تعـداد              

بينما بلغت نسبة كبار السـن      .  سنة 17.85 نحو   2007 تعداد    سنة، وحسب  16.55 نحو   1997

وهذا يعني . 2007حسب تعداد % 7.4، و نحو 1997حسب تعداد % 8.1إلى صغار السن نحو 

وذلـك  % 97.5ارتفاع نسبة اإلعالة لصغار السن، حيث بلغت نسبة اإلعالة الخام في المحافظة             

حسب نتائج تعـداد    % 82.1 النسبة إلى    م، في حين انخفضت هذه    1997حسب نتائج تعداد عام     

2007 .1 

                                                 
 . مرجع سابق.م2007 محافظة قلقيلية -لسكان تقرير ا-النتائج النهائية للتعداد. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
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ن  وفئة العمر للعـامي    التركيب العمري والنوعي في محافظة قلقيلية حسب الجنس       ): 6(جدول  
 م2007 و1997

 إناث ذكور كال الجنسين
 فئة العمر

1997* 2007** 1997* 2007** 1997* 2007** 

0-4 12476 12723 6491 6418 5985 6305 
5-9 10847 12136 5590 6238 5257 5898 
10-14 8305 11972 4317 6218 3988 5754 
0-14 31628 36831 16398 18874 15230 17957 

15-19 7294 10511 3782 5458 3512 5053 
20-24 6407 7830 3311 4164 3096 3666 
25-29 5178 6676 2748 3447 2430 3229 
30-34 4554 5681 2360 2918 2194 2763 
35-39 3517 4716 1903 2432 1614 2284 
40-44 2535 4230 1269 2171 1266 2059 
45-49 1799 3250 977 1737 822 1513 
50-54 1518 2339 710 1162 808 1177 
55-59 1101 1658 478 885 623 773 
60-64 1161 1283 502 589 659 694 
15-64 35064 48174 18060 24963 17024 23211 

65+ 2545 2738 1140 1156 1405 1582 

 415 7 416 24 831 31 غير مبين
 43165 33666 45409 35622 88574 69268 المجموع

 -تقرير السكان -، النتائج النهائية    1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت          : *المصدر

 طين فلس-رام اهللا. محافظة قلقيلية

 .  فلسطين-رام اهللا. 2007 محافظة قلقيلية - تقرير السكان-النتائج النهائية للتعداد. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني**
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 .م2007الهرم السكاني لمحافظة قلقيلية عام ) 1(شكل رقم 

 محافظة قلقيلية   -تقرير السكان  -النتائج النهائية للتعداد  . عمل الباحثة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     : المصدر
 . فلسطين-رام اهللا. 2007

 
 م1997الهرم السكاني لمحافظة قلقيلية عام ) 2(شكل 

، النتائج  1997عمل الباحثة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت            : المصدر

 . فلسطين-هللارام ا.  محافظة قلقيلية-تقرير السكان-النهائية 
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  التركيب النوعي للسكان2.3.2

في حـين بلغـت نسـبة       . م1997 أنثى لعام    100 ذكراً لكل    105.8كانت نسبة الجنس    

) 7(م، جدول رقـم     2007 أنثى في المحافظة وذلك حسب تعداد        100 ذكراَ لكل    105.2الجنس  

ي الفلسطينية والتـي    وعليه فإن نسبة الجنس في المحافظة تزيد عن النسبة الموجودة في األراض           

أن نسـبة   ) 7( ويتبين من الجدول رقـم       1. أنثى لنفس العام   100 ذكراً لكل    103.2وصلت إلى   

 سنة وهي قريبة من النمط الطبيعـي لهـا،          64-15 سنة و    14-0الجنس في الفئتين العمريتين     

وفيـات   سنة فأكثر، مما يدل على ارتفاع معدالت         65ولكنها تنخفض بشكل كبير للفئة العمرية       

ط أيضا يتشابه مع النمط العام      م أكثر من وفيات اإلناث في المحافظة، وهذا الن         الذكور كبار السن 

  .وهو ارتفاع نسبة اإلناث المعمرات مقارنة بنسبة الذكور

 1997حسـب نتـائج تعـداد        نسبة الجنس في محافظة قلقيلية حسب فئات العمر       ): 7(جدول  
  2007وتعداد 

 **2007تعداد  *1997 تعداد الفئة العمرية

0-14 107.7 105.1 
15-64 106.1 107.6 

65+ 81.1 73.1 
 105.2 105.8 المجموع

 ، النتائج النهائية 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : *المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  محافظة قلقيلية-تقرير السكان-

 -رام اهللا. 2007 محافظـة قلقيليـة     - تقرير السكان  -النتائج النهائية للتعداد  . ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   الجها**
 . فلسطين

  الحالة الزواجية3.3.2

 سـنة   12 م أن عدد السكان المتزوجين والذين أعمارهم      2007أظهرت نتائج تعداد عام     

 سنة  12من مجمل السكان    % 50.6ته   فرداً، ويشكلون ما نسب    29391فأكثر في محافظة قلقيلية     

                                                 
 .م2008.  فلسطين–رام اهللا . 2007 فلسطين في أرقام .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
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في حين أظهرت نتائج تعداد عـام       . لإلناث% 52.7للذكور مقابل   % 48.6فأكثر في المحافظة    

% 52.4(% 54.0 سنة فأكثر بلغـت      12م أن نسبة السكان المتزوجين والذين أعمارهم        1997

ور واإلناث في  وهذا يوضح انخفاض نسبة المتزوجين سواء للذك     1).لإلناث% 55.6ذكور مقابل   

م، وهذا يرجع إلى ارتفاع تكاليف المعيشة       1997م عما كان عليه في تعداد عام        2007تعداد عام   

ومتطلبات الزواج والتي جعلت كثير من الشباب يؤخرون زواجهم بسبب الظروف االقتصـادية             

 حسـب   التوزيع النسبي للحالة الزواجية لسكان المحافظـة      ) 8(ويتبين من الجدول رقم     . الصعبة

الجنس، إذ يالحظ من الجدول ارتفاع نسبة اإلناث المتزوجات مقارنه بالذكور المتزوجين؛ وذلك             

بسبب هجرة كثير من أرباب األسر وترك عائالتهم في المحافظة ألسباب كثيرة من أهمها البحث 

اإلنـاث  عن العمل في الدول العربية المجاورة أو في الدول األجنبية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة           

 كما يالحظ من الجدول     ،في البلد المهاجر منه بالمقابل ترتفع نسبة الذكور في البلد المهاجر إليه           

ارتفاع نسبة األرامل من اإلناث؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة الوفيات من الذكور خاصـة              ) 8(رقم  

لتي ال تتجه النساء     سنة فأكثر، باإلضافة إلى العادات والتقاليد االجتماعية ا        65في الفئة العمرية    

فيها غالباً إلى الزواج مرة أخرى بعد الترمل، على عكس الذكور الذين غالباً ما يتجهون نحـو                 

مقابـل  % 1.3وارتفعت نسبة المطلقات من اإلنـاث إذ بلغـت          . الزواج مرة أخرى بعد الترمل    

 فيه، حيـث ال     للذكور؛ وقد يفسر ذلك نظراً لطبيعة المجتمع والعادات واألعراف السائدة         % 0.2

يواجه الرجل المطلق صعوبة في الزواج مرة أخرى وخصوصاً أنه ال يقع على كاهلـه عـبء              

 في حين ينظر للمرأة المطلقة نظرة مختلفة إذا قامت بـالزواج مـرة              ،تربية األطفال وحضانتهم  

 .لذا تفضل البقاء مع أوالدها وتقوم بتربيتهم والعناية بهم على الزواج مرة أخرى. ثانية

                                                 
 .مرجع سابق. م2007 محافظة قلقيلية - تقرير السكان-النتائج النهائية للتعداد. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
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 سنة فأكثر حسـب الجـنس والحالـة         12 النسبي لسكان محافظة قلقيلية      عالتوزي): 8(جدول  
 .م2007 و1997الزواجية لهم، لعامي 

 %**2007سنة   %*1997سنة 
 الحالة الزواجية

 إناث ذكور إناث ذكور

 38 48.6 33.6 44.9 لم يسبق لهم الزواج
 52.7 48.6 56.2 53.37 متزوج
 1.3 0.2 1.6 0.4 مطلق
 5.7 0.5 6.4 0.7 أرمل

 0.3 0.07 - - منفصل
 0.7 0.6 1 0.2 غير مبين
 100 100 100 100 المجموع

 ، النتائج النهائية 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : *المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  محافظة قلقيلية-تقرير السكان-
 -رام اهللا. 2007 محافظـة قلقيليـة     - تقرير السكان  -النتائج النهائية للتعداد  . لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ا**

 . فلسطين

  العمر الوسيط عند الزواج األول4.3.2

م 1997بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظة قلقيلية وذلك حسب تعداد عام              
ناث، بينما بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول في الضـفة            سنة لإل  18 سنة للذكور و     24نحو  

 في حين بلغ العمر الوسيط عنـد        1 سنة لإلناث،  18 سنة للذكور و   23م نحو   1997الغربية لعام   
 سـنة   24م، للـذكور    2007الزواج األول في المحافظة وذلك حسب النتائج النهائية لتعداد عام           

 بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول فـي محافظـة           م فقد 2010 أما في عام     2 سنة، 19واإلناث  
 سنة لإلناث، بينما بلغ هذا العمر في الضفة الغربية لنفس           20.1 سنة للذكور و   26.2قلقيلية نحو   
  3. سنة لإلناث20.1سنة للذكور و25.4العام نحو 

                                                 

تقريـر  –، النتـائج النهائيـة      1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      ء الفلسطيني،   الجهاز المركزي لإلحصا  1 
  . فلسطين-رام اهللا.  محافظة قلقيلية-السكان

  . مرجع سابق.م2007 محافظة قلقيلية- تقرير السكان-النتائج النهائية للتعداد. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2
ورشة عمل حول الوضع االجتماعي لسكان محافظـات شـمال الضـفة           ،  2011اء الفلسطيني   الجهاز المركزي لإلحص   3

 . فلسطين-، رام اهللا2010، الغربية
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  الخصوبة5.3.2

ات السائدة حالياً في األراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستوي تعتبر الخصوبة

األخرى، ويعود ارتفاع مستويات الخصوبة إلى مجموعة من العوامـل االجتماعيـة،    في الدول

االقتصادية، السياسية والدينية باإلضافة إلى انتشار ظاهرة الـزواج المبكـر خاصـة لإلنـاث،       

تؤكد  نالك دالئلاإلنجاب، والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني، ولكن ه والرغبة في

إلـى   فاسـتناداً . على أن الخصوبة بدأت في االنخفاض خالل العقد األخير من القرن الماضـي 

معـدل   انخفـاض علـى   ، طرأ2007والمساكن والمنشآت،  النتائج النهائية للتعداد العام للسكان

مولود  6.0  مقابل2007 مولود في العام 4.6الخصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية، حيث بلغ 

المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكليـة فـي    على مستوى أما. 1997في العام 

 مولـود فـي   4.0بلغت  ، حيث)2007-1997(الغربية خالل الفترة  قطاع غزة عنه في الضفة

أما في قطاع غزة فقد بلـغ       . 1997 مولود في العام     5.6 في الضفة الغربية مقابل      2007العام  

 فقد بلـغ    2007 بينما في عام     1997.1 مولود في العام     6.9 مقارنة   2007مولود في العام     5.2

  2. طفال4.2ًمعدل الخصوبة الكلية في محافظة قلقيلية نحو 

 سنة فأكثر وسبق لهـن      12 أن عدد النساء اللواتي أعمارهن       2007أشارت نتائج تعداد    

لغ مجموع المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء        امرأة، وب  16940الزواج في محافظة قلقيلية قد بلغ       

وعليه فقـد بلـغ     .  أنثى 39485 ذكر و  42791 منهم   ، مولود حي  82276لهؤالء النساء حوالي    

 مولوداً حياً، وهذا المتوسط أكبر      4.86متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة في محافظة قلقيلية         

 ال يوجد تباين كبير بين سـكان المنـاطق       لك ألنه مما هو عليه في الضفة الغربية بشكل عام وذ        

الريفية والحضرية في محافظة قلقيلية، فالمناطق المصنفة حضرا في هذه المحافظة هي عبـارة              

 السكانية األخرى في المحافظة،     تعن قرى كبيرة نوعا ما في عدد سكانها مقارنة ببقية التجمعا          

لعوامـل االجتماعيـة   فاذلك ل، مع ريفيولذلك يمكن القول بأن محافظة قلقيلية هي عبارة عن تج     

                                                 
. 10/1/2011 1http://www.nedalshabi.ps/index.php?option=com  

 ورشة عمل حول الوضع االجتماعي لسكان محافظـات شـمال الضـفة             ،2011فلسطيني  الجهاز المركزي لإلحصاء ال   2 

  .مرجه سابق. الغربية
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السائدة في المجتمعات الريفية والرغبة في إنجاب مزيد من األطفال وخاصة الذكور منهم وذلك              

يمثلون عزوة ألهاليهم، باإلضافة إلـى أن تربيـة          لمساعدة األسرة في أعمال الفالحة كما وأنهم      

 األهل كما هو الحال في المدينة وهذا        األطفال والعناية بهم في الريف ال تشكل عبء يتعب كاهل         

 1).9(ما يبينه الجدول رقم 

في محافظة قلقيلية الالتي سبق لهن الزواج       )  سنة فأكثر  12 (تالنساء الفلسطينيا ): 9(جدول  
وعدد المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء ومتوسط عدد األطفال المنجبين حسب الفئات العمرية             

 .م2007لعام 

 الفئة العمرية
 12(مجموع النساء 

الالتي ) سنة فأكثر
 سبق لهن الزواج

عدد المواليد الذين 
سبق إنجابهم 

 أحياء

متوسط عدد األطفال المنجبين 
للمرأة في المحافظة حسب 

 الفئة العمرية

12 _14 2 - - 

15-19 639 379 0.5931 

20-24 2126 3389 1.5941 

25-29 2646 7765 2.9346 

30-34 2433 10578 4.3477 

35-39 2073 10849 5.2334 

40-44 1842 10649 5.7812 

45-49 1368 8859 6.4758 

50-54 1060 7642 7.2094 

55-59 668 5056 7.5688 

60-64 613 4866 7.938 

65+ 1470 12244 8.3292 

 - 82276 16940 المجموع
رام اهللا  .2007 محافظة قلقيلية  - تقرير السكان  –تعداد  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النتائج النهائية لل      : المصدر

 . فلسطين–

 

                                                 

  1. مرجع سابق.م2007 محافظة قلقيلية- تقرير السكان-النتائج النهائية للتعداد. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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  خصائص األسرة6.3.2

وذلك  6.1 أسرة، وبلغ متوسط حجم األسرة       11418بلغ عدد األسر في محافظة قلقيلية       

 أسرة، وبلغ   16000م نحو   2007في حين بلغ عدد األسر عام       . م1997حسب نتائج تعداد عام     

م أن غالبية األسر    1997كما وأظهرت النتائج لعام     .  أفراد 6محافظة  متوسط حجم األسرة في ال    

 أما في تعـداد عـام       1.من مجموع األسر  % 75.7في المحافظة أسر نووية حيث بلغت نسبتها        

من مجموع األسر في    % 84.5 أسرة نووية، بنسبة     13512م فقد بلغ عدد األسر النووية       2007

ية في ازدياد واضح حيث تعتبر األسر النووية ظـاهرة          ، نالحظ أن نسبة األسر النوو     2المحافظة

اجتماعية، ويعزي شيوع هذه األسر في المجتمع الفلسطيني كباقي المجتمعات إلى عدة أسـباب              

سيطرة النزعة الفردية والبحث عن الخصوصية مثل استقالل األزواج الشابة عن أسـره             : منها

كما . ط المسبقة لقبول الفتيات وأهلهن للزواج     والدهم، بل أن مثل هذا االستقالل أصبح من الشرو        

 .أن ضيق المسكن يدفع بعض أفراد األسرة لالستقالل عن العائلة

  الخصائص التعليمية7.3.2

م، أن نسبة الحاصلين على التعليم االبتدائي كانت أعلـى      1997أظهرت نتائج تعداد عام     

بين أن نسبة األفراد الحاصـلين      م، ت 2007وبالمقارنة مع تعداد عام     %. 32.5نسبة حيث بلغت    

على الشهادة اإلعدادية في محافظة قلقيلية كانت أعلى نسبة بين الحاالت التعليمية األخرى فـي               

كما وقد بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل بكالوريوس فأعلى في          %. 27.5المحافظة حيث بلغت    

 وهذا ما يظهـر فـي       3.من مجمل سكان المحافظة   % 10.4م حوالي   2007محافظة قلقيلية عام    

وحول انتشار األمية في محافظة قلقيلية فقد أشارت النتـائج إلـى أن نسـبة               ). 10( جدول رقم 

من مجمل سـكان    % 10.8م قد بلغ    1997السكان األميين في المحافظة وذلك حسب تعداد عام         

ن م% 9.4م حوالي   2007في حين بلغت نسبة السكان األميين وذلك حسب تعداد عام           . المحافظة

                                                 
ليل والتدريب الستخدام بيانات التعـداد، سلسـلة        مشروع النشر والتح  . 2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      1

 .مرجع سابق.، محافظة قلقيلية)05(التقارير التنفيذية للمحافظات
  2.مرجع سابق. 2007 محافظة قلقيلية- تقرير السكان–النتائج النهائية للتعداد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  
  . المرجع نفسه. النهائية للتعدادالنتائجالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  3
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مجمل سكان المحافظة، مما يشير إلى انخفاض نسبة األمية في محافظة قلقيلية وارتفـاع نسـبة                

 .المتعلمين في المحافظة وخاصة التعليم العالي

 1997التوزيع النسبي لسكان محافظة قلقيلية حسب الحالة التعليميـة للعـامين            ): 10(جدول  
 .م2007و

 **2007 *1997 الحالة التعليمية

 9.4 10.8 أمي
 10.3 11 ملم

 23 32.5 ابتدائي
 27.5 25.3 إعدادي
 14 11.6 ثانوي

 5.3 4.6 دبلوم متوسط
 9.6 3.5 بكالوريوس
 0.1 0.03 دبلوم عالي

 0.6 0.3 ماجستير
 0.1 0.1 دكتوراه

 0.08 0.2 غير مبين
 100 100 المجموع

 ، النتائج النهائية 1997م للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العا: *المصدر

 . فلسطين-رام اهللا.  محافظة قلقيلية-تقرير السكان-

 -رام اهللا. 2007 محافظـة قلقيليـة     - تقرير السكان  -النتائج النهائية للتعداد  . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   **

 . فلسطين

ن بالتعليم في المحافظة، وكما هو مالحظ       السكان غير الملتحقي  ) 11(يظهر الجدول رقم    

تتفاوت النسب باختالف المراحل التعليمية والسنة الدراسية والجنس، إذ يتبين من نتائج تعداد عام 

م أن هناك اختالفاً واضحاً في التحصيل العلمي بين الذكور واإلناث وهذا ينطبق أيضـاً               1997

النسب األكبر في جميع المستويات التعليمية      م، حيث يستحوذ الذكور على      2007على تعداد عام    

فهي تتساوى في المرحلة االبتدائية بفارق بسيط، في حين ترتفع نسبة األمية عند اإلناث لتصـل             

 جهل البعض من األهالي وعدم ىم، وهذا مؤشر عل1997للذكور للعام % 2.8مقابل  % 7.9إلى  
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تاه بأنها أوالً وأخيراً سوف تتـزوج وتصـبح         إدراكهم ألهمية التعليم، ونظرتهم التقليدية إلى الف      

مسئولة عن البيت واألطفال وليست بحاجة إلى هذا النوع من التعليم، باإلضـافة إلـى رفـض                 

البعض من األهالي أن تذهب بناتهم لتلقي تعليمها في المدارس والجامعات خاصة إذا كانت هذه               

  .المؤسسات التعليمية بعيدة عن منطقة السكن

م 2007ارتفاع في نسبة التعليم الثانوي للعام الدراسـي         ) 11( الجدول رقم    ويالحظ من 

لكال الجنسين، وهذا دليل على إدراك األفراد ألهمية هـذه         % 3م بحوالي   1997مقارنة مع العام    

المرحلة الدراسية باعتبارها مرحلة فارقة في المراحل الدراسية التي يتمكنون من خاللها االنتقال             

 .الجامعية واختيار التخصص الذي يرغبون بهإلى الدراسة 

في محافظة قلقيلية غير الملتحقين حالياً    )  سنوات فأكثر  10(السكان الفلسطينيون   ): 11(جدول  
 .م2007 و1997بالتعليم حسب الحالة التعليمية والجنس للعامين 

 2007 *1997 السنة
 لجنسينكال ا إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور الحالة التعليمية

 %9.4 %7.4 %2 %10.7 %7.9 %2.8 أمي
 %10.2 %5.2 %5 %10.9 %5.4 %5.5 ملم

 %22.9 %11 %11.9 %32.4 %15.8 %16.6 ابتدائي
 %27.4 %12.2 %15.2 %25.2 %11.3 %13.9 إعدادي
 %13.8 %5.9 %7.9 %11.4 %4.9 %6.5 ثانوي

 %5.2 %2.1 %3.1 %4.6 %2.2 %2.4 دبلوم متوسط
 %9.5 %4.2 %5.3 %3.4 %1.1 %2.3 بكالوريوس
 %0.12 %0.02 %0.1 %0.035 %0.005 %0.03 دبلوم عالي

 %0.58 %0.08 %0.5 %0.33 %0.03 %0.3 ماجستير
 %0.107 %0.007 %0.1 %0.09 - %0.09 دكتوراه

 %0.08 %0.03 %0.04 %0.26 %0.18 %0.08 غير مبين
 %100 %48.4 %51.6 %100 %49.5 %50.5 المجموع

 ، النتائج النهائية 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : * مصدرال

 . فلسطين-رام اهللا.  محافظة قلقيلية-تقرير السكان-
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  حالة اللجوء8.3.2

مـن مجمـل السـكان      % 47 الجئاً، أي ما نسبته      41638بلغ عدد الالجئين المسجلين     

ن فـي   يوترتفع نسبة الالجئ  . 2007ي محافظة قلقيلية وذلك حسب نتائج تعداد عام         الفلسطينيين ف 

 وذلك ألن مدينة قلقيلية كانـت       1.المناطق الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية في المحافظة        

ملجأ للمهجرين الذين فقدوا أراضيهم وبيوتهم واستقروا فيها وذلك لتوفر الخدمات المختلفة فيها،             

مت وكالة الغوث الدولية ببناء ثالث مدارس للوكالة في قلقيلية ومستشفى وحيـد تـديره               حيث قا 

  .وكالة الغوث في كافة مناطق عملها، وعيادة صحية ومكتب للشؤون والخدمات االجتماعية

                                                 
مشروع النشر والتحليل والتدريب الستخدام بيانات التعـداد، سلسـلة          . 2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      1

 .مرجع سابق. ، محافظة قلقيلية)05(التقارير التنفيذية للمحافظات
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 الفصل الثالث

معرفة سكان محافظة قلقيلية ببعض قضايا 

 الزواج المبكر، ووجهة نظرهم تجاهها
 

 الزواج المبكرفهوم  م1.3

  العمر المثالي للزواج من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة2.3

  العمر المبكر للزواج من وجهة نظر أفراد العينة3.3

  المعرفة بوجود حد أدنى للعمر عند الزواج في فلسطين4.3

  متوسط العمر عند الزواج في فلسطين للذكور واإلناث5.3

 زواج المبكر الرغبة في معرفة المزيد عن ال6.3

   المعرفة بمتوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة في فلسطين7.3

  عدد األطفال المرغوب إنجابهم8.3

  مصادر المعرفة عن الزواج المبكر9.3

  الوسائل المفضلة لمعرفة المزيد عن الزواج المبكر10.3
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 الفصل الثالث

 جهة نظرهم تجاههامعرفة سكان محافظة قلقيلية ببعض قضايا الزواج المبكر، وو

يتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً لمدى معرفة السكان بالزواج المبكر والعمر المثـالي      

 وذلك من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وأهدافها والتحقـق مـن صـحة               ،للزواج األول 

 .فرضياتها باستخدام البرامج اإلحصائية المناسبة

  مفهوم الزواج المبكر1.3

أن النسبة األكبر من أفراد العينة قد سـمعوا عـن مفهـوم    ) 12(ل رقم يتبين من الجدو 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى انتشار التعلـيم والثقافـة والـوعي                , الزواج المبكر 

فالمجتمع الفلسطيني معروف بارتفاع نسبة المتعلمين      , المتعلق بهذا الموضوع لدى أفراد المجتمع     

إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة في نشـر وزيـادة             باإلضافة  . والمثقفين فيه 

 .الوعي حول هذا األمر من خالل البرامج الوثائقية والتربوية

 مفهوم الزواج المبكر): 12(جدول 

 % هل سمعت عن مفهوم الزواج المبكر

 96.5 نعم

 3.5 ال

 100 المجموع

 .م2011المسح الميداني، : المصدر

أن حوالي ثلث أفراد العينة قد سمعوا عن مفهـوم الـزواج            ) 13(ن جدول رقم    ميتبين  

وهذا يدل على اهتمام    , المبكر من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة أو المقروءة         

وسائل اإلعالم بطرح هذا الموضوع من خالل البرامج واألفالم الوثائقية التوعوية، يليها أولئـك      

وذلك من ) 13(عن مفهوم الزواج المبكر من خالل المدرسة أو الجامعة جدول رقم    الذين سمعوا   

خالل طرح مثل هذا الموضوع في المنهاج التعليمي أو اإلذاعة المدرسية أو عن طريق إعطاء               
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المحاضرات من قبل المرشدة االجتماعية في المدرسة للطالبات أو حتى ألمهات الطالبات فـي              

عي الكافي عن هذا الموضوع والوقوف على أهم أبعاده ونتائجه علـى            المدارس بهدف نشر الو   

وهذا األمر أدى وبطبيعة الحال إلى زيادة الوعي عند الناس فـي المجتمـع   , كلكأفراد المجتمع   

سمعوا عن الزواج المبكر من خالل وسـائل        %) 7.8(في حين أن ما نسبته      . حول هذه الظاهرة  

جوا زواج مبكراً وتعرضوا لمثل هذا األمر وعاشوا تجربة         حيث أن البعض منهم هم تزو     , أخرى

ممن سمعت الزواج المبكر؟ بقولهم أنـا       : فقد كانت إجاباتهم عن السؤال    , الزواج المبكر أنفسهم  

 .تزوجت زواجاً مبكراً

  مصادر المعرفة عن الزواج المبكر):13(جدول 

 % ممن سمعت عن مفهوم الزواج المبكر

 11.8 األسرة
 24.7 الجامعة/ المدرسة

 21.5 األصدقاء والمعارف
 30.7 وسائل اإلعالم

 7.8 أخرى
 3.5 ال إجابة

 100 المجموع
 .م2011, المسح الميداني: المصدر

 العمر المثالي للزواج من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 2.3

دية يرتبط اختيار العمر المثالي للزواج بمجموعة من العوامـل االجتماعيـة واالقتصـا            

فمن , والتي ترتبط أيضاً بالظروف التي يعيشها الشخص المعني باألمر        , والديموغرافية المختلفة 

يمكن أن يقرر ما هـو      , ومعرفته لظروفه الشخصية  , خالل تجربته في المجتمع الذي يعيش فيه      

 .العمر المناسب للزواج

م 1997تعداد عام   بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظة قلقيلية وذلك حسب             

فقد بلـغ   , م2007أما حسب النتائج النهائية لتعداد عام       .  سنة لإلناث  18 سنة للذكور و     24نحو  
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 وهذه النتائج تشير إلى شيوع ظاهرة الزواج المبكر وخاصة          1. سنة 19 سنة واإلناث    24للذكور  

 .بين اإلناث

عند الزواج األول للذكور    فقد بلغ متوسط العمر المثالي      , أما من وجهة نظر أفراد العينة     

 يالحـظ  ).14( سنة جدول رقم 20.9بينما بلغ متوسط العمر المثالي للزواج اإلناث       ,  سنة 26.7

وذلك بسـبب المسـؤولية     , أن متوسط العمر المثالي عند الزواج األول للذكور أعلى منه لإلناث          

في ,  واإلنفاق على األسرة   وبخاصة المسؤوليات المادية  , الملقاة على عاتق الرجل موازنة باألنثى     

حين أن متوسط العمر المثالي للفتاه أقل مقارنه بالذكور؛ فالفتاة في هذا العمر تكون قـد أنهـت                  

وفي حال تزوجت في مرحلة تعليمها الجامعي فإنها تكون قد . المرحلة الثانوية والتحقت بالجامعة 

 وفي هذه الحالة تكمل ما تبقـى مـن          ,قطعت شوطاً كبيراً في التعليم وال يبقى عليها سوا القليل         

باإلضافة إلى أن الفتاه ال     , إذ أن غالبية اإلناث تشترط ذلك في عقد الزواج        , تعليمها عند زوجها  

تتحمل أي مسؤولية أو تكاليف للزواج فجميعها تقع على عاتق الرجل لذلك فهي تتزوج في سن                

 العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة       فالعمر عند الزواج األول يتأثر بكثير من      . أقل من الشاب  

 .والديموغرافية السائدة في المجتمع

وفي دراسة حسين أحمد عن العوامل المؤثرة في العمر المثالي للزواج وعدد األطفـال              

متوسط العمـر  المرغوب في إنجابهم من وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية فقد تبين أن         

 سنة، وقد تراوح العمر ما بـين        22.1طالبات الجامعة نحو    األمثل لزواج البنت من وجهة نظر       

 سنة، وهذا المتوسط أعلى من متوسط العمر عند الزواج لإلناث في الضفة الغربية الذي 18-30

 سنة، ولكنه أقل من متوسط العمر لإلناث الحاصالت على مؤهـل            19.1م نحو   2001بلغ عام   

أن الطالبات يرغبن في الزواج مع انتهـاء        يتضح من ذلك    .  سنة 23.9بكالوريوس فأعلى نحو    

 22بلوغهن  دراستهن الجامعية، فمن المعروف أن غالبية الطالبات يكملن دراستهن الجامعية عند     

 .سنة

                                                 
 . مرجع سابق. م2007 محافظة قلقيلية- تقرير السكان-دالنتائج النهائية للتعدا, الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
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 سـنة، ومرحلـة    18 حيث إن معظم الطالبات يكملن المرحلة الثانوية عنـد بلـوغهن            

ل على ما للزواج من أثر على حياة        وهذا يد . البكالوريوس تنهيها الطالبة في أربع سنوات تقريبا      

الفتاة ومستقبلها، فعلى الرغم من تحصيلها الجامعي، فإنها تنظر إلى الزواج باعتبـاره عـامالً               

لالستقرار وتكوين األسرة، وتتخلص من العادات والتقاليد، وخاصة نظرة المجتمع لهـا بأنهـا              

ومن هذا .  على مقاعد الدراسةعانس وكبرت في العمر، على الرغم من أنها قضت هذه السنوات

يتضح أيضا أن الفتاة تفكر في الزواج قبل تفكيرها بالعمل، وذلك على اعتبار أن الـزوج هـو                  

 1.المسئول عن األسرة وتكاليف الزواج واإلنفاق على األسرة مستقبالً

 .العمر المثالي للزواج): 14(جدول 

ما هو العمر المثالي للزواج 
 من وجهة نظرك؟

 لعمر المثاليمتوسط ا

 26.7 ذكور
 20.92 إناث

 100 المجموع
 .م2011, المسح الميداني: المصدر

  العمر المبكر للزواج من وجهة نظر أفراد العينة3.3

يعتبر سن الزواج عامالً مهماً في بناء الرابطـة الزوجيـة وإيجـاد التفـاهم والسـكن              

إذ يختلف  ,  الزواج نظراً لهذه األهمية    لذلك عنيت التشريعات ببحث سن    , والطمأنينة بين الزوجين  

سن الزواج باختالف األوضاع والبيئات الطبيعية واالجتماعية وحاالت األمم رقيـاً وحضـارة             

لذلك شرعت الدول المتطورة والنامية أحكاماً حـددت فيهـا سـن    , وثقافة وتربية وتعليماً وتديناً 

 . عية للزواجالزواج للذكر واألنثى والتي تعتبرها سناً مالئمة وشر

                                                 
العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد األطفـال                : أحمد، حسين  1

 .مرجع سابق. المرغوب في إنجابهم
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م 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي صدر عـام          ) 16(فقد نصت المادة    

 :على ما يلي

للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسـبب               (

ى وهما متساويان في الحقوق لدى التزويج وخالل قيام الزواج ولـد . العرق أو الجنسية أو الدين    

  1).انحالله

في حين أن الشريعة اإلسالمية لم تحدد سناً معيناً للزواج وال تقضي بعدم صـحة زواج              

وجدت بعض الترتيبات التي تسمح بـزواج       , ولما كانت العبرة في البلوغ    . الصغير أو الصغيرة  

معيناً وربما كانت مصر أول الدول العربية التي اشترطت سناً          . الصغيرة والصغير إذا بلغا الحلم    

وقـد  . سـنة ) 18(وسن الزوج ال يقل عن      , سنة) 16(فجعلت سن الزوجة ال يقل عن       , للزواج

 .م1923صدر هذا القانون سنة 

أما قانون األسرة السوري الذي صدر في الثالثينيات فقد نص على أنه ال يجوز مباشرة               

واعتبر . قت العقدعقد الزواج ما لم يكن سن الزوجة سبع عشرة وسن الزوج ثماني عشرة سنة و

 2).الزواج الذي يتم في أقل من هذه األعمار باطالً

إن القانون المعمول به في المحاكم الشرعية حالياً في الضفة الغربية هو قانون األحوال              

منه علـى أنـه يشـترط    ) 15(والذي ينص في المادة    , م1976الشخصية األردني الصادر عام     

وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن       , مخطوبة عاقلين ألهلية النكاح أن يكون الخاطب وال     

وهذا السن هو منتهى سن البلوغ لكـل مـن الشـاب            . تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر     

 فالقانون المعمول به في المحاكم الشرعية حالياً هو القانون المصري والذي أما في غزة 3.والفتاة

سـن الـزواج   ، وبناء عليه، حـدد  م1954 در في العامالذي ص 303  قانون رقم فيه علىاعتمد

ويعطى القاضي بناء على القانون، صـالحيات السـماح         .  سنة للفتى  18 سنة للفتاة و   17األدنى  

                                                 
 .423، ص موسوعة األحوال الشخصية لجميع المذاهب واألديان: نبيل, الصايغ 1
 .158ص, م1981.دار النهضة العربية: بيروت, األسرة ومشكالتها: محمود, حسن 2
 .مرجع سابق. 512ص, موسوعة األحوال الشخصية لجميع المذاهب واألديان: نبيل, الصايغ 3
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  هذا السن إذا مـا بلغـت سـن النضـج، ووافـق والـدها علـى        بتزويج الفتاة التي هي دون

 عمره عن سنوات، والفتى يقل 9  يقل عنلكن يمنع زواج الفتاة والفتى بتاتاً إذا كان عمرها. ذلك

تزويجها، فعلى القاضي  سنة من القاضي 17 أما إذا ما طلبت الفتاة التي يقل عمرها عن .سنة 12

 1.الزواج أن يبلغ والدها، وفي حال موافقة األب، يمكن عقد

 سـنة   19.5لقد تبين من خالل الدراسة أن الذكور اعتبروا أن العمر المبكر للزواج هو              

 سـنة   19.7أما اإلناث فقد اعتبرن أن العمر المبكر للـزواج هـو            ,  سنة لإلناث  16.1للذكور و 

ومن المالحظ أن كال الجنسين أعطوا      ). 15( سنة لإلناث كما هو في جدول رقم         15.7للذكور و   

عمراً للزواج المبكر للذكور أكثر من ذلك الذي أعطوه لإلناث؛ وذلك ألن الشباب الـذكور فـي         

فليس لديهم نضوج فكري بمـا      , رحلة من العمر هم غير مؤهلين للزواج في سن صغيرة         هذه الم 

يكونـوا فـي    , أيضاً غير مدركين للمعنى الحقيقي للزواج      فيه الكفاية حول هذا الموضوع وهم     

, ال يعرفون ما يترتب عليهم من مسؤوليات اتجاه أنفسهم أوالً واتجاه أسرهم ثانياً            , مرحلة طيش 

ض منهم ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية وكل تفكيره إنهاء الدراسة والبحث             وقد يكون البع  

حتى وفي حال تركه لدراسته وإيجاده فرصة عمل فهو ال يفكر           . عن فرصة عمل وإعالة أسرته    

وذلك ألنه على علم بأن الزواج يترتب عليه أعباء وتكاليف ومتطلبات           , في هذه المرحلة بالزواج   

يها في مثل هذا الوقت وانه بحاجة إلى مزيد من الوقـت لتـأمين احتياجـات                كثيرة لن يقدر عل   

ـ        : الزواج الكثيرة والمتنوعة من حيث      نالمهر وتكاليف الزواج وتأمين المسكن وغيرها الكثير م

 .األمور

فهي تكون في هذه المرحلة العمرية في مرحلة طيش ومراهقة وتكون           , أما بالنسبة للفتاة  

وبالتالي فهي غير مؤهلة وليس لديها الجاهزية لتقـوم         , ولة عن تصرفاتها  غير واعية وغير مسئ   

 .باإلضافة إلى رغبتها بإكمال تعليمها وتحقيق ذاتها. بالدور الموكل إليها كزوجه وأم وربة بيت

                                                 
  26/10/2011  http://www.s-a7lm.com/vb/showthread.php?t=261681  
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 العمر المبكر للزواج): 15(جدول 

 العمر عند الزواج األول
 الجنس

 إناث ذكور

 16.1 19.5 ذكور

 15.7 19.7 إناث

 .م2011, المسح الميداني: المصدر

 المعرفة بوجود حد أدنى للعمر عند الزواج في فلسطين 4.3

لقد تبين من خالل المسح الميداني أن النسبة األكبر من أفراد العينة ال يعرفون بوجـود                

وهذه النسبة المرتفعة تدل على عـدم       ). 16(حد أدنى للعمر عند الزواج في فلسطين جدول رقم          

فقد وجد أن كثيراً من الناس لديهم جهل بهذا الموضـوع            .ود وعي كاٍف بأهمية هذه المسألة     وج

وهذا تبين من خالل ما أجاب عليـه أفـراد          . فهم ال يعرفون بالقوانين المعمول بها في المحاكم       

 سنة 15.8 سنة بالنسبة للذكور و19حيث كان متوسط إجابتهم , العينة عن العمر القانوني للزواج

فالقانون المعمول به في الضفة الغربية وهو قانون األحوال الشخصية األردني وقد حدد             . إلناثل

ومن يجد  . السن الذي ال يجوز الزواج قبله وهو الخامسة عشرة لألنثى والسادسة عشرة للشباب            

أن مصلحة كل من ابنه أو ابنته تتحقق في الزواج في هذا السن فال يجوز أن يمنع مـن ذلـك،                     

غير أن سن وتنفيذ القـوانين المتعلقـة        . نهاية كل أب وأم أدرى بمصلحة أبنائهم من غيرهم        وبال

بالزواج القى مقاومة من قبل البعض في حينها ألن كثير من األزواج كانوا ال يظهرون شهادات               

وأحيانا نجد أن الـبعض     . الميالد الرسمية أو ال تكون لديهم شهادات ميالد ويتم تقدير أعمارهم          

ففي حال لم تبلغ الفتـاه      , ايل على القوانين الموضوعة وذلك بما يخص عمر الفتاة أو الشاب          يتح

السن القانوني المعمول به في المحاكم يتم التالعب باألعمار وتحويل عمر الفتـاه مـن السـنة                 

 .الميالدية إلى السنة الهجرية وذلك حتى تتم إجراءات عقد القران
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 .أدنى للعمر عند الزواج في فلسطينالمعرفة بوجود حد ) 16(جدول 

هل تعرف بوجود حد أدنى 
 للعمر عند الزواج في فلسطين

% 

 20.9 نعم
 79.1 ال

 100 المجموع
 .م2011, المسح الميداني: المصدر

 متوسط العمر عند الزواج في فلسطين للذكور واإلناث 5.3

متوسط العمـر عنـد     من أفراد العينة ال يعرفون      % 56.7أن  ) 3(يتضح من الشكل رقم   

وهي نسبة مرتفعة وتدل على عدم اطالع هؤالء األشـخاص          . الزواج في فلسطين لكال الجنسين    

على األوضاع الديموغرافية في األراضي الفلسطينية وجهل الناس وعدم معـرفتهم واهتمـامهم             

ـ        , بهذا األمر  رامج بالرغم أن مثل هذه المواضيع يتم عرضها والوقوف عليها في العديد مـن الب

باإلضافة إلى توفر كثير من اإلحصائيات والنسب التي تصدر , التي تبثها وسائل األعالم المختلفة

بشكل دوري من قبل الجهات والدوائر الرسمية المعنية بهذا األمـر مثـل الجهـاز المركـزي                 

 . لإلحصاء الفلسطيني

لزواج األول فـي    أما بالنسبة لألشخاص الذين أفادوا بأنهم يعرفون متوسط العمر عند ا          

حيث أفادوا بأن متوسط العمر عنـد       , قريبة من الصحة  فلسطين فقد كانت إجاباتهم في معظمها       

وهذا أقل مما هو موجود بالفعل فقد بلغ        , سنة18.4 سنة ولإلناث    23.4الزواج األول للذكور هو     

م 2007اد عـام  العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظة قلقيلية حسب النتائج النهائية لتعـد     

  1. سنة لإلناث19 سنة و24للذكور 

                                                 
 .مرجع سابق. 2007  محافظة قلقيلية- تقرير السكان-النتائج النهائية للتعداد, الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
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 .متوسط العمر عند الزواج في فلسطين) 3(شكل 

 .م2011,البحث الميداني: المصدر

 الرغبة في معرفة المزيد عن الزواج المبكر 6.3

لقد أظهرت نتائج البحث الميداني أن أكثر من ثالثة أرباع أفراد العينـة فـي مجتمـع                 

وهذا يدل على   , )17(رغبتهم بمعرفة المزيد عن الزواج المبكر جدول رقم         الدراسة عبروا عن    

حب االستطالع لديهم باإلضافة إلى رغبتهم معرفة المزيد عن مخاطر وآثار الـزواج المبكـر؛               

وذلك حتى تكون لديهم المعلومات الكافية عن هذا الموضوع في حال تم فتحه ومناقشـته أثنـاء              

 . حضورهم

 ي معرفة المزيد عن الزواج المبكرة فالرغب): 17(جدول 

هل ترغب بمعرفة المزيد عن 
 الزواج المبكر

% 

 78.5 نعم
 21.5 ال

 100 المجموع
 .م2011, البحث الميداني: المصدر
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 المعرفة بمتوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة في فلسطين 7.3

 متوسـط عـدد     من أفراد العينة يعرفون   % 57.6أن  ) 18(يتبين من خالل جدول رقم      

, ولكن نجد أن إجابة معظمهم لهذا المتوسط كانت خاطئـة         , األطفال المنجبين للمرأة في فلسطين    

 أطفال وهذا أعلى ممـا هـو سـائد فـي            6حيث أفادوا أن متوسط عدد األطفال المنجبين هو         

انخفاض على معدل الخصوبة الكليـة      م  2007إذ أظهرت نتائج تعداد عام      , األراضي الفلسطينية 

مولـود فـي العـام     6.0  مقابل2007 مولود في العام 4.6ي األراضي الفلسطينية، حيث بلغ ف

  .م1997

 طفال المنجبين للمرأة في فلسطينالمعرفة بمتوسط عدد األ): 18(جدول 

هل تعرف متوسط عدد األطفال 
 المنجبين للمرأة في فلسطين؟

% 

 57.6 نعم
 42.4 ال

 100 المجموع
 .م2011, ميدانيالبحث ال: المصدر 

من أفراد العينة لم يعطوا رأياً بالنسبة لمتوسط عـدد          % 42.2ومن جهة أخرى نجد أن      

% 38.5وبالمقابل نجد أن    , )4(األطفال المنجبين بأنه مرتفع أو منخفض كما هو في الشكل رقم            

ـ      6بمعنى أن متوسط    , من أفراد العينة اعتبروا أن المتوسط مناسب       و  أطفال منجبين للمـرأة ه

 . وهذا يدل على النظرة اتجاه اإلنجاب العالي لدى السكان في محافظة قلقيلية, متوسط مناسب
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 . في فلسطينة رأي أفراد العينة بمتوسط عدد األطفال المنجبين للمرأ)4(شكل 

 .م2011, البحث الميداني: المصدر 

 عدد األطفال المرغوب إنجابهم 8.3

بصرف النظر عن العدد    , عدد األطفال المرغوب إنجابهم   أجاب أفراد عينة الدراسة عن      
وتبين من خالل إجابـاتهم أن      . الحقيقي لألطفال الذين تم إنجابهم أو سيبدأ في إنجابهم من جديد          

إذ بلغ متوسـط عـدد      , )19(هناك تفضيل واضح وكبير للذكور على حساب اإلناث جدول رقم           
 طفالً من اإلنـاث؛     1.9مقابل  ,  طفالً 2.9بهم نحو   األطفال الذكور الذي يرغب أفراد العينة إنجا      

وطبيعـة المجتمـع    , وذلك العتبارات تتعلق بالتكوين الثقافي والقيمي والعادات والتقاليد المورثة        
, ي الذكوري التي تفرض الحكم في هذا المجال وتعطي األفضلية دائماً وأبداً إلنجاب الذكور       عربال

, يحمل اسم العائلة وهو أيضاً المعيـل المسـتقبلي لألسـرة          وذلك العتبار أن الذكر هو الذي س      
 . باإلضافة إلى االعتبارات االجتماعية الكثيرة األخرى

 .عدد األطفال المرغوب إنجابهم): 19(جدول 

 عدد األطفال المرغوب إنجابهم الجنس

 2.86 ذكور
 1.92 إناث
 .م2011,البحث الميداني: المصدر



 51 

 اج المبكر مصادر المعرفة عن الزو9.3

 التلفاز 1.9.3

من أفراد العينة سبق لهم مشاهدة برنامج فـي التلفـاز عـن    % 68.7تبين أن ما نسبته  

وهي نسبه مرتفعه حيث يتم مشاهدة العديد من البرامج المتعلقة بالزواج المبكـر          . الزواج المبكر 

 اللقـاءات   من خالل التلفاز وذلك من عن طريق عرضها على شكل برامج ثقافيه أو عن طريق              

كما وأن مثل هذه . والحديث مع األخصائيين االجتماعيين المعنيين ومعرفة آرائهم بهذا الموضوع

النسبة هي ذات داللة أيضا على أن التلفاز يوجد في كل بيت فال يكاد أي بيت يخلو من أجهـزة            

األمر يعطـي   فثل هذا   , إذ يفضل الناس مشاهدة البرامج على التلفاز بالصوت والصورة        , التلفاز

وهذا بطبيعة الحال انعكس على نسبة , للمشاهد صورة وتوضيح أكثر من وسائل اإلعالم األخرى

 .المشاهدة المرتفعة

 القراءة 2.9.3

. وا تحت عنوان الزواج المبكـر     ءنسبة أفراد العينة الذين قر    ) 20(يتبين من جدول رقم     

إذ حصـدت   ,  والمصادر األخرى  حيث تنوعت هذه القراءات ما بين الصحف والكتب والنشرات        

وهذا إن دل على شيء فإنه يـدل        , النشرات النصيب األكبر من بين المصادر السابقة المقروءة       

يكتفي بقراءة النشرات مقارنة بالكتب والصحف ألنها       , على أن مجتمع العينة مجتمع غير قارئ      

ومتوفرة حيث يتم   تحتوي على خالصة الحديث عن الزواج المبكر فهي بسيطة وقصيرة وسهلة            

كما ويتم توزيعها في النـدوات والمحاضـرات        , الحصول عليها من المراكز والعيادات الصحية     

وورش العمل التي تعقدها المراكز النسوية ومراكز حماية األمومة والطفولة؛ وذلـك لإلشـارة              

 .هته وإيجابياتوللتنويه من خاللها إلى بعض القضايا المتعلقة بالزواج المبكر والوقوف على سلبيا

أما الوسائل األخرى والمتمثلة باستخدام الشبكة العنكبوتية وتصفح المواقع اإللكترونيـة           

 وذلك لجهل الـبعض بـاألمور       ، فكانت األقل حظاً واستخداماً من قبل مجتمع الدراسة        ،المختلفة
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ضوعات تتعلق   وعدم معرفتهم بإمكانية التزود بمعلومات ومو      ،المتعلقة بكيفية استخدام اإلنترنت   

 . بالزواج المبكر عن طريق هذه الوسائل

 مصادر القراءة عن الزواج المبكر): 20(جدول 

في أي المصادر قرأت 
 عن الزواج المبكر

% 

 12.2 صحف
 21.6 نشرات
 8.7 كتاب
 5.5 أخرى

 42 ال إجابة
 100 المجموع

 .م2011,البحث الميداني: المصدر

  المذياع3.9.3

 من أفراد العينة بأنهم لم يسبق لهم أن سمعوا برنامج عـن الـزواج               %55.6أفاد نحو   

حيث تراجعت شعبية استخدام المذياع في الحياة اليومية وذلك لوجود وسائل           , المبكر في المذياع  

 .التلفاز ومواقع اإلنترنت المختلفة: إعالم جديدة وحديثة أكثر شيوعاً واستخداماً من المذياع مثل

  المحاضرات4.9.3

وهي . من أفراد العينة بأنهم لم يحضروا محاضرة عن الزواج المبكر         % 64.2لقد أبدى   

نسبة تعد مرتفعه؛ معللين سبب ذلك هو عدم توفر الوقت الكافي لـديهم لحضـور مثـل هـذه                   

وخاصة الذكور منهم، وبالطبع سـتتأثر      , النشغالهم بأمور الحياة وأعبائها المختلفة    , المحاضرات

وتكاد تكون مشاركة   ,  المحاضرات أو الندوات التي تعقد عن الزواج المبكر        نسبة مشاركتهم في  

فطبيعة أعمالهم وأشغالهم تضـطرهم للتغيـب عـن         , ضئيلة جداً أو معدومة في بعض األحيان      

 .المشاركة في مثل هذه المحاضرات



 53 

 الوسائل المفضلة لمعرفة المزيد عن الزواج المبكر 10.3

أن التلفاز كان له النصيب األكبر من بـين الوسـائل           ) 21(يظهر من خالل جدول رقم      

فهو من أكثر وسائل اإلعالم تفضيالً عند أفراد العينة في مجتمع البحث لمعرفة المزيد              . المختلفة

والوقوف على مفهوم الزواج المبكر والتعرف على بعض األمور والقضايا          , عن الزواج المبكر  

از من أكثر األجهزة توفراً في كل بيت، كما أن التلفـاز            على اعتبار أن جهاز التلف    . المتعلقة به 

وذلك من خـالل طـرق      , يمنح المشاهد صورة حقيقية وأقرب إلى الواقع من الوسائل األخرى         

العرض المتنوعة من تقارير وصور وأفالم وبرامج يستطيع المشاهد من خاللها تلقي المعلومات             

 .واألفكار بصورة أكثر وضوحاً

 سائل المفضلة لمعرفة المزيد عن الزواج المبكرالو): 21(جدول 

إذا أردت أن تعرف شيئا عن الزواج 
 المبكر فأي الوسائل تفضل؟

% 

 56.9 تلفاز
 2.4 مذياع

 1.8 صحف
 21.8 محاضرات عامة

 3.1 نشرات
 3.1 مجالت

 3.6 ورش عمل
 0 مسابقات ثقافية

 9 بوسترات
 6.4 أخرى

 100 المجموع
 .م2011, الميدانيالبحث : المصدر
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 الفصل الرابع

 وجهة نظر السكان في محافظة قلقيلية ببعض القضايا المتعلقة بالزواج المبكر

بالزواج المبكر فقد تم استخراج الوسط من أجل دراسة إجابات أفراد العينة بقضايا تتعلق 

، إذ نالحـظ أن اتجاهـات   )22(الحسابي واالنحراف المعياري كما هو موضح في الجدول رقم     

، 37،  35،  34،  33،  30،  29،  27،  26،  17،  10(على الفقـرات    ) غير موافقة (العينة سلبية   

وسطاتها الحسابية أكبر مـن     ، بينما اتجاهات العينة إيجابية نحو باقي الفقرات وذلك ألن مت          )39

 ، فقد تراوح هذا المقيـاس مـن أعـارض بشـدة           2.5متوسط أداة القياس والتي كان متوسطها       

 ، وموافـق بشـدة    3، وموافق وأخذت قيمـة      2، أعارض أعطـيت قيـمة     1أعطـيت قيـمة   

 .4وأخذت قيمة 

يا نظر السكان في محافظة قلقيلية حول بعـض القضـا          تختلف اآلراء وتتفاوت وجهات   

المتعلقة بالزواج المبكر ضمن مجموعة من النقاط التي وضعت ألخذ آرائهم فيها وقياس مقـدار         

وعليـه فقـد تـم      . تأثير هذه النقاط على الفتاة نفسها، الزوج، األبناء، وعلى األسرة بشكل عام           

 : تصنيف هذه النقاط وإدراجها ضمن مجموعه من العوامل وهي

 العوامل الصحية 1.4

وامل الصحية بأمور لها عالقة بالزواج المبكر ومدى تأثيره على صحة الفتاه            وتتمثل الع 
 :واألطفال المنجبين وكانت وجهة نظر أفراد العينة حول هذه القضايا كما يلي

 التأثير على صحة الفتاة بشكل عام 1.1.4

. )22(اعتبر أفراد العينة أن الزواج المبكر يؤثر على صحة الفتاة بشكل عام جدول رقم             
فسن البلوغ لدى   . ويؤدي إلى ضعف بنيتها الجسمية وتعرضها إلى كثير من المشكالت الصحية          

 عاماً، إال أن البلوغ األول ال يعني أبداً أن رحم الفتاة جاهز الستقبال  16-9الفتاة يتراوح ما بين     
مـا تـم     وإذا   1. سنوات إلتمام الدورة اإلباضية في شكلها الكامـل        8-5الجنين ألنه يحتاج بين     

                                                 
14/8/2011http://Forum.sedty.com/t162028.htm11 
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الزواج قبل هذه الدورة ولم يحدث حمل عند الفتاة قد يعتقد الكثير أنها غير قادرة على اإلنجـاب         
فتحصل مشكالت متعددة منها الطالق وتعدد الزوجات هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى فـإن                 
الزواج المبكر يرفع أخطار الحمل عند األمهات الصغيرات وبالتالي ينعكس ذلك علـى صـحة               

ومن المشكالت الصحية التي قد تتعرض لها الفتيات عند حملها وهي في سن المراهقة              . أطفالهن
وتعرضها إلى خطر اإلصابة بسرطان عنق       *وقبل اكتمال بنيتها الجسمية ما يسمى بتسمم الحمل       

الرحم بسبب حساسية األنسجة الداخلية، إضافة إلى جهل الفتاة بكيفية حدوث الحمل والتعامل معه 
وفي دراسة محيسن    .لتصرف مع آالم الوالدة، جميعها قد تسبب إشكاالت مرضية عديدة         وكيفية ا 

م بعنوان الزواج المبكر في منطقة القدس أبعاده وآثـاره دراسـة وتحليـل عبـرت                2005عام  
إال أن  . المستجيبات أن ضعف الحالة الصحية عند الفتيات يؤدي إلى مشاكل في الحمل والوالدة            

الضرورة أن تكون مرتبطة بالزواج المبكر، فيمكن أن يحدث في غيره من            هذه المشاكل ليست ب   
وتعود المشاكل الصحية إلى نوع التغذية وهـذا األمـر مـرتبط بالحالـة              . الزواج غير المبكر  
وهذا غير موجود في منطقة الدراسة، حيث يحرص اآلباء علـى العنايـة             . االقتصادية لألسرة 

وضعف الحالة الصحية هذا يمكن الحديث عنه في البيئات         .  لهم بأوالدهم وتوفير الغذاء المتوازن   
 وهذا الوضع يمكن أن يكون أكثر خطـورة لـدى الفتيـات اللـواتي       1.الفقيرة في الدول النامية   

يتزوجن في سن مبكرة، بسبب عدم إكمالهن للتعليم وعدم المعرفة والخبرة الكافية في مثل هـذه                
 .األمور

 لزوجاتحاالت اإلسقاط لدى ا 2.1.4

تبين من الدراسة بأن الزواج المبكر يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت اإلسقاط عند الزوجة              

فالفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة قبل بلوغهن سن الثامنة عشـر هـن              ،  )22(جدول رقم   

معرضات أكثر من غيرهن لإلجهاض وإسقاط األجنة، فجسم الفتاة في هذه المرحلة العمرية لـم               

                                                 
 ضغط الدم في فترة الحمل وتورم الساقين مع نزول زالل في البول وهذا يؤدي إلى تأخير نمـو  هو ارتفاع : تسمم الحمل  *

حدوث تشنجات  : وتسمم الحمل يؤدي إلى مضاعفات منها     . الجنين بسبب انخفاض كمية الدم المغذية التي تصل إلى الجنين         
 .وغيبوبة، اختناق الجنين في بطن األم، الوالدة المبكرة

مرجـع  . 138ص. الزواج المبكر لإلناث في منطقة القدس أبعاده وآثاره دراسة وتحليـل          : محمود علي محيسن، خالد   1 
 .سابق
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لحمل جنين في رحمها، وبالتالي فإن هذا األمر سـيؤثر بطبيعـة             ل النمو وغير مهيأ   يكن مكتم 

الحال على صحتها وصحة جنينها، وقد يؤدي الحمل المبكر إلى زيادة نسبة التعرض لمضاعفات     

الحمل مثل فقر الدم وتسمم الحمل، كما أن الوالدة المبكرة لها تأثيرها المباشر على زيادة نسـبة                 

طفال حديثي الوالدة، باإلضافة إلى إنجاب مواليد خدج ناقصي الوزن وغير مكتملـي        الوفيات األ 

وهو ما يجعل هؤالء المواليد أكثر عرضة للمخاطر الصحية، كما قـد يـؤدي اإلنجـاب            . النمو

المبكر إلى زيادة معدالت اإلجهاض وإلى زيادة احتمالية اإلصابة بالعدوى البكتيرية مثل حمـى              

 . ضعف مقاومة الجسم وسوء التغذيةالنفاس نتيجة ل

) بدون تاريخ نشر(وأشار ملخص نتائج الدراسة التي أجرتها إيمان رضوان ومنذر عماد 

إلى أن للزواج المبكر أثر كبيـر       . أسباب ونتائج : بعنوان الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني     

تزوجن في سـن مبكـرة   من النساء اللواتي % 40.8على صحة المرأة، حيث بينت الدراسة أن    

  1.عانين من مشاكل صحية بعد الزواج باإلضافة إلى حصول تعقيدات أثناء الحمل والوالدة

م حول اآلثار التي تنشأ عن الزواج       2003وقد وضحت الدراسة التي قام بها العملة عام         

رنـة مـع    المبكر في مدينة الخليل أن مخاطر الزواج المبكر قليلة جداً، وتكاد تكون معدومة مقا             

فوزن الطفل غير مرتبط بعمـر      . غير المتزوجات مبكراً، وكذلك الحال بالنسبة ألوزان األطفال       

المتزوجة مبكراً أو غير مبكر بل بحالة الفتاة الصحية وتغذيتها واهتمامها بنفسها قبـل الحمـل                

ليلة جداً،  ولقد أجابت المستجيبات من أفراد العينة بأن نسبة االجهاضات عندهن كانت ق           . وأثناءه

، وأما نسبة الالتي قلن بأنه لم يكـن         %8.2فنسبة الالتي قلن بأنه كانت لديهن اجهاضات كانت         

 2.والنسبة المتبقية لم يجبن على السؤال% 84.5لديهن اجهاضات فكانت 

فالزواج المبكر يمكن أن يكون سبباً مباشراً في تعرض المرأة إلسقاط األجنة، من جهة              

حدث هذا األمر أيضاً عند النساء اللواتي يحملن ويكن فـي مرحلـة عمريـة               أخرى فكثيراً ما ي   
                                                 

، مركـز شـؤون     أسباب ونتـائج  : ملخص دراسة الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني      : إيمان رضوان ومنذر عماد    1
 .7المرأة، غزة، ص

. فق النفسي لدى طالبات جامعة القدس المفتوحة في مدينـة الخليـل           الزواج المبكر وعالقته بالتوا   : العملة، عبد الفتاح   2
 .6ص. مرجع سابق. 25ص
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متقدمة فهن معرضات أيضاً لخطر اإلسقاط وإنجاب أطفال مشـوهين نتيجـة لتراجـع إفـراز                
 .الهرمونات بالشكل الطبيعي لديهن بحكم تقدمهن بالسن

 العوامل االجتماعية 2.4

ترة لها وحماية لشرف وسـمعتها، إذ يفضـل         يعتقد الكثير أن زواج الفتاة هو بالنهاية س       

كثير من األهل تزويج بناتهم في سن مبكرة خوفاً من المستقبل وخوفاً على بناتهم من االنحراف                

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد (: �وتيمناً بقوله

تهم وهو أفضل من البقاء واالنتظار بالبيـت،        فينظرون إلى الزواج أن فيه سترة لبنا       1).عريض

وحتى ال يسبق الفتاة قطار الزواج وتصبح عانساً، فوجود االعتقاد السائد في المجتمع بأن الفتاة               

بعد سن العشرين من الصعب أن تجد الزوج المناسب يرسخ فكرة الزواج المبكر، فكلما تقـدمت     

في حين يرى أفراد العينة أن زواج الفتـاة لـيس           . الفتاة في العمر تقل الرغبة في الزواج منها       

، فاألمر كله يعود بالنهاية إلى التربية في البيـت          )22(بالضرورة أن يكون سترة لها جدول رقم      

 وواجباتهم اتجـاه أبنـائهم بصـورة        موالبيئة المحيطة وثقافة المجتمع، فقيام األهل بمسؤولياته      

 يخافون عليهم من االنحراف، فذلك ال يرد علـى      صحيحة وسليمة تجعلهم واثقين من أبنائهم وال      

والصـفح  , فاألصل هو التنشئة السليمة لألبناء والنصيحة الدائمة لهم       . تفكيرهم وال يخطر ببالهم   

 .عن زالتهم واخذ الدروس والعبر منها والتقرب منهم وصحبتهم

ـ   : (في قوله � ويرى البعض أن الزواج هو إتباع لسنة الرسول        باِب مـِن   يا معشَر الشَّ

فَلْيتَزوج، فَِإنَّه َأغَض ِللْبصِر، وَأحصن ِللْفَرِج، ومن لَـم يسـتَِطيع فَعلَيـِه             * استَطَاع ِمنْكُم الباءة  

   اءجو لَه ِم، فَِإنَّهوفكثير من الشباب خاصة أولئك الذين يتركـون مقاعـد الدراسـة،             2*).ِبالص 

                                                 
رقـم  : باب األكفاء /سنن ابن ماجة  .395، ص 3، ج )1084(رقم الحديث : إذا جاءكم -باب جاء /كتاب النكاح /سنن الترمذي  1

رقـم  : لـق المرضـي   باب الترغيب في التـزويج مـن ذي الـدين والخ          /سنن البيهقي . 632، ص 1، ج )1967(الحديث
رقـم  : المعجم الكبير . 179، ص 2، ج )2695(رقم الحديث : كتاب النكاح /مستدرك الحاكم . 82، ص 7، ج )13259(الحديث
 -حسن صحيح: وقال األلباني. 142-141، ص1، ج)446(رقم الحديث : المعجم الوسيط. 299، ص22، ج)762(الحديث
 ).2579(، المشكاة)1022(السلسلة الصحيحة): 1868(اإلرواء

 . مرجع سابق ..."من استطاع منكم الباءة): "ص(رواه البخاري في كتاب النكاح باب قول النبي 2
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و صنعه يعملون فيها، أو من هم في وضع مادي جيد وقـادرين علـى تحمـل                 ويجدون عمالً أ  

إذ يفضلون الزواج ممن    . تكاليف وأعباء الزواج، يكون أول مشروع عندهم هو التفكير بالزواج         

وكذلك األهل يرغبون بتزويج بناتهم في      . تصغرهم سناً وخاصة ممن هن دون سن الثامنة عشر        

ا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في            إذ(: �سن صغيرة التزاماً بقوله   

 فالزواج فيه تحصين للنفس من الوقوع في اآلثام والمعاصي خاصـة            1).األرض وفساد عريض  

في مثل هذه األيام حيث المغريات كثيرة والسبل مفتوحة أمام الشباب للوقوع فريسـة للرذائـل                

فـالزواج كمـا   . الزواج في سن مبكرة حتى يحمي نفسه      فيتوجه الشباب المسلم إلى     . والمنكرات

 ورغبة منهم في تحقيق األجر والثواب من اهللا تعالى،          2).َأغَض ِللْبصِر، وَأحصن ِللْفَرجِ   : (�قال

ه يكُون لَه شَهوتَ  َأيْأِتي َأحدنَا، يا رسوَل اللَِّه:قَالُوا. )صدقَةٌ َأحِدكُم *وِفي ِبضِع(:  يقول�فالرسول

ِإذَا وضـعها ِفـي    وضعها ِفي الْحراِم َأكَان علَيِه ِفيها ِوزر ؟ فَكَذَِلك َأرَأيتُم لَو( :ِفيها َأجر ؟ قَاَل

را َأجِفيه لَه الِل كَان3).الْح  

شجع علـى   إال أن المبحوثين عبروا عن عدم تأييدهم للفقرة التي تقول أن الدين عامل م             

، معللين سبب ذلك بأن الدين يشجع على الزواج، ولكـن لـيس             )22(الزواج المبكر جدول رقم   

* يا معشَر الشَّباِب مِن اسـتَطَاع ِمـنْكُم البـاءة         : (�الزواج المبكر، وكما جاء في قول الرسول      

 4*).ومن لَم يستَِطيع فَعلَيِه ِبالصوِم، فَِإنَّه لَه وجاء       فَلْيتَزوج، فَِإنَّه َأغَض ِللْبصِر، وَأحصن ِللْفَرِج،       

 الجماع والقدرة على    فالشرط في الزواج وهو الباءة، والمقصود بها هو االستطاعة والقدرة على          

فكثير من الشباب يرغبون في الزواج وتكوين أسرة ولكن لـيس لـديهم              مؤن وتكاليف الزواج  

الرتفاع تكاليف الزواج وغالء المهور وتردي الوضع االقتصادي وزيادة نسبة          القدرة على ذلك؛    

                                                 
 . مرجع سابق. إذا جاءكم-باب جاء/كتاب النكاح/سنن الترمذي1
  .سبق تخريجه 2
 نفسه وغـض بصـره   فالجماع عباده يثاب عليه المرء إذا قصد إعفاف , ويراد به الجماع  ,المراد به الفرج  , بالضم: البضع*

, العدوي مصطفى, وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصالحة واالمتناع عن التفكير في الحرام وغير ذلك من المقاصد الحسنة        
 .10ص, أحكام النكاح والزفاف والمعاشرة الزوجية

, 2ج, )1006(رقـم الحـديث   : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعـروف           /رواه مسلم في كتاب الزكاة     3
 .697ص

  .16ص, سبق تخريجه 4
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البطالة، فيعزفون عنه، فهم لن يخطو أي خطوة إال حين تتوفر الظروف المناسبة والقدرة علـى                

 . دفع تكاليف الزواج وتكاليف ما بعد الزواج

 العادات والتقاليد 3.4

فقـد  . يتبعه الناس لتسيير أمور حياتهم المختلفةباتت العادات والتقاليد هي الدستور الذي  

وهـي الجملـة واسـعة    " بنمشي مثل ما الناس بتمشي" نالت هذه الفقرة تأييد من مجتمع البحث    

الشهرة التي يستخدمها الناس في المجتمع خاصة في األمور المتعلقة بالزواج، حيث تطبق على              

ات واالختالفات المتفاوتة بين النـاس، فلكـٍل        أفراد المجتمع بالرغم من وجود الكثير من الفروق       

كما أن تفضيل الذكور على اإلناث وما يتبع ذلك من ضغوطات . منهم ظروفه وحالته الخاصة به

نفسية أو معيشية له دور كبير في رغبة الفتاة من التخلص من الوضع المأساوي التـي تعيشـه                  

 في أوضاع اجتماعية مأساوية، فوفاة األم       داخل أسرتها، فتفضل الفتاه الزواج المبكر على العيش       

أو األب أو الطالق أو في حالة وجود زوجة أب تريد التخلص من ابنة زوجها فتسـارع إلـى                   

أو قد يكون حالً لمشكلة معينة حصلت مع الفتاة فيسارع إلى حل تلـك              . تزويجها للتخلص منها  

 . المشكلة

باإلضافة إلى أن كثير من الناس ممن يشجعون الزواج المبكر يرون أن هـذا الـزواج                

, اليوميـة يعود بالنفع على األهل وذلك من خالل األمثال الشعبية التي يستخدمونها في حيـاتهم               

 والمعنى  1."وأوالد اللحية للشيبة وأوالد الشيبة للخيبة     , أوالد الشارب للحية  : " يقول المثل الشعبي  

 أن الزواج في سن الشباب يجعل األوالد ينفعون أهلهم منذ فترة ظهور لحية الوالد حتى يحين هو

وألوالد فـي   , فاألوالد المولودون في فترة ظهور اللحية ينفعون في سن الشيب         , شيبها وما بعده  

حل  ال يصلون سن النفع إال بعد أن ير        - واألعمار بيد اهللا   –سن المشيب للخيبة ال ينفعون ألنهم       

كما أن أوالد الشيبة ال يحظون برعاية وعناية وتربية كافية في أغلب          , الوالدان إلى الحياة األبدية   

كما وأنه كثيراً ما نسمع األمثال الشعبية المستخدمة في المجتمع والتي تشـجع علـى               . األحيان

                                                 
2/9/20111http://zawaj.3sl.com/?p=41   
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 البنات هـم    " "هم البنات للممات  " "زوجها وارتاح من همها   : " زواج الفتيات في سن مبكرة مثل     

 ". بقطم الوسط

يعتزون ويتفـاخرون بالعـادات    إال أن بعض الناس يرفضون هذا كله وبالرغم من أنهم    

والتقاليد التي سار على نهجها األجداد قديماً، إال أنهم يمانعون أن تكون هذه العـادات والتقاليـد                 

ي طرأت على جوانب الحياة إحدى العوامل المشجعة على الزواج المبكر حالياً نظراً للتغيرات الت         

المبكر في منطقة بيت  م حول الزواج1999في العام  دراسة قامت بها اليونيسيفففي . المختلفة

المبكر ظاهرة مقبولة اجتماعياً فـي   الزواج " عتبرت الفتيات اللواتي تمت مقابلتهن أنإذ ا لحم،

. يل شروطه ليصبح مقبوالً أكثرقدمن اقتراحات لتعد ل، ولم يعترضن عليه، ب"المجتمع الفلسطيني

 كشـرط  بعد الزواجيشترط أن تستكمل الفتاة تعليمها قد الزواج مثالً، تم اقتراح وضع بند في ع

بقوله،  وقد عبر أحد الشبان الذكور الذين شملتهم المقابلة عن قوة التقاليد.  الزواج المبكرلحصول

دات والتقاليد هي فوق المسـائل القانونيـة   ، فإن العاالزواج المبكر مهما تكن نظرة الفتيات عن"

 1."ال تخضع للقوانين وفوق المسائل التي

ن أن للفتاة الحريـة فـي      وأما بالنسبة إلى الزواج المبكر واتخاذ القرار فقد عبر المبحوث         

اختيار الزوج المناسب، فهي تستطيع أن ترفض الزواج إذا لم تقتنع بالشاب المتقـدم لخطبتهـا                

ال تنكح البكـر حتـى      (: �فقة أهلها عليه، فالقرار األول واألخير يعود لها لقوله        بالرغم من موا  

فمن كان وليـاً   2). فقيل يا رسول اهللا كيف إذنها ؟ قال إذا سكتت،تستأذن وال الثيب حتى تستأمر 

علٍى بكر وجاءها خاطب فإنه ال يجوز له أن يزوجها له إال بعد أن يستأذنها والبكر مع كونهـا                   

ال أن الشرع لم ينفي حقها في االختيار وجعل عالمة ذلك الصمت، فإن صمتت البنـت  إ تستحي

 .عند سؤالها عن رأيها في زواجها من فالن فإن هذا الصمت يعتبر منها رضا

م حول الزواج المبكر في بيت لحم       1999ومن الجدير بالذكر أن دراسة اليونيسيف عام        

وفي دراسة لمركز شـؤون  . ب في إقناع الفتاة بالزواج   أشارت إلى أن األم تلعب دوراً داعماً لأل       
                                                 

 :منشور في. الزواج المبكر: الشوملي ، روز 1
 www.watcpal.org/arabic/doc/images/file/Zawwaj%20Mubakar.doc 21/7/2011  
 .2555، ص2، ج)6567(رقم الحديث:باب معنى النكاح/ في كتاب النكاحيرواه البخار 2
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فقـد أشـارت    . المرأة أن القرار األصعب في حياة الفتاة هو الزواج وأن يقوم غيراها باتخـاذه             

من الزوجات أفدن أن العائلة هي التـي اتخـذت قـرار            % 50.4دراسة االختيار والسلطة بأن     

ي عالقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة، ولألسف، فبحسب الدراسة فإنه لم تتوفر أ.الزواج

أو بين النساء اللواتي بدين مستقالت، وكان هناك تأثير لتدخل . أو بين المستوى التعليمي للوالدين

. وقد بينت الدراسة أن األب هو العامل الحاسم فـي الـزواج المبكـر             . العائلة في اتخاذ القرار   

أما األخوة واألم فلم يلعبوا دوراً . عامل الحاسم في الزواجمن الفتيات فقط أنهن ال% 18وأشارت 

  1.هاماً في قرار الزواج

 زواج األقارب 4.4

 إذ  . الثقافة العربية  في بقيمة مهمة    حظي الذييعتبر زواج األقارب نمط الزواج المفضل       

رتـب  يفضل بعض الناس تزويج بناتهم من أقربائهم باعتبار أن القريب أولى من غيره، لمـا يت               

على هذا النمط من الزواج من تقوية الصالت والروابط االجتماعيـة بـين األهـل واألقـارب                 

واألصحاب، وتعزيز للعالقات الجيدة بين األصدقاء والجيران، والحفاظ على الثروة وعدم تفتيتها           

ثات المورو من الجدير بالذكر، أن زواج األقارب من. وعدم انتقالها إلى خارج العائلة أو األسرة

االجتماعية التي تنتشر بصورة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، حيث تصل نسبة األسر المكونـة              

في حين ترتفع هذه النسبة لتصـل       . م2000في عام   % 48من زوجين تربطهم صلة قرابة إلى       

 سنة تزوجن من نفس العائلة، بينمـا كانـت          49-15من النساء في الفئة العمرية      % 53.9إلى  

تبدو هذه العالقة أكثر حضوراً خاصة في المنـاطق         و. %46ي الضفة الغربية نحو     النسبة أقل ف  

% 45،  %48،  %51 يليها المناطق الحضرية وأقل نسبة سجلتها مخيمات الالجئين لتبلغ           الريفية

  2.على الترتيب

 ،وسلبياته األقارب زواج مخاطر لحو التثقيفيةاإلعالميــة والحمالت  تزايد من وبالرغم

جتماعية اال الظروف إلى ذلك يعزى وقد ،تتغير ولم مرتفعة لتزا ال األقارب زواج أن نسب إال
                                                 

 .مرجع سابق. الزواج المبكر:  روز، الشوملي1
عـداد والمسـوح الصـحية      ، سلسلة التقارير التحليليـة مـن بيانـات الت         2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      2

  .33-32ص ص . ، تكوين األسر واألراضي الفلسطينية، رام اهللا، فلسطين)2(والديموغرافية رقم 
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 ذلك وانعكاسات ل،األوصا وتقطيع الحصار لظ في الفلسطيني المجتمع يعيشها التي والسياسية

 تكلفة ارتفاع إلى األقارب زواج نسب ارتفاع يرجع كذلك ،قتصاديةواالجتماعية اال الحياة على

 الزواج عند لالحا عليه هو عما نفسه السكاني خارج التجمع أو الحمولة ارجخ من الزواج أعباء

والتي المجتمع الفلسطيني  في السائدة والعادات المفاهيم منظومة على ه عالو،الحمولة لداخ من

تشجع على زواج األقارب واالبتعاد عن الزواج من خارج دائرة الحمولة أو البلد أو الزواج من                

مـن  : " لنا ذلك من خالل ما نسمعه من أمثال شعبية متداولة بين الناس مثـل             ويتضح  , األجانب

على اعتبار أن الزواج من األقارب هو الزواج األمثل إذ يعمـل علـى   ". طين بالدك لط خدادك   

 .زيادة عالقات القرابة وتقويتها ويقلل من احتماالت االنفصال بين الزوجين

حسب نتائج المسح الميـداني     ج من األقارب    ن عن عدم رغبتهم في الزوا     وعبر المبحوث 

العمة / ويظهر ذلك جلياً من خالل نتائج المسح، إذ تبين أن نسبة المتزوجين من ابن العم               ،2011

أما النسبة األكبر فكانت    %. 11.8، في حين بلغت نسبة الذين تزوجوا من نفس العائلة           13.6%

 مـن  زواجالف%. 29.8السكن وبلغت   من نصيب الذين تزوجوا من فلسطينيات من خارج مكان          

بكثير من  الحالي اصطدمت في عصرنا  بدأت بالتالشي شيئاً فشيئاً، إذظاهرة قديمةهي األقارب 

 بها بشكل صارم، والمعوقات التي جعلت أمر التراجع عنها، أو على األقل عدم التمسك العقبات

يرجعها  الوراثية التي  األمراضحيث شهد عصرنا هذا الكثير من. يعد شيئا من الحكمة والتعقل

كثير من األمراض التي تنتقل عن طريق الزواج من         أهل الطب إلى الزواج من األقارب، فهناك        

 كالثالسيميا ومرض األنيميا المنجلية والتهاب الكبد الوبـائي  أمراض الدم الوراثية : األقارب منها 

حصر الزيجات فـي    لضرورة   لذلك ليس من ا    1من نوع ب وج وغيرها من األمراض األخرى،       
قـرار  ف .المخـاوف المشاكل و كثير منال يحمل في طياتهأمر فقط، فهذا دائرة األهل واألقارب 

وإذا أحسن كالهما اتخاذ القرار يكون   حياة كل شاب وفتاة،فيزواج األقارب من أهم القرارات ال

تمتعـون بالعافيـة     تحقيق حياة أسرية سعيدة بقية عمره وإنجاب أطفـال أصـحاء ي            فيقد نجح   

 أو شـكل     والبشرة فمثلما يورث اآلباء أبنائهم الصفات الوراثية العادية مثل لون العينين          والذكاء،

شحمة األذن، فإنّهم يورثونهم أيضا صفات مرضية تسبب إصابتهم بعيوب وعاهات وأمـراض             
                                                 

1  20/9/2011..http://www.oman0.net/showthread.php?t=71637 
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ويشـتد  .  بمرض وراثيإذ يشعر اآلباء بالذنب عندما يولد لهم طفل مصاب ,  طيلة حياتهم  وراثية

. هذا اإلحساس قوةً عندما يكون الوالدين أقارب لبعضهما أي عندما يكـون لـديهما قرابـة دم                

 تحملهـا   التي زيادة احتمال ظهور العيوب واألمراض الوراثية        فيويساهم الزواج بين األقارب     

 األبـوين وارد   صفات متنحية عند األجيال، وذلك ألن احتمال وجود الصفة المرضية لدى كـال            

 ولكن مع تطور العلم السيما علم الوراثة الذي تبين مـن            .وكبير لصلة القرابة الموجودة بينهما    

خالله أن للزواج من األقارب مساوئ صحية على األطفال واألحفـاد، لـذلك ينصـح بعمـل                 

ا كـان   الفحوصات الطبية الالزمة قبل الزواج ودراسة التاريخ المرضي لكل عائلة لمعرفة إذا م            

 .فدرهم وقاية خير من قنطار عالج. هناك مخاطر قد تترتب على هذا الزواج

حيث أن هذا   , وقد سنّت الحكومات قوانين حديثة في وجوب الفحص الطبي قبل الزواج          "

االختبار الطبي أصبح يتساهل فيه أكثر األطباء ويتهرب منه الزوجان ممـا قـد يسـبب لهمـا            

اجب الزوجين الديني عدم اإلقبال على الزواج إذا كـان مصـاباً            ومن و . وألوالدهما نتائج سيئة  

 وإذا كان هناك تحاليل     1)ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه        (: �بمرض ساٍر لقوله  

االطمئنان والتأكد من كـل     : ضرورية فال بد للخطيبين من إجرائها قبل الزواج والهدف واضح         

  2".ف ومحاولة عالجهاشيء من أجل معرفة أوجه القصور والضع

وقد أفتى الشيخ الدكتور عكرمة صبري المفتي العام للقدس والـديار الفلسـطينية فـي               

ألن اإلسالم قد   , ال يمنع إجراء فحص طبي لكل منهما      : " موضوع الفحص الطبي للخاطبين فقال    

فال بد  , حرص على تحسين اإلنجاب ودعا إلى تغريب النكاح حتى ال يكون النسل ضعيفاً خاوياً             

وهناك عـدد   . ومن هذه االحتياطات الفحص الطبي المخبري     , من أخذ كافة االحتياطات الالزمة    

وهذا إجراء  , من الدول العربية تلزم المتزوجين بفحص الدم وتسجيل فصيلة الدم في عقد الزواج            

  3".شرعي من قبيل المصالح المرسلة وسد الذرائع

                                                 
ـ   . 14ص, 1ج,)13(رقم الحديث : باب من اإليمان أن يحب ألخيه     : رواه البخاري في كتاب اإليمان     1 ي كتـاب   ومسـلم ف

 .67ص, 1ج, )45(رقم الحديث: باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب/اإليمان
 .56ص. 1985. دار الفكر للنشر والتوزيع :عمان. 6ط, الزواج اإلسالمي السعيد: محمود مهدي, اإلستانبولي 2
 .391ص. م2004. مطبعة السالم :جنين. 1ط, اإلفتاء في فلسطين: صالح محمد اسعيد, الكفرداني 3
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 المشاكل بين الزوجين 5.4

الزواج المبكر يؤدي إلى عدم التفاهم بـين الـزوجين          قرة التي تقول أن     وقد حظيت الف  

فالفتاة عندما تتزوج وهي   تأيد من قبل مجتمع البحث،    ) 22(وكثرة الخالفات الزوجية جدول رقم      

صغيرة تكون في مرحلة طيش وعدم وعي كاٍف بأمور الزواج والحياة الزوجية وأمور تنظـيم               

 قد تقتصر هذه المشاكل علـى     , ثير من المشاكل وبشكل مستمر    األسرة، مما يؤدي إلى حدوث ك     

كما وتقع أيضاً على كاهل كل من الزوج  .الزوجين، وأحياناً تتعدى ذلك لتصل إلى أهل الزوجين

باإلضافة إلـى عـدم     . والزوجة تحمل مسؤولية اجتماعية قد تكون أكبر من أن يستطيعا تحملها          

فسهما وأطفالهما يؤدي بطبيعة الحال إلى الشعور بـالقلق         معرفتهما بحقوقهما وواجباتهما نحو أن    

وعدم األمان مما يعرضهما للضغوط النفسية وبالتالي النفور من بعضهما، خاصة إذا كان هناك              

فارق عمري واضح بينهما فال يستطيع كل منها استيعاب أفكار شريكه اآلخر وآراءه، مما يؤدي               

 . ل الزوجية التي قد تؤدي في الغالب، إلى الطالقإلى عدم التفاهم بينهما وزيادة المشاك

  الطالق6.4

 أعقد المشكالت االجتماعية والنفسية في حياة األسرة، ألنها تمس          تعد مشكلة الطالق من   

كالً من الزوجين واألبناء والمجتمع نفسه، وال تأتي فكرة الطالق لدى الزوجين أو أحدهما فجأة               

وات تمهيدية لإلصالح بينهما، ويأتي الطالق بعـدها كحـالً          إال وقد سبق هذه المرحلة عدة خط      

إذ يتوصل الزوجين لهذا القرار نتيجة لعدم االنسجام بينهمـا،          . نهائياً بعد فشل الخطوات السابقة    

وكثرة الخالفات والمشاكل األسرية، وعدم تفهم كل من الزوجين لعقلية اآلخر وعـدم احتـرام               

 .آراءه ووجهة نظره

ن أن الزواج المبكر هو أحد األسباب المباشرة للطالق، وذلك نتيجة لعدم            واعتبر المبحوث 

احتكاك أحد الطرفين بتجارب الحياة لكون أحد الزوجين أو كالهما صغيراً في السن، بحيث لـم                

يصال بعد إلى مرحله من النضج تؤهلهما لدخول معترك الحياة الزوجية، فضالً عـن ضـعف                

عجز عن تحمل مسؤولية الزواج والضعف أمـام تحـديات الحيـاة            الثقافة باألمور الزوجية وال   
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وفي هذه الحالة تكون مسألة الطالق بالنسبة لهما هينة وبسـيطة ألنهمـا             . والتفاهم معها بحكمة  

 .بطبيعة الحال ال يقدران العواقب وحجم الخسائر التي يمكن أن تترتب على إيقاع الزواج

 سنة من مجمل حاالت     17-14للفئة العمرية   % 14تبين أن نسبة حاالت الطالق لإلناث       

كمـا  . م وذلك حسب بيانات جهاز اإلحصاء المركزي  2000للذكور للعام   % 0.8الطالق، مقابل   

 سنة في األراضي الفلسطينية     24-18بلغت نسبة وقوع حاالت الطالق لإلناث في الفئة العمرية          

ق للعام نفسه، وهذه النسبة المرتفعة للذكور من مجمل حاالت الطال% 26.8، بالمقارنة مع 44%

للطالق عند اإلناث يمكن أن تعزى إلى ارتفاع نسبة حاالت الزواج المبكر لدى اإلناث عنها لدى              

 1.الذكور

م عن الطالق في شمال الضفة الغربية       2000أما الدراسة التي قام بها عمار بدوي عام         

%). 29.37 سنة وبلغـت     24-20ن  أن أعلى نسبة طالق هي عند اإلناث من س        (مثالً وضحت   

من مجموع المطلقات، % 29.1ويليهن مباشرة اإلناث اللواتي قطعن سن الثالثين فما فوق بنسبة          

 سنة هي   18أما على مستوى العمر الواحد فكانت نسبة المطلقات من اإلناث اللواتي بلغن عمر              

الطالق والذي يمكن أن    هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن           2%).8.14أدنى النسب وبلغت    

وهذه األسباب تتمثل فيمـا     . يكون أحد أسبابه الزواج المبكر يمكن أن يعود أيضاً ألسباب أخرى          

 :يلي

 .سوء اختيار الشريك وعدم التكافؤ في الميول والرغبات •

 .عدم التكافؤ في المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي بين الزوجين •

 .زوجينالفارق العمري الكبير بين ال •

 .قيام الزواج على أسس وقواعد غير سليمة •

                                                 
  .27-26ص. م2000. واقع وأرقام: شباب فلسطين. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
 .103ص. مطبعة الرسالة المقدسية. 1، طلزواج والطالق حقائق وأرقاما: بدوي، عمار 2
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 .الجهل بمتطلبات الحياة الزوجية والمسؤولية المتوقعة من الزوجين •

 .عدم التوافق الجنسي بين الزوجين •

 . كثرة الشجار والخالفات بين الزوجين والتدخل الخاطئ لألهل •

كون له الدور األبرز فوجود مثل هذه األسباب السابقة مجتمعه أو غياب البعض منها قد ي  

فمن غير الطبيعي أن تكون هناك حياة زوجية بدون مشـاكل،           . في حدوث الطالق بين الزوجين    

لكن يجب أن تكون هذه المشاكل تحت السيطرة وعدم التطور، خاصة إذا ما وجدت الرغبة عند                

 حـّل هـذه     الطرفين للتغلب عليها والقدرة على تجاوزها، بشرط أن ال يسمح ألحٍد بالتدخل في            

المشاكل، فتدخل األهل في بعض األحيان لفض الخالف بين الزوجين ال يزيد األمور إال تعقيـداً      

بدالً من حلها، وعلى كل من الزوجين أن يفهموا أن مشاكلهما يجب أن تظل محصورة في نطاق         

ء وعلـى اآلبـا   . البيت وعليهما أن يحال مشاكلهما بنفسيهما، فلكل واحد مشاكله الخاصـة بـه            

واألمهات أن يغرسوا في أوالدهم الوعي والقدرة على حل المشاكل وأن يكونوا نموذجاً يحتـذى              

 .به وقدوة ألوالدهم وبناتهم في حل مشاكلهم

 تربية األطفال 7.4

اعتبر أفراد العينة في مجتمع البحث أن الزواج المبكر يؤثر سلباً في قدرة الفتاة علـى                

األمومة هي غريزة ووظيفة فطرية تقوم بها الفتاة من داخلهـا           ف). 22(تربية أطفالها جدول رقم     

بحب وحنان، فهي فطرتها التي فطرها اهللا عليها لتقوم بالعناية باألوالد وتربيتهم تربية صالحة،              

ولكن ال يمكن إشباع هذه الغريزة في مجتمعنا إال عن طريق الزواج واإلنجاب فهو مظهر لـه                 

اة خاصة، فاإلنجاب يعزز من شخصية الفتاة في المجتمع ويمنحهـا           أهميته واعتباره بالنسبة للفت   

ولكن عندما تتزوج الفتاة في     . الثقة واالستقرار والجد واالجتهاد في حياتها األسرية واالجتماعية       

سن مبكرة، فهي ما زالت صغيرة وليس لديها الخبرة الكافية في تربية األطفال ورعايتهم وهـي               

دم لها النصح واإلرشاد، فمهمتها ال تقتصر على الحمل واإلنجاب فقط           بحاجة إلى من يرعاها ويق    

بل تتجاوز ذلك، إذ يقع على عاتقها مسؤولية العناية باألطفال وتربيتهم، وتحمل تبعات األسـرة               
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لكن مجتمعنا الفلسطيني مجتمع متعاون، فالجميع يمدون يد العون والمسـاعدة  . واألمور المنزلية 

افة إلى أن الفتاة عندما تنجب فإن والدتها أو أم زوجها أو أخواتها يكـن               والنصح للزوجة باإلض  

وقـد  . إلى جانبها باستمرار فتكتسب منهن الخبرة والمعرفة في تربية األطفال والتعامل معهـم            

تكون الصعوبة في المرة األولى لإلنجاب، ثم يصبح عند الفتاة بعد ذلك الخبرة الكافية خاصة إذا                

كذلك فإن احتمال المشـقة  . ومؤازرة من زوجها الذي يساعدها في هذه المهمة   ما وجدت مساندة    

 .في تربية األوالد فيه تذكير بواجب الوالدين قاما بهذه المهمة سابقاً

 اإلنجاب والخصوبة 8.4

يعتبر الزواج المبكر من أبرز وأهم العوامل التي تؤدي إلـى ارتفـاع عـدد األطفـال                 

ن عن آرائهم في هذا األمر معتبرين أن الزواج المبكر عامل  ولمبحوثفقد عبر ا  . المنجبين لألسرة 

مهم من العوامل التي تؤثر في معدالت الخصوبة وتزيدها بسبب زيادة سنوات اإلنجـاب لـدى                

المتزوجة مبكراً، حيث توجد عالقة عكسية بين متوسط العمر عند الزواج األول ومتوسط عـدد              

 فكلما بكّرت المرأة في زواجها زادت عـدد مـرات الحمـل             األطفال المنجبين للمرأة الواحدة،   

والوالدة وعدد األطفال المنجبين لها نظراً لطول الفترة التي تكون فيهـا قـادرة علـى الحمـل             

ونظراً لصغر سنها عند الزواج فهي لن تكون على علم بأهمية وكيفية استخدام وسائل              . والوالدة

 ثانية وبشكل مباشر بعد وضعها لمولودها األول تكون         تنظيم األسرة؛ لذا فإن فرصة الحمل مرة      

وهذا األمر سيؤثر على الطفل المنجب، فهو لن يأخذ حقه كما يجـب مـن الرضـاعة                 . واردة

الطبيعية، وسيحرم من العناية والرعاية والحب والحنان من والدته فهناك طفـل رضـيع أخـر              

إلنجاب له تأثير أيضاً على صحة األم       ليس هذا وحسب بل أن ارتفاع معدل ا       . سيشاركه هذا كله  

فهي ستشعر بالتعب واإلرهاق ألن جسمها لم يأخذ قسط من الراحـة الالزمـة نتيجـة الحمـل                

 .والوالدة المتتابعة

م أن قرار تحديد عدد األطفال من حق الـزوجين         2011وتبين من نتائج المسح الميداني      

فال ثمرة من ثمرات الزواج، وذلك من أجل        ، إذ يعد إنجاب األط    )22(معاً وبالتساوي جدول رقم     

فاهللا سبحانه وتعالى خلق الخلق وأودع الرغبة لـدى البشـر فـي             . بقاء النوع اإلنساني وحفظه   
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التكاثر والتناسل، فبالزواج يحدث النسل الذي يعد امتداداً لوجود اإلنسان على األرض، ويتصل             

 واللّه جعَل لَكُم    ﴿: هللا تعالى على عباده فقال    ولهذا امتن ا  . عمل اإلنسان بذريته الصالحة من بعده     

نَل لَكُم معجا واجوَأز َأنفُِسكُم ناِطِل ماِت َأفَِبالْببالطَّي نقَكُم مزرةً وفَدحو ِنيناِجكُم بوَأز   ْؤِمنُـوني

ونكْفُري مِت اللِّه همِبِنع1.﴾و  

م في إنجاب األطفال بحيث يكون قرار تحديد عدد األطفـال           ن عن رغبته  وعبر المبحوث 

مبني على رغبة كل من الزوجين معاً وبالتساوي وبالمشاركة، ودون أي تدخل من قبـل أهـل                 

الزوج أو الزوجة مع احترام آرائهم ووجهات نظرهم في ذلك، ودون إنفراد الزوج برأيه وحقه               

لسن فإنها ال تستطيع اتخاذ أي قرار في حياتها،         ولكن إن كانت المرأة صغيرة في ا      . بذلك لوحده 

فمـن  . وتكون تابعة لغيرها في قراراتها وبذلك تفقد شخصيتها واستقالليتها فيسهل التأثير عليها           

مخاطر الزواج المبكر أنه يخفض مشاركة المرأة في صنع القرار وخاصة فيما يتعلق بالصـحة               

غيراً كانت مشاركتها في اتخـاذ القـرار المتعلـق          اإلنجابية والجنسية، فكلما كان عمر الفتاة ص      

فعندما يفكر الزوجين ويقرران ويتفقان على إنجـاب عـدد          . بالصحة اإلنجابية والجنسية ضعيفاً   

معين من األطفال فإن قرارهما يكون متوازناً ومتالئماً مع ظروفهم وإمكانياتهم المادية والنفسية             

الية وجود أطفال جدد وما يترتب على ذلـك مـن           والصحية، فقد ال تسمح ظروف الزوجين الم      

أعباء ونفقات جديدة لم تؤخذ بالحسبان، أو قد يكون السبب أحيانا أن قيام المرأة بالحمل يشـكل                 

خطراً على حياتها، فيكتفي الزوجين بهذا العدد من األطفال، حيث يشبع كل من الرجل والمـرأة            

ولكن في أحيان أخرى . جولته والمرأة إلى أنوثتهامظهر الوالدية باإلنجاب، فيطمئن الرجل إلى ر

يضطر فيها الزوجان إلى إنجاب عدد أكبر من العدد الذي يرغبان به من األطفال رغبة منهمـا                 

فمن المعـروف فـي     , في أنجاب أطفال ذكور خاصة إذا كانت الوالدات األولى هي من اإلناث           

أنه كثيراً ما   : وذلك العتبارات كثيرة منها   مجتمعنا أن األهل يفضلون إنجاب الذكور على اإلناث         

 فاالبن يحمل اسم والده بعد      ،"اللي خلف ما مات   : " يتردد على مسامعنا المثل الشعبي الذي يقول      

.  وهو بذلك يحافظ على بقاء اسم العائلة وامتداداها ويحافظ على الميراث من بعد والـده               ،وفاته

                                                 
  .72سورة النحل، اآلية  1
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في األسرة يفوق عدد األطفال الذين رغب كالً مـن          وفي هذه الحالة فإن عدد األطفال المنجبين        

 . الزوجين إنجابهم

 أن ,م2006التقرير النهائي للمسح الفلسـطيني لصـحة األسـرة          نتائج في حين أظهر    

 الضفة بين ما جدا متقاربة وبنسب ،أزواجهن مع الموضوع هذا يناقشن الزوجات من% 61.3

 أنها% 48.3 أفادت والزوجة الزوج بين لضالمف العدد تطابق مدى لوحو ،الغربية والقطاع

 أفادت حين في،     )للزوجة لالمفض العدد يساوي  للزوجلالمفض العدد أن أي (مطابقة كانت

 أن المالحظ ومن. هن مما يفضلنه اكبر عدد إنجاب يفضلون أزواجهن أن النساء من 30.9%

ــنوأزوا بأنهن أفدن الغربية الضفة في المقيمات السيدات من% 50 نحو  نفس العدد يفضلن جه

 اللواتي الزوجات نسبة  وكانت،%45.4 غزة قطاع في النسبة هذه كانت حين في األبناء من

 في منها أعلى بذلك وهي% 14.7 غزة قطاع في الزوجة تفضله مما لعددا اق أزواجهن ليفض

 1.الغربية الضفة

 عوامل اقتصاديه 9.4

صعبة التي يعيشها شعبنا الفلسـطيني      يظن البعض أن الظروف االقتصادية والمعيشية ال      

وتزايد نسب البطالة قد تكون أحد األسباب في إقبال بعض األهالي على تـزويج بنـاتهم ألول                 

أو يكون ذلك تخفيفاً للضغط المكاني في المسكن وتهربـاً          , شخص يتقدم لخطبتها والموافقة عليه    

بنات يكلف كثيراً وأن تعلـيمهن ال       إذا يرى البعض أن تعليم ال     . من مصروفها وطلباتها وتعليمها   

يستفيد منه اآلباء، وأن مصير الفتاة بالنهاية هو المطبخ فال حاجة لتعليمها ناسين قول الرسـول                

ِم اللَِّه  وَأسبغَ علَيها ِمن نَع،تَعِليمها  وعلَّمها فََأحسن،فََأدبها فََأحسن تَْأِديبها ،من كَانَتْ لَه ِبنْتٌ: (�

كما أنهم ال يرون ضرورة لعملها بحجة أن  2). كَانَتْ لَه ِستْرا وِحجابا ِمن النَّاِر،علَيِه الَِّتي َأسِبغَ

الشباب ال يجدون عمالً في ظل انتشار البطالة واألوضاع االقتصـادية المترديـة، وحتـى وإن      

بها ال يكاد يغطي مصروفاتها الشخصـية؛  وجدت الفتاة عمالً فهي ال تعطى األجر المناسب ورات        

                                                 
 .م2007ديسمبر .  التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني1
 .1955ص, 5ج, )4795(رقم الحديث: باب اتخاذ السراري/رواه البخاري في كتاب النكاح 2
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أو قـد يشـترط     , لذلك ال يشجعون تعليمها بل يسارعون إلى تزويجها مبكراً قبل إكمال تعليمها           

األهل في بعض األحيان على الشخص المتقدم لخطبتها أن يقوم هو بتعليمهـا ألن مـا سـوف                  

 . تتقاضاه الفتاة من أجر سوف يعود بالنفع على الزوج وأهله

حيـث أصـبح    , ان للتحاق الشباب بسوق العمل في عمر مبكر أثر كبير على حياتهم           وك

الزواج بالنسبة لهم مسألة مكمله لالستقرار خاصة في ظل األوضاع االقتصادية السيئة مما كرس 

حيث انتشرت ظاهرة إتمام الزواج بـدون       , لديهم مفهوم تخفيض تكاليف الزواج إلى الحد األدنى       

اع األمنية والسياسية مما شجع الكثير من األهالي الغتنام هـذه الفرصـة             حفالت بسبب األوض  

أال أن البعض يعتبر األسباب سابقة الذكر       . وتزويج أبنائهم للتخلص من تكاليف الزواج الباهظة      

فمـن  . ليست بالضرورة أن تكون سبباً في اإلقدام على الزواج المبكر سواء للذكور أو اإلنـاث              

مِّن شَـيٍء فَهـو    وما َأنفَقْتُم ﴿: قال تعالى, ت اآلباء أن ينفقوا على أبنائهمحقوق األبناء وواجبا

   اِزِقينالر رخَي وهو خِْلفُهوقال   1.﴾ي �) :       حي وهِلِه نَفَقَةً ولَى َأهُل عجإذَا َأنْفَقَ الر    ا كَانَتْ لَـههتَِسب

 . فإنفاق األهل على أبنائهم هي من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى اهللا تعالى2).صدقَةً

 عوامل سياسيه 10.4

فال يخفى على أحد األوضاع السياسـية       , تنفرد بالدنا فلسطين دون غيرها بحالة خاصة      
ة في ظل االحـتالل اإلسـرائيلي وسياسـته         التي عاشتها وما زالت تعيشها األراضي الفلسطيني      

وهذا بطبيعة األمر انعكس على الوضع السياسـي واالجتمـاعي    , القمعية اتجاه شعبنا الفلسطيني   
ومن , الصعب مما دفع األهل إلى تزويج الفتيات لحمايتهن من االنخراط في النشاطات السياسية            

حيث أصبح من الصـعب     . فتيات اجتماعيا أجل منع االختالط مع الذكور الذي ال يعتبر مقبوالً لل         
, على الفتيات في بعض القرى االنتقال إلى مدارس ثانوية ال تقع في محيطها أو بـالقرب منهـا               

ولذلك , وهذا يؤدي إلى الحيلولة دون ذهاب الفتيات إلكمال التعليم الثانوي وتبقى الفتاه في البيت             
كما قد يلجأ . مها إال الزواج حتى في سن مبكرةفإن البنت التي ال تكمل تعليمها ال تجد فرصة أما

                                                 
  .39 سورة سبأ، اآلية1

بـاب  /وكسلك. 30، ص 1، ج )55(رقم الحديث : باب ما جاء أن األعمال بالنية والحسبة      /رواه البخاري في كتاب اإليمان    2 
 .695، ص2، ج)1002(رقم الحديث:  على اآلخرينفضل النفقة والصدقة
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بعض اآلباء إلى تزويج أبنائهم في سن مبكرة بسبب األوضاع األمنية التي نعاني منها حفاظـاً                
على األبناء من االعتقال أو السجن أو المشاركة في األعمال السياسية والتصدي لألعمال التـي               

الشباب في التفكير في أمور الزواج والبيت واألسرة إذ ينشغل بال , يمارسها االحتالل على شعبنا
 .ظنناً من األهل أن الزواج يعيق الشباب عن األعمال المناهضة لالحتالل, واألطفال

 الفارق العمري بين الزوجين 11.4

ن في مجتمع الدراسة أن تكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج جدول ورفض المبحوث

بأن هذا األمر غير وارد وليس منتشر في مجتمع الدراسة وإن           ، معللين سبب رفضهم     )22( رقم

حصل فأنه يكون بنسبة قليلة أو لعدد محدد من األفراد الذين لديهم أسبابهم الخاصة، فالمتعـارف   

عليه في المجتمع واألكثر شيوعاً ورغبة هو أن يكون عمر الزوج أكبر من عمر الزوجة بفارق                

فضلون أن تكون زوجاتهم أقل منهم عمراً، فالشاب عنـدما          فكثير من األزواج ي   . عمري مناسب 

يريد أن يتزوج يبحث عن فتاه أصغر منه ببضع سنين ألنه وكما هو معروف أن الزواج المبكر                 

يصاحبه الهرم المبكر للفتاة، فالفتاة تستهلك وهي في ريعان شبابها نتيجة متاعب الحمل والوالدة، 

ؤون البيت واألسرة مما يؤدي إلى تعبها وهرمهـا بسـرعة           وتربية األطفال ورعايتهم وإدارة ش    

كما ويعتبر الـبعض بـأن      . أكبر من الزوج األمر الذي يجعل الزوج يفكر بالزواج مرة أخرى          

غير مقبول  الزواج من الفتيات الكبيرات في السن وخاصة الحاصالت على شهادات علمية أمر             

ة مختلفة تماماً؛ فالزواج من فتاة صـغيرة فـي          ، بينما تكون النظرة إلى الفتاة الصغير      اجتماعيا

العمر أفضل ألنها تكون أسهل وأيسر معاشرة وطاعة لزوجها وتتفانى في إسعاده خاصة إذا ما               

بادلها نفس الشعور، وذلك أدعى إلى االستقرار األسري والعائلي ويعيش الزوجـان وأوالدهمـا        

 .بسعادة وطمأنينة وراحة بال

 زواجتحديد سن أدنى لل 12.4

وضع قـانون يمنـع     ) 22(كما وقد أيد بعض المبحوثين في مجتمع الدراسة جدول رقم           

إال أن الـبعض اآلخـر      ,  سنه كوسيلة للحد من الزواج المبكـر       18زواج الذكور واإلناث قبل     

رفضوا ذلك معللين سبب رفضهم بأنه ال يوجد قانون يلزم أفراد المجتمـع تقبـل هـذا األمـر                   
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وأنه من الصعب إقناعهم بمثـل هـذا األمـر أو           ,  تعود لألفراد أنفسهم   باعتباره حرية شخصية  

 .إرغامهم عليه

  التعليم وثقافة المرأة13.4

ربما يكون من أكثر األمور ظلماً للفتاه هو حرمانها من التعليم الـذي هـو ضـروري                 

حقها في  فزواج البنت في سن مبكرة، يحرمها من        . لتطوير قدراتها وإمكانياتها وتنمية مهاراتها    

مواصلة تعليمها، ويحول دون حصولها على شهادة علمية تكون بمثابة سـالحاً يسـاعدها فـي              

مجابهة صعوبات الحياة ومشاكلها التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، كما أن حرمان الفتـاه مـن                 

فهـي  , ألن الفتاه هي مشـروع أم مسـتقبلي       , إكمال دراستها له أثر سلبي على المجتمع برمته       

األم مدرسة  :  وكما قال الشاعر حافظ إبراهيم     ,سؤولة عن تربيه األطفال والعناية بهم وتعليمهم      م

 فإذا كانت األم جاهلة من الناحية العلمية والثقافية فـإن           ،أعددتَ شعباً طيب األعراقِ    إذا أعددتَها 

هذا , فراد أسرتها وسلوكها العام سينعكس على سلوك أ     , جهلها سيؤثر بطبيعة الحال على أوالدها     

أما من ناحية أخرى فحرمان الفتاة من مواصلة التعليم يعني حرمانها من دخول سوق      . من ناحية 

, العمل وحرمان المجتمع أيضاً من دورها ومساهمتها الفعالة في تحريك عجلة النشاط االقتصادي

ارها نصف هـذا    وتحمل تبعات الحياة ومساعدة زوجها ومشاركته في تحمل نفقات األسرة باعتب          

فالنساء اللواتي لم يحصلن إال علـى قسـط         . المجتمع والذي يشاطرها فيه الرجل النصف اآلخر      

ضئيل من التعليم يصعب عليهن التحكم في شؤونهن الخاصة، ويكون نصيبهن من المساهمة في              

سـي  الجوانب االقتصادية والمادية محدوداً، إن تعليم اإلناث وتأهيلهن يشـكالن المنطـق األسا            

لتحريرهن من التبعية االقتصادية والقيام برسالتهن في اإلسهام بشكل فعال في تنمية مجتمعهن،             

وعليه فإن االستقالل االقتصادي الذي تتيحه العمالة للنساء يعزز مكانة ومركـز المـرأة فـي                

ليم المرأة المجتمع، في حين أن النظر إلى المرأة كوسيلة لإلنجاب فقط يفقدها إنسانيتها، كما أن تع

يجعلها أكثر وعياً بأهمية توفير الظروف المالئمة ألفراد أسرتها، وهذا ما يظهر من آراء أفراد               

 ).22(العينة حول هذا الموضوع جدول رقم 
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م عن الزواج المبكر لإلناث     2005وهذا يتعارض مع الدراسة التي قام بها محيسن عام          

لتعليم قد يكون سبباً في العنوسة، فالفتاة كلما زاد في منطقة القدس، والذي يرى فيها أن مواصلة ا

هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد ذكـر محيسـن فـي             . عمرها قلت الرغبة في الزواج منها     

دراسته أن كثير من العلماء أفتوا بأن الزواج مقدم على التعليم وحتى أن بعض الفتيات ال يرغبن   

د يتركن الدراسة ليس بسبب الزواج وإنما ألسباب        في التعليم المدرسي، كما وأن البعض منهن ق       

كما وأوضح محيسن أن الفتيات الالتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة قد أنهين المرحلة              . أخرى

اإلعدادية، ودخلن في المرحلة الثانوية على أقل تقدير، وأن ما يفوتهن من التعليم يمكن تداركـه                

ي أو حتى العاطفي للفتاة، وأن أمور الثقافة والتعليم لم تعد وال يؤثر كثيراً في النمو العقلي والنفس    

محصورة في المدرسة، إذ يمكن أن تتعلم الفتاة وهي في بيتها من أسرتها ومن طـرق كثيـرة                  

أتاحها لها العلم الحديث من وسائل االتصال المتقدمة أو عن طريق الدورات المختلفة، أو عـن                

 1.د التي تعقد في المساجدطريق االلتحاق بدروس الوعظ واإلرشا

إن وجود توجيه في تعليم الفتاة وإعدادها للوظيفة األساسية لها في الحياة وهي أن تكون               

وفي هذا المجال يقول صاحب كتاب تربية       . زوجة وأماً مربية وليس فقط وسيلة إلنجاب األطفال       

المرأة خصوصاً فـي    ولهذا يجب تنوع ثقافة كل من الرجل و       : (األوالد في ضوء القرآن والسنة    

مرحلة المراهقة وهي المرحلة التي يكون ظهور الخصائص النوعية لكل من الرجـل والمـرأة               

وباعتبارها المرحلة التمهيدية ألن يباشر الرجل وتباشر المرأة مهامها كزوجة        . أظهر من سابقتها  

 2).وربة بيت فتعنى بأنواع العلوم المساعدة لها في مهمتها التربوية

هل تعليم  :  بعض التساؤالت وهي   فهنا تخطر على الذهن    على ما تم ذكره سابقاً،       وبناءاً

الفتاة بات يقتصر على تلقيها العلوم اإلسالمية ودروس الوعظ واإلرشاد في المساجد والبيـوت؟              

وهل هذا يغنيها عن دراستها للعلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى؟ وماذا عن العلـوم الطبيـة               

                                                 
مرجـع  . 138ص. الزواج المبكر لإلناث في منطقة القدس أبعاده وآثاره دراسة وتحليـل          : محيسن، خالد محمود علي    1

 .سابق
. م2005. دار المعرفـة  : بيـروت . 7، ط تربية األبناء والبنات في ضوء القـرآن والسـنة        : العك، خالد عبد الرحمن    2

 .247ص
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القتصادية ودخول التكنولوجيا والحاسوب في مجاالت الحياة المختلفة؟ كيف يمكن          والرياضية وا 

للمرأة أن تلم بمثل هذه األمور وهي جالسة في بيتها، تعتني بصغارها وتدير شؤونها المنزليـة                

 .والعائلية

المرأة التي تعتمد فقط في حياتها على مثل هذه الدروس والمحاضرات لن تكون قادرة              ف

ام بكافة العلوم الحياتية فهي بحاجة إلى من يعلمها ويوجهها في بعض األمور ويرشدها   على اإللم 

 .في أمور أخرى

كما وقد أشار أفراد العينة إلى أن الزواج المبكر ليس بالضرورة أن يكون بين الفئـات                

ذلك فكثير من األهل وإن كانوا متعلمين يزوجون بناتهم في سن مبكرة؛ و, األقل تعلم في المجتمع

في حين يحرص البعض اآلخر من األهـالي       . تماشياً مع العادات والتقاليد المنتشرة في مجتمعهم      

ممن لم يحالفهم الحظ ولم ينالوا قسطاً من التعليم كل الحرص على تعليم بناتهم أوالً، فهم بـذلك                  

ى تحصل ويرفضون تزويج بناتهم حت, يعوضون ما لم يحصلوا عليه من تعليم في حياتهم ألبنائهم

وأحياناً يضطرون إلى تزويجها أثنـاء دراسـتها        , على الشهادة الجامعية أو الثانوية على األقل      

  .ويشترطون على زوجها أن يسمح لها بإكمال تعليمها بعد الزواج
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وجهة نظر السكان في محافظة قلقيلية حول بعض القضـايا المتعلقـة بـالزواج              ) 22(جدول  
 .المبكر

 ؤالالســـــــــ الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 613. 3.55  على صحة الفتاة بشكل عاميؤثر المبكر الزواج -1

2- 
 إلى ارتفاع الوفيات لـدى النسـاء        يؤدي المبكر   الزواج

 أثناء الوالدة
3.28 .693 

 745. 3.16  على صحة األطفال المنجبينيؤثر المبكر الزواج -3

4- 
د حاالت اإلسـقاط     إلى ارتفاع عد   يؤدي المبكر   الزواج

 عند الزوجة
3.50 .635 

5- 
 إلى ارتفاع وفيات المواليـد أثنـاء        يؤدي المبكر   الزواج
 الوالدة

3.00 .714 

6- 
 إلى ارتفاع وفيات األطفـال قبـل        يؤدي المبكر   الزواج

 السنة األولى
2.74 .764 

 834. 2.65  إلى إنجاب أطفال ذوي إعاقاتيؤدي المبكر الزواج -7

8- 
 إلى نقل كثيـر مـن األمـراض         دييؤ األقارب   زواج

 الوراثية
3.68 .613 

 678. 3.43  بين الفئات األقل تعلما في المجتمعينتشر المبكر الزواج -9

 970. 2.05  سن مبكرة هو سترة لهافي الفتاة زواج -10

11- 
 إلى عدم التفـاهم بـين الـزوجين         يؤدي المبكر   الزواج

 وكثرة الخالفات الزوجية
3.53 .665 

12- 
سن مبكـرة ال تسـتطيع القيـام        في   تتزوج التي   الفتاة

 بواجباتها الزوجية بشكل جيد
3.40 .719 

13- 
 ترفض الزواج إذا لم تقتنع بالشاب رغم أنلفتاة ا تستطيع

 موافقة أهلها عليه
3.43 .785 

 693. 3.51  التعليم الفتاة من حقها في مواصلةيحرم المبكر الزواج -14
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 ؤالالســـــــــ الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 724. 3.40 افي للمرأةالزواج المبكر يؤثر على المستوى الثق -15

 715. 3.45  المرأة من فرص العمليحرم المبكر الزواج -16

 991. 2.24  على الزواج المبكرمشجع عامل الدين -17

 824. 3.22  مشجع على الزواج المبكرعامل والتقاليد العادات -18

19- 
 من مسـاهمة المـرأة فـي تطـور     يقلل المبكر   الزواج

 المجتمع
3.15 .678 

 791. 2.61 لمبكر بسبب األوضاع السياسية الحاليةينتشر الزواج ا -20

 809. 2.80 ينتشر الزواج المبكر بسبب األوضاع االقتصادية السيئة -21

22- 
 قدرة الفتـاة علـى تربيـة    في سلبا  يؤثر المبكر   الزواج
 أطفالها

3.30 .637 

 631. 3.27 الزواج المبكر يؤثر على سلوك وتربية األطفال -23

 620. 3.64  ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع فييسهم المبكر الزواج -24

25- 
 إلى ارتفاع عدد األطفال المنجبـين       يؤدي المبكر   الزواج
 لألسرة

3.39 .673 

 704. 1.77  في األسرة من حق الزوج فقطاألطفال عدد تحديدقرار  -26

27- 
 في األسرة من حـق الزوجـة        األطفال عدد   تحديدقرار  

 فقط
1.66 .545 

28- 
 في األسرة من حق الـزوجين       الاألطف عدد   تحديدقرار  

 معا وبالتساوي
3.77 .511 

 579. 1.40  في األسرة من حق أهل الزوجاألطفال عدد تحديدقرار  -29

30- 
 في األسرة مـن حـق أهـل         األطفال عدد   تحديدقرار  

 الزوجة
1.37 .555 

31- 
 الزواج ضـروري الكتشـاف      قبل الدم للخاطبين    فحص

 األمراض الوراثية
3.95 .250 
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 ؤالالســـــــــ الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

32- 
 التعلـيم  رفع سـن      أؤيد لحد من الزواج المبكر   كوسيلة ل 

  18اإللزامي للفتاه حتى سن 
3.46 .689 

 716. 1.59  ) سنة18قبل بلوغها  ( في سن مبكرةالفتاة مع زواج أنا -33

 906. 1.85  األقاربمن الزواج أفضل -34

35- 
 أن يكـون الـزوج والزوجـة        يفضل وجهة نظري    من

 ن في العمر يمتساوي
2.03 .826 

36- 
 أن يكون عمر الزوج أكبر من       يفضلة نظري    وجه من

 عمر الزوجة 
3.67 .585 

37- 
 أن يكون عمر الزوجة أكبر من       يفضل وجهة نظري    من

 عمر الزوج 
1.51 .644 

38- 
 يحدد عمرا أدنى للزواج عند      واضح وضع تشريع    يجب

 الفتيات
3.08 .787 

 673. 1.87 الزواج المبكر دائما يكون ناجحا -39

 848. 3.43  سنة18ج الذكور قبل وضع قانون يمنع زوا -40

 872. 3.25  سنة18وضع قانون يمنع زواج اإلناث قبل  -41

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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العوامل المؤثرة في وجهة نظر سكان 
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  العمر عند الزواج األول لمن سبق لهم الزواج لإلناث10.5
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 الفصل الخامس

 ج المبكرالعوامل المؤثرة في وجهة نظر سكان محافظة قلقيلية في الزوا

يتناول هذا الفصل دراسة العوامل التي أثرت في وجهات نظر سكان محافظـة قلقيليـة               

تجاه الزواج المبكر، فقد تم اختبار فرضيات نظرة السكان حول الزواج المبكر وعالقتها بمنطقة              

السكن، الجنس، العمر الحالي، عدد السنوات التعليمية، الحالة الزواجية، صـلة القرابـة بـين               

زوجين، الحالة العملية، المهنة، العمر عند الزواج األول لمن سبق لهـم الـزواج مـن كـال                  ال

 .الجنسين

 منطقة السكن 1.5

تم هنا اختبار مدى تأثير منطقة السكن على رأي السكان تجاه الزواج المبكر وذلك مـن        

 بـين   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنويـة            :خالل الفرضية التالية  

 .نظرة السكان في الزواج المبكر ومنطقة السكن

ولهذا الغرض فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي الختبار الفرضية أعاله، حيث تـم              

 :التوصل إلى النتائج التالية

العوامل الصحية،  ( المحسوبة بالنسبة لمتغيرات     Fأن قيمة   ) 23(نالحظ من الجدول رقم     

ذات داللة إحصائية عند مستوى ) فتاة، العمل، تربية األطفال، المتغيرات ككلاالجتماعية، تعليم ال

 وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، أي توجد فروقـات ذات              0.05

داللة إحصائية بين نظرة السكان في الزواج المبكر ومنطقة السكن، وقد تبين أن الفروقات تميل               

العوامل الصحية، االجتماعية، تعلـيم الفتـاة،       (ى الصغيرة في حالة متغيرات      لصالح عينة القر  

بينما تبين أن الفروقات تميل لصالح عينة القرى الكبيرة بالنسبة لمتغير تربية األطفـال              ) والعمل

 :وهذا يعود إلى العوامل التالية. والمتغيرات ككل

لصغيرة ال يعرفون مدى تأثير     ظهر من خالل المسح أن أفراد عينة الدراسة من القرى ا          
حيث تعاني  . الزواج المبكر على صحة الفتاه وانعكاس ذلك على صحة أطفالهن وبنيتهم الجسمية           
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بعض القرى الصغيرة من نقص في توفر العيادات والمراكز الصحية التي تقدم بدورها الرعاية              
لـى القـرى الكبيـرة      والخدمات الصحية لسكانها في تلك القرى، فيضطر األمر بهم للـذهاب إ           

المجاورة أو إلى المدينة لتلقي هذه الخدمات، وهذا األمر يشكل تعب جسدي وعبئ مادي وبالتالي   
تقل عدد المرات التي يذهبون فيها لمراجعة الطبيب وأخذ العالجات المناسبة وإجراء الفحوصات             

ن على سالمة نمو جنينها الدورية الالزمة والضرورية للمرأة الحامل التي تمكن األم من االطمئنا    
 . ومتابعة مراحل حملها باستمرار وبشكل سليم

إن العوامل االجتماعية من عادات وتقاليد وثقافة المجتمع تشجع على الزواج المبكـر،             
من أفراد العينة من القرى الصغيرة موافقتهم الكبيرة على ذلـك، فأهـالي             % 51.4حيث أبدى   

التقاليد المتوارثة من اآلباء واألجداد وخاصة المتعلقة بأمور القرى الصغيرة متمسكون بالعادات و  
الزواج، فهم يرون أن زواج الفتاه في سن صغيرة هو بالنهاية سترة لها وحفظ وصون لشـرف                 

 .وسمعة العائلة

إن زواج الفتاة في سن مبكرة يحرمها من أبسط حقوقها المتمثلة في التعليم، حيث يـرى     
 القرى الصغيرة أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من االستمرار فـي            من أفراد العينة من   % 69.6

تلقي تعليمها، وبالتالي سيؤثر ذلك على مستواها التعليمي والفكري وسينعكس ذلك سـلباً علـى               
 . تعليم أطفالها مستقبالً باعتبار الفتاه هي مشروع أم وتربية وتعليم مستقبلي

ى الصغيرة أن زواج الفتاة في سن مبكـرة  من أفراد عينة الدراسة من القر   % 64أظهر  
وحرمانها من التعليم سيؤدي بطبيعة الحال إلى حرمانها من فرص العمل أيضاً، فهي موجـودة               

وفي حـال   . لتقوم بوظيفتها األساسية وهي االهتمام بزوجها والعناية بأطفالها وإدارة أمور البيت          
 يسمحون لزوجاتهم بالعمـل خـارج       أكملت تعليمها وحصلت على وظيفة فإن بعض األزواج ال        

 .المنزل ويعتبرون ذلك شيئاً معيباً بالنسبة لهم ويقلل من شأنهم في المجتمع القروي

أظهر أفراد العينة من القرى الكبيرة عدم قدرة الفتاه على تربية أطفالها بسبب الـزواج               
 على سلوكهم اليومي    المبكر وجهلها بذلك ونقص المعرفة عندها في هذا المجال، مما يؤثر سلباً           

وطريقة تعاملهم مع أقرانهم من األطفال وهذا األمر يؤدي إلى خلـق العديـد مـن المشـاكل                  
  .االجتماعية والنفسية لديهم
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 اج المبكر حسب متغير منطقة السكننظرة السكان في الزو): 23(جدول 

  بين المجموعات مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات F الداللة

 بين المجموعات 2.281 2 1.140 6.551 002.*

 في المجموعات 95.219 547 174.  

 المجموع 97.499 549   

العوامل 
 الصحية

 بين المجموعات 2.408 2 1.204 8.492 000.*

 في المجموعات 77.563 547 142.  

 المجموع 79.972 549   

العوامل 
 االجتماعية

 بين المجموعات 4.836 2 2.418 5.857 003.*

 في المجموعات 225.823 547 413.  

 المجموع 230.659 549   

 تعليم الفتاة

 بين المجموعات 3.848 2 1.924 3.808 023.*

 في المجموعات 276.423 547 505.  

 المجموع 280.271 549   

 العمل

 بين المجموعات 1.123 2 562. 2.553 079.

 في المجموعات 120.306 547 220.  

 المجموع 121.430 549   

الوضع العام 
 للمجتمع

 بين المجموعات 2.301 2 1.151 3.187 042.*

 في المجموعات 197.452 547 361.  

 المجموع 199.753 549   

تربية 
 األطفال

 بين المجموعات 293. 2 146. 1.339 263.

 في المجموعات 59.798 547 109.  

 المجموع 60.091 549   

 اإلنجاب

 بين المجموعات 501. 2 251. 2.627 073.

 في المجموعات 52.190 547 095.  

 المجموع 52.691 549   

عوامل الحد 
 من الزواج

 بين المجموعات 552. 2 276. 4.638 010.*

 في المجموعات 32.535 547 059.  

 المجموع 33.086 549   

المتغيرات 
 ككل

 0.05وى المعنوية دال على مست* 
 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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  الجنس2.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير الجنس على رأي السكان تجاه الزواج المبكر وذلك من خالل 

 بـين نظـرة     0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية          : الفرضية التالية 

 .السكان في الزواج المبكر والجنس

الختبار  العينة (independent sample t-test)الغرض فقد تم استخدام اختبار ولهذا 

 :الفرضية أعاله حيث تم التوصل إلى النتائج التالية

 المحسوبة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى         tأن قيمة   ) 24(نالحظ من الجدول رقم     

بية األطفال، عوامل الحد من العوامل الصحية، تعليم الفتاة، العمل، تر(بالنسبة لمتغيرات  ) 0.05(

مما يدل على أنه توجد فروقات في هذه المتغيرات تبعا للجنس           ) الزواج المبكر، المتغيرات ككل   

 .وتميل الفروقات لصالح اإلناث

يتبين من خالل الدراسة أن هناك فروقات في نظرة السكان للـزواج المبكـر حسـب                

 : كثير من المتغيرات التاليةالجنس، حيث تميل هذه الفروقات لصالح اإلناث في

ن من أفراد العينة في نظرتهم للزواج المبكر حسب الجنس ومدى           وتفاوتت آراء المبحوث  

من اإلناث موافقتهن الكبيرة % 60.8تأثيره على صحة األم واألطفال المنجبين لها، حيث عبرت      

 يمكن أن تتعرض لها     على أن الزوج المبكر للفتاة يؤدي إلى الكثير من المشكالت الصحية التي           

كالوالدة القيصرية، والوالدة المبكرة، ووفاة الجنين داخل الرحم، أو وفاة األطفـال بعـد              : الفتاة

 .من الذكور موافقتهم على ذلك% 39.2في حين أبدى . الوالدة

إن من حق الفتاة الزواج، كما أن الزواج مقدم على التعليم في معظم المجتمعات الريفية               

وهناك من يعتقد بأن . تقدم شخص مناسب من وجهة نظر األهل للزواج من ابنتهمخصوصا عند 

الزواج قد يفوت الفتاه وتلحق بقطار العنوسة، ولكن التعليم يمكن استدراكه الحقا، وفي أي فئـة                

لذلك . عمرية يمكن أن تصل لها الفتاة إذا رغبت في ذلك، لكن الزوج المناسب غير متوفر دائما               

 من اإلناث أجبن أن الزواج المبكر يؤثر على االستمرار في التعليم ويحرمهـا              %59.7نجد أن   
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من الذكور موافقتهم الشديدة على أن الزواج المبكر يحرم الفتـاه           % 40.3من ذلك، في حين أيد      

من حقها في التعليم، إذ يعارض بعض األزواج ذهاب زوجاتهم إلكمال تعلـيمهم المدرسـي أو                

من اإلناث أبدين مـوافقتهن بـأن       % 59.9 اللتحاق الفتاة بالعمل فوجد أن       أما بالنسبة . الجامعي

من الذكور أفـادوا بـذلك،      % 40.1الزواج المبكر يحرم الفتاه من الخروج لسوق العمل مقابل          

ويعود ذلك إلى أنه تقع على كاهل المرأة مسؤولية تحمل أعبـاء البيـت واألسـرة واألبنـاء،                  

جتماعية األخرى، لذلك فهي لن تكون قادرة على الموازنـة بـين            باإلضافة إلى المسؤوليات اال   

عملها وما يقع عليها من مسؤوليات، خصوصا إذا كان هذا العمل مأجورا، وذلـك الرتباطهـا                

 .بساعات عمل محددة

من الذكور أن الزواج المبكر يؤثر علـى تربيـة األطفـال وسـلوكهم              % 38.6يرى  

ناث موافقتهن على أن الفتاه عندما تتزوج مبكراً فهي         من اإل % 47.3االجتماعي، في حين أبدت     

فمـن المعـروف أن   . لن تكون لديها المعرفة في كيفية التعامل من أطفالها ومراقبـة سـلوكهم           

شخصية الوالدين وأفراد األسرة اآلخرين باإلضافة إلى الطريقة أو األسلوب الذي يعامـل بـه               

 شخصيته، باإلضافة إلى مشاعره وردود أفعالـه،        الطفل تحدد سماته وانفعاالته وسلوكه ومالمح     

فالطفل يستمد تلك الصور التي تنمو وتتطور لديه فيما بعد من األشخاص الرئيسيين، وبخاصـة               

 .أبيه وأمه

من اإلناث تأيدهم % 56وجد أن اإلناث أكثر تأيدا لرفع سن التعليم اإللزامي، فبينما عبر    

% 44 سنه كوسيلة للحد من الزواج المبكر، وجـد أن           18الكبير رفع سن التعليم اإللزامي لسن       

 سنه قـد    18من الذكور أبدوا تأيدهم لهذا األمر، على اعتبار أن رفع سن التعليم اإللزامي لسن               

  .تكون إحدى اإلجراءات الفعالة للتقليل من الزواج المبكر في المجتمع
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 .نظرة السكان في الزواج المبكر حسب متغير الجنس): 24(جدول 

 الجنس 
الوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 معياريال

 t-الداللة tقيمة 

 *0.035 -2.114 44686. 3.2348 ذكر
 العوامل الصحية

   39696. 3.3110 أنثى

 0.328 0.978 38230. 3.2625 ذكر
 العوامل االجتماعية

   38117. 3.2305 أنثى

 *0.01 -2.572 67168. 3.3765 ذكر
 تعليم الفتاة

   62211. 3.5198 أنثى

 *0.043 -2.024 72264. 3.3846 ذكر
 العمل

   70413. 3.5083 أنثى

 0.600 -0.524 49758. 2.7927 ذكر
 الوضع العام للمجتمع

   44744. 2.8139 أنثى

 *0.012 -2.507 63787. 3.2126 ذكر
 تربية األطفال

   56789. 3.3416 أنثى

 0.198 -1.288 33256. 2.2072 ذكر
 اإلنجاب

   32907. 2.2437 أنثى

عوامل الحد من  *0.024 -2.267 34483. 2.5397 ذكر
   27567. 2.5997 أنثى الزواج المبكر

 *0.015 -2.429 26973. 2.8745 ذكر
 المتغيرات ككل

   22164. 2.9254 أنثى

    0.05دال على مستوى المعنوية * 

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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 ر الحالي العم3.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير العمر الحالي على رأي السكان تجاه الزواج المبكر وذلك من 

 بـين   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنويـة            :خالل الفرضية التالية  

 .نظرة السكان في الزواج المبكر والعمر الحالي

يرسون الختبار الفرضية حيث تبين أنه ال       قد تم استخدام معامل ارتباط ب     ولهذا الغرض ف  

العوامل الصحية، تعليم الفتاة، العمل، الوضع      ) (25(توجد عالقة بين المتغيرات في جدول رقم        

والعمر الحالي عنـد مسـتوى      ) العام للمجتمع، تربية األطفال، وعوامل الحد من الزواج المبكر        

باإلضافة إلى متغير النظرة إلـى الـزواج       العوامل االجتماعية، واإلنجاب،    (أما متغيري   . 0.05

 إلـى   0.162( حيث تبين وجود عالقة ضعيفة تراوحت قوتها ما بين           ))المتغيرات ككل  (المبكر

وهذا يظهر بأن نظرة كبار السن والشباب تكاد تكون متشابهة في هذه المجاالت، وإن              ). 0.212

من خالل قـيم معامـل ارتبـاط       وجدت تجاه بعض القضايا إال أنها بسيطة جدا كما يتضح ذلك            

 ).26(بيرسون جدول رقم

 .نظرة السكان في الزواج المبكر حسب متغير العمر الحالي): 25(جدول 
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.128 .065 .212 -.055 .045 .050 .025 .162 0.049 
معامل 
 االرتباط

 الداللة 256. 000.* 557. 244. 291. 194. 000.* 127. 003.

 العمر

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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  المستوى التعليمي4.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير المستوى التعليمي على رأي السكان تجاه الـزواج المبكـر               

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى المعنويـة           : ن خالل الفرضية التالية   وذلك م 

 . بين نظرة السكان في الزواج المبكر وعدد السنوات التعليمية0.05

حيث ) 26(لهذا الغرض فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون الختبار الفرضية رقم            و

الوضع العام للمجتمع، وتربيـة     (بين متغيرات   تبين أنه ليست هنالك عالقة ذات داللة إحصائية         

وبين العمر الحالي، بينما توجد عالقة بين باقي المتغيـرات          ) األطفال، عوامل الحد من الزواج    

 إلى -0.095(ر الحالي وتعتبر العالقة ضعيفة، حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين           ـوالعم

ا للزواج المبكر، وهم أكثر معرفة بـالنواحي  وهذا يعود إلى أن المتعلمين أقل تشجيع    ). -0.236

 .السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذا الزواج

 .نظرة السكان في الزواج المبكر حسب متغير عدد السنوات التعليمية): 26(جدول 
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-.163 -.043 -.125 .007 -.047 -.128 -.130 -.095 -.236 
معامل 

 االرتباط

 الداللة 000.* 029.* 003.* 003.* 286. 865. 004.* 320. 000.

عدد 

 السنوات

 التعليمية

 0.05دال على مستوى المعنوية * 

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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 الحالة الزواجية 5.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير الحالة الزواجية على رأي السكان تجاه الزواج المبكر وذلك              

 بين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية           :من خالل الفرضية التالية   

 .نظرة السكان في الزواج المبكر والحالة الزواجية

، حيث  )27(حليل التباين األحادي الختبار الفرضية رقم       لهذا الغرض فقد تم استخدام ت     و

العوامل االجتماعية، الوضـع العـام      ( ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغيرات       (F)تبين أن قيمة    

فقط أي توجد فروق بين الزواج المبكر والحالة الزواجية وتميل الفروقـات            ) للمجتمع، اإلنجاب 

ي معظمهم كبار في السن، وقد تزوجوا في سن مبكرة،          حيث أن األرامل ف   . لصالح عينة األرمل  

 .وعليه فلديهم الخبرة والتجربة في مجال الزواج المبكر، ومعرفة آثاره ونتائجه
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 .نظرة السكان في الزواج المبكر حسب متغير الحالة الزواجية): 27(جدول 

   مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات F الداللة

 بين المجموعات 681. 4 170. 958. 430.

 في المجموعات 96.818 545 178.  

 المجموع 97.499 549   

 العوامل الصحية

 بين المجموعات 1.375 4 344. 2.384 050.

 في المجموعات 78.596 545 144.  

 المجموع 79.972 549   

العوامل 
 االجتماعية

 بين المجموعات 695. 4 174. 412. 800.

 في المجموعات 229.963 545 422.  

 المجموع 230.659 549   

 لفتاةتعليم ا

 بين المجموعات 556. 4 139. 271. 897.

 في المجموعات 279.715 545 513.  

 المجموع 280.271 549   

 العمل

 بين المجموعات 2.700 4 675. 3.098 *015.

 عاتفي المجمو 118.730 545 218.  

 المجموع 121.430 549   

الوضع العام 
 للمجتمع

 بين المجموعات 738. 4 185. 506. 732.

 في المجموعات 199.014 545 365.  

 المجموع 199.753 549   

 تربية األطفال

 بين المجموعات 1.110 4 278. 2.565 *037.

 في المجموعات 58.981 545 108.  

 المجموع 60.091 549   

 اإلنجاب

 بين المجموعات 688. 4 172. 1.803 127.

 في المجموعات 52.003 545 095.  

 المجموع 52.691 549   

عوامل الحد من 
 الزواج

 بين المجموعات 471. 4 118. 1.967 098.

 في المجموعات 32.615 545 060.  

 المجموع 33.086 549   

 المتغيرات ككل

   0.05دال على مستوى المعنوية * 

 .م2011لبحث الميداني، ا: المصدر
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 صلة القرابة بين الزوجين 6.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير صلة القرابة بين الزوجين على رأي السكان تجـاه الـزواج     

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية علـى مسـتوى            :المبكر وذلك من خالل الفرضية التالية     

 . القرابة بين الزوجين بين نظرة السكان في الزواج المبكر وصلة0.05المعنوية 

، حيث تبين أنه    )28(لقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفرضية رقم           

 ذات داللة   2.456 المحسوبة البالغة    Fتوجد فروقات فقط في حالة متغير اإلنجاب حيث أن قيمة           

 .العائلة وتميل الفروقات لصالح عينة المتزوجون من نفس 0.05إحصائية عند مستوى 
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 ب متغير صلة القرابة بين الزوجيننظرة السكان في الزواج المبكر حس): 28(جدول 

   مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات F الداللة

 بين المجموعات 913. 7 130. 671. 697.

 في المجموعات 83.718 431 194.  

 المجموع 84.630 438   

 

العوامل 
 الصحية

 بين المجموعات 1.861 7 266. 1.782 089.

 في المجموعات 64.295 431 149.  

 المجموع 66.156 438   

 

العوامل 
 االجتماعية

 بين المجموعات 1.836 7 262. 583. 770.

 في المجموعات 194.061 431 450.  

 المجموع 195.897 438   

 

 تعليم الفتاة

 تبين المجموعا 1.186 7 169. 326. 942.

 في المجموعات 223.698 431 519.  

 المجموع 224.884 438   

 

 العمل

 بين المجموعات 2.233 7 319. 1.384 210.

 في المجموعات 99.350 431 231.  

 المجموع 101.583 438   

 

الوضع العام 
 للمجتمع

 بين المجموعات 1.411 7 202. 513. 825.

 في المجموعات 169.287 431 393.  

 المجموع 170.698 438   

 

 تربية األطفال

 بين المجموعات 1.863 7 266. 2.450 *018.

 في المجموعات 46.819 431 109.  

 المجموع 48.682 438   

 

 اإلنجاب

 بين المجموعات 885. 7 126. 1.255 271.

 في المجموعات 43.394 431 101.  

 المجموع 44.279 438   

 

عوامل الحد 
 من الزواج

 بين المجموعات 686. 7 098. 1.464 178.

 في المجموعات 28.842 431 067.  

 المجموع 29.528 438   

 

المتغيرات 
 ككل

 0.05دال على مستوى المعنوية * 

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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 الحالة العملية 7.5

تجاه الزواج المبكر وذلـك     سيتم هنا اختبار مدى تأثير الحالة العملية على رأي السكان           

 بين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية           :من خالل الفرضية التالية   

 .نظرة السكان في الزواج المبكر والحالة العملية

، حيـث   )29(لهذا الغرض فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الختبار الفرضية رقم            و

الوضـع العـام   (الزواج المبكر والحالة العملية بالنسبة لمتغيـرات  تبين عدم وجود فروقات في      

، بينما توجد فروقات بالنسبة لبـاقي       )للمجتمع، تربية األطفال، وعوامل الحد من الزواج المبكر       

المتغيرات ولقد تبين أن الفروقات تميل لصالح عينة غير القادرين على العمـل، وهـؤالء فـي         

 . توضيح ذلك سابقامعظمهم من كبار السن، وقد تم
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 .نظرة السكان في الزواج المبكر حسب متغير الحالة العملية): 29(جدول 

   مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات F الداللة

 بين المجموعات 1.680 4 420. 2.389 050.

 في المجموعات 95.819 545 176.  

 المجموع 97.499 549   

 

العوامل 
 الصحية

 بين المجموعات 2.877 4 719. 5.084 *000.

 في المجموعات 77.095 545 141.  

 المجموع 79.972 549   

 

العوامل 
 االجتماعية

 بين المجموعات 4.957 4 1.239 2.992 *018.

 في المجموعات 225.702 545 414.  

 المجموع 230.659 549   

 

 تعليم الفتاة

 ن المجموعاتبي 5.356 4 1.339 2.655 *032.

 في المجموعات 274.915 545 504.  

 المجموع 280.271 549   

 

 العمل

 بين المجموعات 1.207 4 302. 1.368 244.

 في المجموعات 120.223 545 221.  

 المجموع 121.430 549   

 

الوضع العام 
 للمجتمع

 بين المجموعات 1.977 4 494. 1.362 246.

 في المجموعات 197.776 545 363.  

 المجموع 199.753 549   

 

 تربية األطفال

 بين المجموعات 1.911 4 478. 4.474 *001.

 في المجموعات 58.180 545 107.  

 المجموع 60.091 549   

 

 اإلنجاب

 بين المجموعات 822. 4 205. 2.159 072.

 في المجموعات 51.869 545 095.  

 المجموع 52.691 549   

 

عوامل الحد 
 من الزواج

 بين المجموعات 1.194 4 298. 5.100 *000.

 في المجموعات 31.893 545 059.  

 المجموع 33.086 549   

 

 المتغيرات ككل

 0.05دال على مستوى المعنوية * 

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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 المهنة 8.5

اه الزواج المبكر وذلك من خالل      سيتم هنا اختبار مدى تأثير المهنة على رأي السكان تج         

 بـين نظـرة     0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية           :الفرضية التالية 

 .السكان في الزواج المبكر والمهنة

، حيـث   )30(لهذا الغرض فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الختبار الفرضية رقم            و

تغيرات الدراسة ليست ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى           المحسوبة بالنسبة لم   Fتبين أن قيمة    

 .، وبالتالي نقبل الفرضية أي ال توجد فروق الزواج المبكر والمهنة0.05
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  الزواج المبكر حسب متغير المهنةنظرة السكان في): 30(جدول 

 F الداللة
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  

  المجموعاتبين 1.805 8 226. 1.118 352.

 في المجموعات 47.829 237 202.  

 المجموع 49.634 245   

 العوامل الصحية

 بين المجموعات 2.131 8 266. 1.689 102.

 في المجموعات 37.385 237 158.  

 المجموع 39.516 245   

العوامل 
 االجتماعية

 بين المجموعات 3.301 8 413. 919. 501.

 في المجموعات 106.391 237 449.  

 المجموع 109.692 245   

 تعليم الفتاة

 بين المجموعات 5.942 8 743. 1.547 142.

 في المجموعات 113.765 237 480.  

 المجموع 119.707 245   

 العمل

 بين المجموعات 2.029 8 254. 1.129 344.

 في المجموعات 53.252 237 225.  

 المجموع 55.281 245   

الوضع العام 

 للمجتمع

 بين المجموعات 2.881 8 360. 847. 563.

 في المجموعات 100.822 237 425.  

 المجموع 103.703 245   

 تربية األطفال

 بين المجموعات 1.247 8 156. 1.454 175.

 في المجموعات 25.406 237 107.  

 المجموع 26.652 245   

 اإلنجاب

 بين المجموعات 1.009 8 126. 1.133 342.

 في المجموعات 26.387 237 111.  

 المجموع 27.396 245   

عوامل الحد من 

 الزواج

 بين المجموعات 1.007 8 126. 1.709 097.

 في المجموعات 17.451 237 074.  

 المجموع 18.457 245   

 المتغيرات ككل

 .م2011البحث الميداني، : المصدر
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 :ألول لمن سبق لهم الزواج للذكورالعمر عند الزواج ا 9.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير العمر عند الزواج األول لمن سبق لهم الزواج من الـذكور                

ال توجد فروق ذات داللة   :على رأي السكان تجاه الزواج المبكر وذلك من خالل الفرضية التالية          

لمبكر والعمر عند الزواج     بين نظرة السكان في الزواج ا      0.05إحصائية على مستوى المعنوية     

 .األول لمن سبق لهم الزواج للذكور

قد تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبـار الفرضـية رقـم             ولهذا الغرض ف  

، حيث تبين وجود عالقة فقط ما بين العوامل االجتماعية والعمر عند الزواج األول عنـد                )31(

وهذا يدل أنه كلما زاد     . ي المتغيرات وهذا المتغير   ، بينما ال توجد عالقة بين باق      )0.05(مستوى  

 على الزواج المبكر، ةالعمر عند الزواج األول للذكور يكونوا أكثر معرفة بالنتائج السلبية المترتب  

وهذا ما يتضح من العالقة السلبية بين العمر عند الزواج األول للـذكور ومتغيـرات النتـائج                 

الرغم من عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية مـع هـذه            المترتبة على الزواج المبكر، على      

 .المتغيرات باستثناء العوامل االجتماعية

نظرة السكان في الزواج المبكر حسب متغير العمر عند الزواج األول لمن سـبق      ): 31(جدول  
 .لهم الزواج للذكور
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-.110 .050 -.081 -.028 -.139 -.044 -.037 -.264 -.046 
معامل 
 االرتباط

.141 .506 .279 .711 .063 .554 .619 *.000 .538 
 الداللة

(2-
tailed) 
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عند 
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 0.05دال على مستوى المعنوية *
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 األول لمن سبق لهم الزواج لإلناثالعمر عند الزواج  10.5

سيتم هنا اختبار مدى تأثير العمر عند الزواج األول لمن سبق لهم الزواج من اإلنـاث                

ال توجد فروق ذات داللة   :على رأي السكان تجاه الزواج المبكر وذلك من خالل الفرضية التالية          

 بين نظرة السكان في الزواج المبكر والعمر عند الزواج          0.05صائية على مستوى المعنوية     إح

 .األول لمن سبق لهم الزواج لإلناث

، حيث  )32(فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون الختبار الفرضية رقم          ولهذا الغرض   

ـ      (تبين وجود عالقة ما بين       ن الـزواج المبكـر،     العوامل االجتماعية، اإلنجاب، عوامل الحد م

وما بين العمر عند الزواج األول، بينما ال توجد عالقة ما بين باقي             ) والنظرة إلى الزواج المبكر   

فالعالقة هنا سلبية مع معظم المتغيرات، مما       . المتغيرات ومتغير العمر عند الزواج األول لإلناث      

 النتائج السلبية المترتبـة     وتجربة مع  يوضح أن المرأة التي تزوجت في سن مبكرة أكثر معرفة         

 .على هذا الزواج، على الرغم من عدم وجود فروقات مع بعض المتغيرات األخرى

األول لمن سبق لهم الزواج     نظرة السكان في الزواج المبكر والعمر عند الزواج         ): 32(جدول  
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-.162 -.135 -.153 .015 -.109 .002 .045 -.192 -.071 
معامل 
 االرتباط

.013 *.040 *.020 .824 .096 .970 .495 *.003 .278 
-2) الداللة

tailed) 

العمر عند 
الزواج 
 األول

 0.05دال على مستوى المعنوية *
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 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات
 

األول من الدراسة والذي تناول مـدى المعرفـة بـالزواج            جزءالالنتائج المتعلقة ب   1.6

 المبكر، والعمر المثالي للزواج األول

 فـي   وجهات نظر السكان  جزء الثاني من الدراسة والذي تناول       الالنتائج المتعلقة ب   2.6

 محافظة قلقيلية حول بعض القضايا المتعلقة بالزواج المبكر

 التوصيات 3.6
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 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات

وجهات نظر السكان في محافظة قلقيلية حـول بعـض القضـايا             هذه الدراسة    تناولت

  في ضوء كل مـن     على هذه الوجهات  التعرف  ، حيث كان الهدف منها      المتعلقة بالزواج المبكر  

 العمر الحالي، عدد السنوات التعليمية، الحالة الزواجية، صلة ،منطقة السكن، الجنس،(المتغيرات 

القرابة بين الزوجين، الحياة العملية، المهنة، العمر عند الزواج األول ممن سبق لهم الزواج لكال               

ت النتائج علـى    اإلجابة عن أسئلة الدراسة فكان    الباحثة   حاولت   األهداف ولتحقيق هذه    ).الجنسين

 :النحو التالي

كـر،  األول من الدراسة والذي تناول مدى المعرفة بـالزواج المب          جزءالالنتائج المتعلقة ب   1.6

 والعمر المثالي للزواج األول

كانت الغالبية الكبرى من أفراد العينة قد سمعوا عن مفهوم الزواج المبكر، وهذه النسبة تدل                •

 عن الموضوع من خالل ما تقدمـه وسـائل اإلعـالم            على مدى اهتمامهم وسعة اطالعهم    

 . المختلفة من برامج ثقافية توعوية عن الزواج المبكر

 سنة،  26.7ن بلغ متوسط العمر المثالي عند الزواج األول للذكور          ومن وجهة نظر المبحوث    •

 2010، أما على أرض الواقع فقد بلغ متوسط العمر عن الزواج األول عام              20.9ولإلناث  

 سـنة   26.2بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في محافظة قلقيلية نحـو           حسب  

وهذا يدل على أن هناك تقاربا ما بين العمر المثـالي للـزواج             .  سنة لإلناث  20للذكور، و   

 سنة بالنسبة   0.5األول سواء للذكور أو لإلناث مع العمر الفعلي، وإن كان هناك فرق بسيط              

وهذا يدل إلى أن السكان يسعون أو يكادون يصلوا إلى          . نسبة لإلناث  سنة بال  0.9للذكور، و   

 .العمر المثالي للزواج من وجهة نظرهم

 سـنة ولإلنـاث     24.8أما بالنسبة للذكور المتزوجين كان العمر عند الـزواج األول لهـم              •

 نوعا ما،   سن مبكرة وهذا يدل أن الذكور واإلناث أنهم تزوجوا في         .  سنة 19.5المتزوجات  



 100 

أنهم يفضلون الزواج لو أنهم تزوجوا في أعمار أكبر، ومن مقارنة متوسط العمـر عنـد                و

الزواج األول ألفراد العينة، مع العمر عند الزواج األول لمحافظة قلقيلية بشكل عـام سـنة           

 نجد أن هناك ارتفاع في متوسط العمر عند الزواج، وهذا يدل على أن هناك اتجـاه                 2010

مر عند الزواج، وربما يعزى ذلك للظروف االقتصادية واالجتماعيـة          نحو االرتفاع في الع   

 .السائدة، والتي ال تشجع على الزواج المبكر

بلغ متوسط العمر المثالي عند الزواج الذي رغبه األشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج من                •

دراستهن  سنة لإلناث، فاإلناث يفضلن الزواج بعد إكمالهن ل        23.3 سنة للذكور و     26.5قبل  

الجامعية، في حين أن الذكور بحاجة لفترة أطول حتى يصبح الشاب لديه الجاهزية الكاملـة            

وهذا العمر المثالي للزواج من قبل غير المتزوجين نجده أعلى من متوسط العمـر              . للزواج

، وهذا ما يوضح أيضا االتجاه نحـو تـأخير          2010عند الزواج األول في محافظة قلقيلية       

 . الزواج

 سنة لإلناث، أما اإلناث     16.1 سنة للذكور و     19.5عتبر الذكور العمر المبكر للزواج هو       ا •

وهـذا  .  سنة لإلنـاث   15.7 سنة للذكور و     19.7فقد اعتبرن أن العمر المبكر للزواج هو        

يوضح بأن العمر الذي اعتبره أفراد العينة مبكرا للزواج لإلناث هو أقل من العمـر الـذي                 

 . سنة سواء للذكور أو لإلناث18 مبكرا للزواج وهو فنيسيتعتبره منظمة اليو

أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين ال يعرفون بوجود حد أدنى للعمر عند الزواج في فلسطين،                •

وهذه النسبة المرتفعة تدل على جهل الناس وعدم معرفتهم بالقوانين المعمول بها في المحاكم 

 .في فلسطين

 1.9 طفالً مقابل    2.9كور الذي يرغب أفراد العينة إنجابهم نحو        بلغ متوسط عدد األطفال الذ     •

 4.8طفالً من اإلناث، وعليه يكون متوسط عدد األطفال الذين يرغب أفراد في إنجابهم نحو               

ومن ذلك نجد مدى تفضيل أفراد العينة للمواليد الذكور وذلـك يعـود العتبـارات               . طفال

من جهة أخرى،   . قاليد الموروثة في مجتمع الدراسة    اجتماعية وثقافية باإلضافة للعادات والت    
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 4.0 وهـو    2007فإن هذا المتوسط أكبر من معدل الخصوبة الكلي في الضفة الغربية عام             

 1. طفال4.2طفال، وفي محافظة قلقيلية والذي بلغ نحو 

تعددت مصادر المعرفة عن الزواج المبكر وتنوعت ما بين القراءة والمشاهدة واإلطـالع،              •

ن أن أكثر من نصف المبحوثين يفضلون معرفة المزيد عن الزواج المبكر من خـالل               وتبي

التلفاز وذلك لوضوح وسهولة تلقي المعلومات من خالله فهو يقـرب الصـورة للمشـاهد               

 .ويضعه في قلب الحدث بالصوت والصورة

في محافظة  وجهات نظر السكان    جزء الثاني من الدراسة والذي تناول       الالنتائج المتعلقة ب   2.6

 قلقيلية حول بعض القضايا المتعلقة بالزواج المبكر

تباينت آراء السكان في محافظة قلقيلية وتفاوتت وجهات نظرهم فـي بعـض القضـايا               

حيث تم عرض الفقرات بناءاً على مدى تأييد أو معارضة المبحـوثين            . المتعلقة بالزواج المبكر  

 :لها على النحو التالي

بشكل عام، ويؤدي إلى خلق العديد من المشاكل         سلباً على صحة الفتاة    الزواج المبكر    يؤثر •

إذ تعاني النساء اللواتي تزوجن في عمر مبكر من احتمالية عدم القدرة . أثناء الحمل والوالدة

فجسم الفتاة قبل بلوغها    . على الوالدة الطبيعية أو الوالدة المبكرة وعدم استكمال فترة الحمل         

ماً، يكون غير مكتمل النمو وغير مهيأ لحمل جنين في رحمها وبالتالي            سن الثامنة عشرة عا   

فإن هذا األمر سيؤثر على صحتها وصحة جنينها وستكون معرضة لمضاعفات عديدة أثناء             

الحمل مثل فقر الدم وتسمم الحمل، فاعتالل صحة األم أثناء الحمل يؤثر على الجنين ممـا                

و اإلعاقة أو الوفاة، لذلك فإن حصـول المـرأة      يعرضه إلى اإلصابة بالضعف أو المرض أ      

على حقوقها في الصحة اإلنجابية هو أمر ضروري من أجل أسـرة سـليمة معافـاة مـن             

 .األمراض

                                                 
ورشة عمل حول الوضع اإلجتماعي لسكان محافظات شـمال الضـفة           ،  2011. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    1

  . فلسطين-، رام اهللا2010، الغربية



 102 

 ضد عادة الزواج من األقارب على اعتبار أن زواج األقارب يـؤدي             نكان غالبية المبحوثي   •

ة األهل واألقارب فقط هـو      إلى نقل الكثير من األمراض الوراثية، فحصر الزواج في دائر         

أمر يحمل في ثناياه الكثير من المشاكل واألمراض، فهناك الكثير من األمراض التي تنقـل               

عن طريق الزواج من األقارب كأمراض الدم الوراثية كالثالسيميا ومرض األنيميا المنجلية،        

جـأ بعـض    إذ يل . والتهاب الكبد الوبائي من النوع ب و ج وغيرها من األمراض األخرى           

األهالي لتزويج بناتهم في سن صغيرة للشخص المتقدم لخطبتهن من األقارب كابن العم أو              

العمة وغيرهم دون التفكير بخطورة هذا األمر وتأثيراته المستقبلية على األطفال المنجبين،            

ودون األخذ بعين االعتبار عمل الفحوصات الالزمة والضرورية للكشف فيمـا إذا هنـاك              

 .اثية يمكن أن يصاب بها أطفالهم المنجبينأمراض ور

الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمان الفتاة من التعليم، بسبب االنقطاع عن الدراسة، كما              •

فعند زواج الفتاة في سـن      . يعني حرمانها من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو        

ياة الزوجية وهذا يمنعها من إكمال مبكرة فإن ذلك يعني خروجها من المدرسة لتنتقل إلى الح   

تعليمها، كما أن كثير من األزواج يرفضون ذهاب زوجاتهم الستكمال تعليمهم ويحول ذلك             

فالفتاة التي  . دون حصولهن على شهادة علمية، وهذا األمر يحول دون تطور وتقدم المجتمع           

ربيتـه، وبالتـالي    نعدها اليوم ستكون المسؤولة عن والدة جيل جديد ورعايته وتعليمـه وت           

 . سيكون جيالً على درجه كبيرة من العلم والوعي والثقافة وهذا ينعكس إيجابا على المجتمع

زواج الفتاة في سن صغيرة يؤدي إلى عدم التفاهم بين الزوجين وكثرة الخالفات الزوجية،               •

هما وخاصة إذا ما كان هناك فارق عمري كبير بينها وبين زوجها، بحيث ال يستطيع كل من               

استيعاب أفكار شريكه اآلخر مما يؤدي إلى عدم التفاهم وزيادة المشاكل الزوجية، فـزواج              

الفتاة في هذا السن يجعلها تتحمل المسؤولية مبكراً، فالفتاة لم تكن معتادة على ذلـك عنـد                 

عائلتها وتعامل وكأنها طفلة، لذلك لن يكون لديها النضج والوعي الكافي بـأمور الـزواج               

وهذا يعود إلى التربية البيتيه فبعض األسر ال تحـاول أن تعـود أبنائهـا               .  األسرية والحياة

 .وبناتها على تحمل المسؤولية منذ صغرهم وحسب مستواهم العقلي والجسمي
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يسهم الزواج المبكر في ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع، فزواج الفتاة في سـن صـغيرة                 •

أمور الحياة الزوجية لـن تكـون قـادرة علـى           ونتيجة لصغر سنها وجهلها وعدم وعيها ب      

استيعاب أفكار الزوج، ولن تكون معتادة على نمط حياته وعاداته اليومية، وبالتالي فهي لن              

تكون مدركة للمعنى الحقيقي للزواج ومتطلباته واحتياجاته، فتبدأ الخالفات بين الـزوجين،            

 لكن من الضروري أن تكون      فمن غير الطبيعي أن تكون هناك حياة زوجية بدون مشاكل،         

هذه المشاكل تحت السيطرة، لذلك قد يلجأ البعض أحياناً وبعد فشـل الخطـوات التمهيديـة        

لإلصالح بين الزوجين إلى الطالق كحالً نهائياً لفض الخالفات الزوجية المتزايدة بين الحين             

 .واآلخر

ل أي طرف آخر سواء     يعد قرار تحديد األطفال من حق الزوجين معاً وبالتساوي دون تدخ           •

من أهل الزوج أو أهل الزوجة، فقرار الزوجين في هذا األمر يجـب أن يكـون متوازنـاً                  

ولكن في حال زواج الفتاة في      . ومتالئماً مع إمكانياتهم وظروفهم المادية والنفسية والصحية      

ها في  سن صغيرة فإنها تفقد شخصيتها واستقالليتها فيسهل التأثير عليها وتصبح تابعة لغير           

قراراتها، فمن مخاطر الزواج المبكر أنه يخفض مشاركة المرأة في صنع القرار وخاصـة              

 .فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية والجنسية

الزواج المبكر يؤثر سلباً في قدرة الفتاة على تربية وسلوك األطفال، فالفتاة التي تتزوج في                •

طفالها والعناية بهم واالهتمام بشـؤونهم،   سن مبكرة ال تكون لديها الخبرة الكافية في تربية أ         

فهي ما زالت صغيرة وبحاجة لم يقدم لها النصح واإلرشاد بـاألمور الخاصـة باألطفـال                

وطريقة التعامل معهم وهذا األمر ينعكس على سلوك أطفالها وتربيتهم، فدورها ال يقتصـر              

 وتحمل تبعات األسـرة     فقط على اإلنجاب بل يتعدى ذلك ليشمل تربية األطفال والعناية بهم          

 . وإدارة شؤون البيت

أما األفراد الذين أيدوا فكرة الزواج المبكر فكان رأيهم أنها ال تتعارض مع الدين، والعادات                •

 واالقتصادية هي التي تدفع بالسكان إلـى الـزواج          ةوالتقاليد، وأن تردي األوضاع السياسي    

 .المبكر
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 التوصيات 3.6

لتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، ومعرفـة آراء السـكان           بناء على النتائج التي تم ا     

حول بعض القضايا المتعلقة بالزواج، فإنه يمكن تقسيم التوصيات إلـى قسـمين، القسـم األول                

يتناول مقترحات وتوصيات أفراد العينة، والقسم الثاني يتناول توصيات الباحثـة بنـاء علـى               

 :الدراسات التي قامت بها حول هذا الموضوع

بالنسبة للوسائل التي يمكن من خاللها الحد من ظاهرة الزواج المبكر في مجتمع الدراسة 

 :ن فكانت كما يليومن وجهة نظر المبحوث

 سنة، بحيث يمكن لهذا اإلجراء التقليل من نسبة 18رفع سن التعليم اإللزامي للفتاة حتى سن  •

ن أجل اللحاق بقطار الزواج، فبدالً      الفتيات اللواتي يتزوجن مبكراً ويتركن مقاعد الدراسة م       

من أن يكون التعليم إلزاميا فقط في المرحلة االبتدائية يصبح إلزامياً حتى المرحلة الثانوية،              

لذا ال بد من وضع تشريع يلزم الناس بهذا األمر وذلك من أجل التقليل من مخاطر الزواج                 

ة نظر الباحثة يعد هذا اإلجراء      ومن وجه . المبكر وأضراره على الفتاة والمجتمع بشكل عام      

مالئم ويعطي الفرصة لتأجيل سن الزواج حتى الثامنة عشر كحد أدنى ممـا يقلـل نسـبة                 

 . الزواج المبكر في المجتمع

فزواج الشباب في هذه .  سنة18وضع قانون يمنع زواج الذكور واإلناث على حد سواء قبل  •

 العديد من المشاكل والخالفـات األسـرية    المرحلة العمرية المبكرة يؤدي بطبيعة الحال إلى      

باإلضافة إلى أنهم ال يعرفون المعنى الحقيقي للزواج وال يدركون حجم المسؤولية التي تقع              

لذلك ال بد من وضع تشريع واضح يحدد عمراً أدنى للـزواج خاصـة عنـد              . على كاهلهم 

 تطبيق مثل هـذا     ولكن ومن وجهة نظر الباحثة يمكن أن يكون هناك صعوبات في          . الفتيات

 .القانون ومعارضة من قبل البعض فقد يتعارض مع الدين والعادات والتقاليد

ضرورة فحص الدم للخاطبين قبل الزواج كوسـيلة وقائيـة مجديـة صـحياً واقتصـادياً                 •

واجتماعياً، فهو ضروري الكتشاف األمراض الوراثية خاصة في زواج األقـارب، فكلمـا             
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وجين من ناحية األب أو األم أو كليهما زادت احتماالت اإلصابة زادت درجة القرابة بين الز

لذلك ينصح بعمل الفحوصات الطبية قبل الزواج ألن ذلك يعود بالفائدة           . باألمراض الوراثية 

على الزوجين واألطفال والمجتمع بشكل عام، فالفحص الطبي ضروري من أجل بناء أسرة             

 .خالية من األمراض

سها في اختيار شريك حياتها، فحق االختيار هنا يرجع للفتـاة نفسـها،        إعطاء الحق للفتاة نف    •

وعلى الجهة التي تقوم بمسؤولية عقد      . فموافقة األب أو ولي األمر ال تعني أبداً موافقة الفتاة         

الزواج أن تسأل الفتاة نفسها عن رغبتها وموافقتها على الشخص المتقدم لخطبتها، وأن تأخذ         

 .يحة دون تلميح أو خجلمنها إجابة واضحة وصر

 التعليم لإكما حتى االسـتمرار والتركيز على توفير الفرص للبنات لاللتحـاق بالمـدارس           •

 اإلنجاب وبالتالي اإلنـاث  بين المبكر منع الزواج في كبيرة أهمية ذلك مـن  ل  مما ،لثانويا

 .المبكر

العودة إلـى   تشريع قوانين وضمان تنفيذها بحيث تسمح للفتيات المتزوجات في سن مبكرة             •

 .مقاعد الدراسة، وهي متزوجة

ضرورة تطوير مناهج التربية والتعليم لتكون مشتملة على مناهج التوعية األسرية وإدخـال     •

 .موضوع الزواج المبكر والصحة اإلنجابية ضمن المناهج التربوية

الدعوة إلى تفعيل دور علماء الدين للحد من الزواج المبكر مـن خـالل توضـيح اآلثـار                   •

 .مترتبة على هذا الزواجال

عقد دورات تثقيفية في المراكز المجتمعية يتم توضيح فيها مخاطر الزواج المبكـر وزواج               •

 .األقارب وآثاره على الفتاة واألسرة والمجتمع بشكل عام

 فـمختل ينـب واإلدراك الوعي زيادة في الجماهيري واالتصال اإلعالم لوسائ دور تعزيز •

 .المبكر واإلنجاب المبكر الزواج تمشكال لحو ات المجتمعـفئ
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Abstract 

This study aimed to identify the point of view of the people of 

Qalqilya Governorate regarding the issue of early marriage, and the 

difference in opinions regarding this type of marriage from the point of 

view of the targeted group based on their demographic, social and 

economical characteristics. For this purpose, the researcher used a 

multistage stratified random sample to collect the data related to the study. 

The sample included 550 persons with ± 4.4% margin error of the sample 

and it covered the different types of communities in the Governorate.  

After the data has been collected and entered into the computer, the 

necessary statistical processes, including data analysis, extraction of 

percentages, arithmetic averages, standard deviations, one-way analysis of 

variance, have been conducted using the SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  

For this purpose, a special questionnaire was made that consisted of 

the following subjects: 

First subject: Includes some of the personal information about the 

members of the sample that is related to the subject of the study. 
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Second subject: Deals with the opinions of the members of the 

study's sample with respect to some issues related to early marriage. 

Third subject: Addresses the factors and consequences of early 

marriage. 

To achieve the objectives of the study, the following questions have 

been answered: 

• What is the level of knowledge by the members of the study's sample 

regarding the issue of early marriage? 

• What are the impacts of early marriage on the wife, husband, children, 

and the family? 

• What is the impact of the following variables: Place, gender, kinship 

(from the side of both the husband and wife), marital status, educational 

level, current age, age at first marriage, the employment status regarding 

early marriage in Qalqilya Governorate from the point of view of the 

members of the study's sample? 

Among the results that the study has reached are: 

The larger proportion of the population have heard about early 

marriage through the different media, which indicates the wide extent to 

which the cultural awareness has spread regarding this issue among the 

members of the society. 
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• Early marriage affects the health of the girl in general and leads to 

weakness in her body and exposes her to many health problems which 

ultimately affect the health of her children. 

• Early marriage leads to higher rates in divorce in the society due to 

increase in family problems between the spouses. 

• Early marriage deprives the girl of her right to education, thus depriving 

her from developing herself, her growth and employment. 

The study has come up with the following recommendations: 

Raise the age of compulsory education in schools to 18 as a measure 

to reduce the cases of early marriage. 

Enforce a law that prevents males and females from getting married 

before the age of 18. 

Regarding marriage in general, the couples must undergo blood test 

before marriage as an important step to detect genetic diseases especially 

with respect to endogamy, and not to make Thalassemia screening only. 

Hold educative courses in women's centers, in addition to activating 

the role of media in increasing awareness and recognition among the 

members of the society regarding the impacts of early marriage. 




