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  الملخص
 جتماعيـة، إو جـذور تاريخيـة    لها نأ حيث القدم، منذ موجودة ظاهرة المبكر الزواج يعد
 إال كظـاهرة  عنها الحديث يتم لم ولكن وتقاليدها، وعاداتها المجتمعات بقيم اًوثيق رتباطاإمرتبطة  

 أفقدت صحية، نفسية، جتماعية،إ متنوعة، مشكالت من اعليه ترتب لما نظرا اآلونة األخيرة،  في
   .نحاللهإ وربما األسري توازنه، النسق

 المبكـر،  الزواج ظاهرة فى المبحوثات رأى على التعرف البحث هذا أهداف من كان لذلك
ـ  المتـزوجين  بـين  جتماعيةواإل الشخصية الخصائص بعض على والتعرف  مبكـر  سـن  ىف

 وتقـديم  ، الريفيات للفتيات المبكر الزواج أسباب على والتعرف ر،مبك غير سن فى والمتزوجين
 .المبحوثـات  نظـر  وجهة من الريفيات للفتيات المبكر الزواج ظاهرة لمواجهه المقترحات بعض

 ومركـز  الفـتح،  مركز األتية المراكز من مركز كل من قريتين أختيار تم االهداف هذه ولتحقيق
 مـن  اسـتبيان  اسـتمارة  باستخدام البيانات جمع وتم. لقوصيةا ومركز الغنايم، ومركز أسيوط،
  .المتزوجات السيدات

 مبكـر  سـن  فى بناتهن  زواج الى سرةباأل تدفع التى سباباأل همأ من أن النتائج وأشارت
 المناسـب،  والعـريس  البنت، تعليم وعدم ، البنت وسترة القديمة، والعادات والتخلف الجهل هو

 الشخـصية  اضـطربات  أهمها التى من و نفسية أثار المبكر الزواج على بةالمترت األثار أهم   ومن
  .االسرية والمشاكل المسئولية تحمل عدم منها اجتماعية وأثار العاطفى والحرمان

كما أشارت المبحوثات أيضا الى بعض المقترحات التى من شأنها الحد من ظاهرة الزواج              
لقانونية ضد أولياء أمور الفتيـات الـذين يخـالفون    جراءات ا اتخاذ اإل المبكر حيث كانت كالتالى   

طبـاء  تخاذ األجراءات الالزمة لـردع األ     إ و القانون ويزوجون بناتهن قبل السن القانوني للزواج      
قـل مـن الـسن      أعمار  أالذين يتالعبون في تسنين الفتيات الصغيرات لتمكينهن من الزواج في           

رة التسرب بصفة عامة وتسرب الفتيات الريفيات       ، والعمل على الحد من ظاه     القانوني في الزواج  
  .من التعليم بصفة خاصة

  المقدمة والمشكلة البحثية
ونتيجـة التغيـرات    نـسانية ،     فى كافة المجتمعـات اإل     ودةوجمجتماعية  إالزواج ظاهرة   

جتماعى تعرض للعديـد مـن      إقتصادية التى حدثت فى مجتمعنا فالزواج كنظام        جتماعية واإل اإل
همها الزواج المبكر الذى اصبح ظاهرة اجتماعية ملحوظة فى مجتمعنـا المـصرى             المشكالت ا 

  . اآلن
ه الـى   الزواج المبكر أحد موروثات التراث الثقافى للمجتمعات الريفية ، وقد يفسر انتشار           ف

عدم اهتمام األسر الريفية بتعليم بناتها ، وضعف الـوعى االجتمـاعى ، أو نتيجـة للظـروف                  
  ).٣:٢٠١٢ البرجى،( التى تضطر األسرة بسببها لتزويج بناتها فى سن مبكرة االقتصادية السيئة

ككل وخصوصا الشباب في مقتبـل      وللزواج المبكر العديد من األثار السلبية على المجتمع         
عي واإلقتـصادي   ضا وضعهم اإلجتمـا   يعرقل أ ية و يمية التعل يق إستكمالهم للعمل  عويعمرهم ألنه   

ة فـي تلـك المرحلـة      يولوجية وفس يعرضن له من ضغوط نفس    يت لماات    ي خاصة الفت  –والصحي
  .(FKhar, 2010)ة المبكرة، يالعمر

 رتالظاهرة مازالت منتشرة ، فقد أشـا وعلى الرغم من أضرار الزواج المبكر إال أن هذه     
عجز الحكومة الصرية عن حماية النـساء مـن          إلى) السيداو(تقارير لجنة األمم المتحدة للمرأة      
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مقابـل   نف ، حيث عبرت عن قلقها بشأن زواج القاصرات الفقيرات من سائحين أثرياء            أنواع الع 
رتفاع معدل الزواج المبكر وبصفة خاصة      إمهور باهظة لتصبح فى النهاية زيجة مؤقتة ، وأيضا          

" الـسيداو "كمـا طالبـت   . جتمـاعى إالمرأة بأنه يحظى بقبول  فى الريف ، ووصفت العنف ضد  
هيئة األمم المتحدة   (تشريع متكامل يحرم جميع أشكال العنف ضد النساء         الحكومة المصرية بسن    

أن ظـاهرة  ) ٢٠١٧(وقد أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحـصاء       ). ٢٠١٠،
 ألف  ٥,٩٩٩ ألف حالة زواج، بينهم      ١٣٢,٢٨١وصلت إلي   ف في المجتمع    نتشرتإالزواج المبكر   

 مـن   ١٥ ألف حالة أخري ألطفال فى سن الـ         ١٧,٤٣٦و سنة،   ١٥حالة زواج ألطفال أقل من      
 ٧٤,٩٠٩ عام، وأخيـرا حـوالي   ١٦ ألف حالة لألطفال فى سن ٣٣,٩٣٧عمرهم، و قرابة الـ     

  . عام١٧ألف حالة زواج ألطفال فى سن الـ
 إلى أن حاالت الزواج المبكر تركزت فى المناطق الريفية بــمقدار            يضاأ وأشار التقرير 

 ألف حالة فى المدن والمناطق الحـضرية، موضـحا أن           ٢٤,٢٥١ مقابل    ألف حالة  ١٠٨,٠٣٠
 ألف حالة، مقارنـة بالـذكور       ١١٨,٩٠٤اإلناث كان لهم النصيب األكبر من هذا الزواج بمقدار          

  .  ألف١٣,٣٧٧ جاء عددهم نالذي
قد سعى التشريع المصرى إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر لإلناث لما له مـن               لذلك ف و
بية على الفتيات ، فتم تعديل بعض أحكام قانون الطفل لرفع الحـد األدنـى لـسن زواج                  أثار سل 

 على أنه ال يجوز توثيق عقد الزواج لمن لـم يبلـغ   ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦اإلناث ، فقد نص القانون      
ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة ، ذكورا واناثا ، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين                

ج للتحقق من األمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما،                فى الزوا 
  .)٥:٢٠٠٨ ،أحمد(ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة ألحكام هذه المادة 

وعلى الرغم من تعديل بعض الشروط القانونية الخاصة بعقد الزواج ،إال أنه لوحظ وجود              
فى بعض المناطق الريفية حيث يتم اللجوء إلى الزواج العرفـى           صور للتحايل على هذا القانون      

قبل وصول الفتاة إلى سن ثمانى عشر سنة ، ثم يتم التصادق على الزواج وتوثيقـه بعـد بلـوغ           
 ولذلك سوف يهتم هذا البحث بدراسة هذه الظاهرة فى المناطق           ).٢:٢٠١٤ صقر(السن القانونى   

  .الريفية
  أهداف البحث

إلى التعرف على ظاهرة الزواج المبكر بريف محافظة اسيوط من خالل            يهدف هذا البحث  
  :الفرعية اآلتية تحقيق األهداف 

 . ظاهرة الزواج المبكرلمبحوثات فىرأى االتعرف على  -١
ـ           -٢  سـن مبكـر     ىالتعرف على بعض الخصائص الشخصية واالجتماعية بين المتـزوجين ف

 .والمتزوجين فى سن غير مبكر 
 .لزواج المبكر للفتيات الريفياتالتعرف على أسباب ا -٣
 .التعرف على األثار المترتبة على الزواج المبكر -٤
من وجهـة نظـر      تقديم بعض المقترحات لمواجهه ظاهرة الزواج المبكر للفتيات الريفيات           -٥

 .المبحوثات
  االستعراض المرجعى 

  تعريف الزواج والزواج المبكر: أوال

  تعريف الزواج -
جتماعية مهمة لها نـصوصها     إإلى الزواج على أنه مؤسسة       )٦: ٢٠١٢( البرجى   فقد ذكر 

وأحكامها وقوانينها وقيمها التى تختلف من حضارة إلى أخرى ، و الزواج هو عالقة جنسية تقع                
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 مـن بين شخصين مختلفين فى الجنس يشرعها ويبرر وجودها المجتمع وتستمر لفتـرة طويلـة               
غان إنجاب األطفال وتربيتهم تربيـة اجتماعيـة        الزمن يستطيع خاللها الشخصان المتزوجان البال     

  .وأخالقية ودينية يقرها المجتمع 

  الزواج المبكر تعريف  -
ة التي تنشأ في سن مبكر تؤهل كل        يبأنه العالقة الزوج  ) ١٧: ٢٠٠٤(فقد عرفته الشرجي      

ن اإلعتماد علي ذاته بخصوص اإللتزامات المرتبطة علي كل واحـد إزاء الطـرف              يمن الطرف 
 الـزواج   )١٢: ٢٠٠٧(السبعاوى  نما توضح   ية األبناء، ب  ينجاب وترب لهم إل يجانب تأه خر، إلي   األ

  .تم قبل بلوغ السن القانوني للفتاهيالمبكر علي أنه الزواج الذي 
  المداخل النظرية لتفسير الزواج : ثانيا

أشـار  يوجد ثالثة مداخل رئيسية تناولت العديد من النظريات لتفسير ظاهرة الزواج كمـا              
  )١١:٢٠٠٠(اليها المجلس القومى للسكان 

جتماعية كثيرة يمكن أن تفسر السلوك اإلنسانى       إهناك نظريات   : جتماعيةالنظريات اإل   - أ
بصفة عامة والسلوك المتعلق بالظواهر السكانية بصفة خاصة ومنها الـزواج المبكـر وهـذه          

االجتمـاعى ، ونظريـة   النظريات مثل نظرية الفعل االجتماعى لبارسونز، ونظريـة الـدور           
 .التبادل، ونظرية الحاجات اإلنسانية ،ونظرية الموارد

وقد نشطت فى اآلونة المعاصرة نظريات تحاول تفسير الظواهر          : النظريات السكانية  -  ب
السكانية وتحليلها وتفسير مشكالتها والتنبؤ بأحوالها فـى المـستقبل مثـل نظريـة التحـول                

رى، ونظرية الدورات السكانية المقتبسة عن ابن خلدون،        الديموجرافى، ونظرية التطور العص   
 .ونظرية رونالدفريدمان، ونظرية باجوزى وفانلو

وتضم ثالث نظريات تركـز علـى الجانـب         : النظريات الثقافية فى االختيار للزواج     -  ت
ونظريـة القيمـة فـى      الثقافى االجتماعى وهى نظرية التجانس ، ونظرية التجاور المكانى ،           

  االختيار 
  سباب الزواج المبكر أ: ثالثا

 Tristamوتوجد عدة أسباب للزواج المبكر ومن أبرز هذه األسباب كما ذكر كـال مـن  
  .)١٦:٢٠٠٤(السفيانى ،)٣٣ :٢٠١٠(ر شاك،  (2017)

تلعب دورا أساسيا في الزواج الذي يتم بين األسـر فـي أغلـب              :  العادات والتقاليد  -١
عتباره وسيلة إلنجـاب عـدد      إينظر للزواج المبكر على     األحيان بعيداً عن رغبة األبناء، كما       

أكبر من األبناء للعمل ومساعدة اآلباء، في حين يكون سبب الزواج المبكر لألبناء لدى أسـر                
 .أخرى هو الرغبة في زيادة عدد النسل

سلبيا لدى الفتاة، فتعتبر األسرة       في المعاملة والتقدير دوراً    التمييز بين الذكور اإلناث     -٢
جتماعية، وأنها متـى بلغـت سـن         عليها من النواحي المادية واإل     وجود الفتاة يشكل عبئاً   أن  

العاشرة أصبحت بالغة وتبدأ القيود بإحاطتها من كل الجهات تحت عنوان الحفاظ على شـرف               
العائلة، ويصبح هم األسرة الوحيد تزويجها ألول طالب الزواج بحجة سترها، كما أن تـزويج               

  .بكرة تأتي من باب المحافظة عليها البنات في سن م

 أحد األسباب الهامه واألساسية لزواج المبكر، حيث يميل بعـض          األوضاع االقتصادية  -٣
الفقراء إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة للتخفيف من المصاريف وتكـاليف التعلـيم، خاصـة                

  .األسر ذات العدد الكبير من األطفال وذات الدخول المنخفضة

 هو أحد أسباب الزواج المبكر، فاألسرة المتعلمة ال تزوج البنـين            تعليمالتسرب من ال   -٤
والبنات إال بعد إكمال مراحل الدراسة، وأما األسر الغير المتعلمة أو متوسطة التعلـيم فـإنهم                
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وايضا تعليم الفتـاه يلعـب دورا         يزوجون أبنائهم في سن مبكرة وخاصة في المناطق الريفية،        
كما ذكر دراسـة كـال مـن         .التعليمي للفتيات كلما تأخر سن زواجهما     رتفع المستوى   أفكلما  
أن الفقر من أهم أسباب التى تدفع الفقـراء فـى الريـف      papfam (2011)،)٢٠١٤(صقر

وتلعـب العـادات والتقاليـد       المصرى لتزويج بناتهم فى سن مبكر للتخلص من أعباء الفتاة،         
ج المبكر للفتيات كرغبة الريفيين فى اإلكثار مـن   فى تعميق ظاهرة الزوا  كبيراُ الموروثة دوراُ 

  .األوالد والتخلص من أعباء البنات والخوف الشديد على الشرف والعرض
  أثار الزواج المبكر: رابعا

 مباشـر  بعـضها  زواج المبكر عن تنتج التي واآلثار والمخاطر المشاكل هناك العديد من
هـم  أومن  ومستقبلها، الفتاة على تأثيرها تجاهل يمكن الحالتين ال كلتا وفي مباشر، غير وبعضها
ـ منظمـة الـصحة العالم    شار كال من    أثار كما   هذه اآل  ،  )٨:٢٠١٠( عبـدالرحيم ،   )٢٠١٢(ة  ي

  .)٢٧ :٢٠٠٥ (اني ياإلر،  )٤٣: ٢٠٠٧(السبعاوي 

 : ةيألثار النفسا  )  أ(
ن ممـا   يوالدة للزواج المبكر للفتیات في الحرمان العاطفي من حنان ال         يتتمثل األثار النفس  

ة ، إلي جانب إضطرابات     ة متعدد ية وظهور أمراض نفس   يؤدي إلي تعرض الفتاه للضغوط النفس     ي
عة تلـك  يجة عدم إدراك الفتاه لطبي نتينن الزوجية بيضطرابات في العالقات الجنس   إو  ة ا يالشخص
ة يمـسئول  ال ؤدي إلي ظهور أعراض مبكرة لإلكتئاب والقلق المستمر من        ياألمر الذي قد     العالقة،
دة ، إلي أن عدم إكتمال النضج الجنسي للفتاه إال بعد مرحلـة المراهقـه بـسنوات      ية الجد ياألسر

د من األمـراض    يؤدي إلي ظهور العد   يالم والخوف األمر الذي     جعلها في حالة من المعاناة واآل     ي
  .يةة والعصبيالنفس
  :ة ياألثار اإلجتماع) ب( 

ن بأصـول   يمثل في فقدان الوعي الكاف للوالـد      فتاه  تت  االثار الناتجة عن الزواج المبكر لل     
ؤدي إلـي   يمي لهما، األمر الذي     يالتعلستوي الثقافي و   إنخفاض الم  مة لألبناء في ظل   ية السل يالترب
ـ تبعه من أثار إجتماع   ين وأبنائهم وما    ين الزوج ية فاشلة ب  يوب عالقات أسر  نش ـ ة أخـري غ   ي ر ي

  .هايمرغوب ف
  :ةي الصحاألثار) ت(

دة معـدالت اإلجهـاض المتعمـد    ايات المتزوجات مبكرا في زية للفت ياألثار الصح وتتمثل  
ات إلي جانب خطورة الطفـل      يمة قد تؤدي إلي الموت للفت     ية وخ ينطوي علي مخاطر صح   يالذي  

ـ ن تلدهم المراهقات، ممـا  يالرضع الذالميالد وإختناق بين   نخفاض الوزن عند    إالمولود و    ؤدي ي
  .ة مضاعفة في المستقبليصابة بمشاكل صحع أو اإليإلي وفاة الرض

  :ةياألثار اإلقتصاد) ث(
اتها في المنزل فقط ولم تتمكن من كسر الطوق المحـاط           يالفتاه تمارس ح   جة بقاء يتظهر نت 

ـ ساهمون بدور فعال فـي عمل     يخري ،علما بأن األفراد العاملون      بها لتمارس مهنا أو أعماال أ      ة ي
ن ية وتحـس ير قدراتهم الشخصيؤدي إلي تطويذي ئهم ، األمر الة من خالل عطاية اإلقتصاد يالتنم

شة أسـرتها ،  ياه المتزوجة مبكرا لرفع مستوي مع    ه الفت ية ، وهذا الذي تحتاج إل     يهم األسر أوضاع
أن ينـشأ   CISSE (2008) ،)٢٠١١(، عبد الرضا)٢٠٠٧(السبعاوىكما ذكرت دراسة كال من 

صحية على الفتاة حيث يجعبها تتحمـل مـسؤوليات    عن هذا الزواج مشكالت اجتماعية ونفسية و      
كبر ما قد يؤدى إلى تركها للتعليم وحرمانها منه وقد يؤدى هذا الزواج إلى عدم قـدرتها علـى                أ

تنظيم األسرة والتخطيط لحياة مستقرة وقد يعد الزواج فى سن مبكر من أهم أسباب الطالق حيث                
الفتاة وهى فى سن صـغير قـد يـؤدى إلـى            وزواج   هناك عالقة بن الزواج المبكر والطالق،     

وال يقتصر على العنف الجسدى وإنما يتعدى إلى أشـكال عديـدة منهـا               .ممارسة العنف ضدها  
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تحميلها أعباء األعمال الشاقة واإلنجاب المتكرر وحرمانها من المشاركة في صناعة القـرارات             
  .األسرية

 طريقة إجراء البحث
  :وات االتيةتباع الخطوالجراء هذا البحث تم ا

  : المجال الجغرافى -١
وهى مركز الفـتح ممـثال      : ربع مراكز أ بمحافظة أسيوط ، وتم أختيار        هذا البحث  أجرى

لمجموعة مراكز شرق ، ومركز الغنايم ممثال لمجموعة مراكز جنـوب المحافظـة ، ومركـز                
ختيـار  ، وتـم ا باالضافة إلى مركز أسـيوط   القوصية ممثال لمجموعة مراكز شمال المحافظة ، 

  .القرى االم والقرى التابعة كما موضح بالجدول التالى
  

   يوضح مراكز وقرى عينة البحث.١جدول 

  القرية التابعة  القرية االم  االتجاة  المركز
  األكراد  بنى زيد  شرق  الفتح
  أوالد محمد  العزايزة  جنوب  الغنايم

  دير القصير  فزارة  شمال  القوصية
  ايقأوالد ر  بنى حسين  الوسط  أسيوط

  :المجال البشرى -٢
 مفـردة لجمـع     ٣٨٣ار عينة حجمها    ي السيدات المتزوجات وتم أخت    تم تجميع البيانات من   

  .البيانات

  :أداة جمع البيانات -٣
تم جمع البيانات من المبحوثات بالمفابلة الشخصية بأستخدام إستمارة إستبيان أعدت لهـذا             

  .األسئلةلتعديل بعض "  pre-test"الغرض ذلك بعد إجراء اختبار

  :أدوات وأساليب التحليل االحصائى -٤
 وتم حـساب التكـرارات      SPSS تم تحليل البيانات باستخدام مجموعه البرامج االحصائية      

  .والنسب المئوية
  النتائج ومناقشتها

  : الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثات :أوالً
   السن-١

 سنة فـأكثر  ١٨ اعمارهن فى الفئة العمرية أن أغلب المبحوثات تقع   ) ٢(يتضح من جدول    
 الـزواج   ، فى حين بلغت نسبة المبحوثات التى تقع أعمارهن عند         ) %٨٧,٩ (نسبتهنبلغت  حيث  

 تـشير  اما بالنسبة للحالة التعليميـة  .من إجمالى المبحوثات) %١٢,١( سنة   ١٨فى الفئة أقل من     
يعرفون القـراءة والكتابـة،   %)  ١,٠(من المبحوثات أميين، و   %) ١٤,٩(أن  )  ٢(بيانات جدول   

تلقوا تعليما ثانويـاً،     %) ٥,٧(تلقوا تعليماً اعدادياً، و   % ) ٧,٣( تلقوا تعليماً ابتدائياً، و   %) ٥,٠(و
بالنـسبة   .ادة جامعية ـ حاصالت على شه   %)٣٣,٩( حاصالت على شهادة دبلوم، و     %)٣٢,١(و

 وبالنـسبة   . عامالت %)١٩,١(ت، و غير عامال %) ٨٠,٩(معظم المبحوثات   ية أن   ـالحالة العمل 
  .لديهم حيازة%) ٣٥,٨(ليس لديهم حيازة و%) ٦٤,٢(أن م الحيازة ـلحج
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 يوضح التوزيع العددى والنسبى طبقا للخـصائص الشخـصية واالجتماعيـة واالقتـصادية              .٢جدول
                              للمبحوثات

  %  العدد  الخصائص  م
  ١٠٠  ٣٨٣  إجمالى عدد المبحوثين  
    السن  ١
 ١,١٢  ٤٦ ١٨اقل من   
  ٨٧,٩ ٣٣٧ فأكثر١٨  
    الحالة التعليمية  ٢
 ١٤,٩  ٥٧ ةيام  
 ١,٠ ٤ كتبتقرا وت  
 ٥,٠ ١٩  ةبتدائىلشهادة االا  
 ٧,٣ ٢٨  يةعدادالشهادة اال  
 ٥,٧  ٢٢  الشهادة الثانوية  
 ٣٢,١ ١٢٣ دبلوم  
 ٣٣,٩ ١٣٠  جامعى  
    الحالة العملية  ٣
 ٨٠,٩ ٣١٠  التعمل  
 ١٩,١ ٧٣ تعمل  
      الحيازة  ٤
 ٦٤,٢ ٢٤٦ ليس لديه حيازه  
  ٣٥,٨  ١٣٧ لديهم حيازة  

  إستمارة اإلستبيان :المصدر

                                     : ظاهرة الزواج المبكرفىرأى افراد العينة  :ثانياً
 بـدري  جوازهـا  البنت أن على موافقات الغير المبحوثات اغلب ان )٣(يتضح من جدول    

 الـرأي  ذلك على الموافقات المبحوثات نسبة ان حين في ، المبحوثات من )%٦٢,١( بنسبة سترة
  وينـزاح  هـم  البنـت  جـواز  على موافقات الغير المبحوثات نسبة بلغت كما .)%٣٧,٩( بلغت

الـرأي   ذلـك  علـى  الموافقـات  المبحوثـات  نسبة بلغت حين في ، المبحوثات من )%٨٥,١(
 البنت ملهاش رأي فـي جوازهـا        أنكما بلغت نسبة المبحوثات الغير موافقات علي         ،)%١٤,٩(
%). ٨,١(المبحوثات ، في حين بلغت نسبة المبحوثات الموافقات علي ذلك الرأي             من%) ٩٢,٠(

 مـن %) ٨٤,٣(كما بلغت نسبة المبحوثات الغير موافقات علي جواز البنت أهم مـن تعليمهـا               
كما بلغت  %) . ١٥,٧(ت نسبة المبحوثات الموافقات علي ذلك الرأي        في حين ان بلغ   ، المبحوثات

في حـين ان    ، المبحوثات من%) ٩١,١( الجواز بدري يجيب الفقر       أن نسبة الغير موافقات علي   
كما بلغت نسبة المبحوثات الغير موافقات علـي        %). ٨,٩(بلغت نسبة الموافقات علي ذلك الرأي       

في حين ان بلغت نسبة المبحوثات الموافقـات        ، المبحوثات من%) ٧٩,١(الجواز بدري هم تقيل     
كما بلغت نسبة المبحوثات الغير موافقات علـي رأي البنـت الـي             %). ٢٠,٩(علي ذلك الرأي    

في حين ان بلغت نسبة المبحوثات      ، المبحوثات من%) ٧٠,٨(تتجوز بدري تحمل والديها مشاكل      
كما بلغت نسبة المبحوثات الغيـر موافقـات علـي رأي           %). ٢٩,٢(الموافقات علي ذلك الرأي     

في حين ان بلغت نسبة المبحوثات      ، المبحوثات من%) ٥٩,٣(الجواز بدري يضعف صحة البنت      
الجـواز  كما بلغت نسبة المبحوثات الغير موافقات علي رأي  .)٤٠,٧(الموافقات علي ذلك الرأي   
في حـين ان بلغـت نـسبة المحوثـات           ،ثاتالمبحو من) %٦٤,٨ (بدري يكتف الراجل بالعيال   
كما بلغت نسبة المبحوثات الغيـر موافقـات علـي رأي    %) . ٣٥,٢(الموافقات علي ذلك الرأي   
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في حـين ان بلغـت نـسبة        ، المبحوثات   من%) ٦١,١ (دهجواز البنت بدري يضر بصحة اوال     
  %).٣٨,٩(المبحوثات الموافقات علي ذلك الرأي 

  
 ددى والنسبى طبقا لرأى أفراد العينة فى ظاهرة الزواج المبكر يوضح التوزيع الع.٣جدول

  رأي  موافق  غير موافق
  %  العدد  %  العدد

  ٣٧,٩  ١٤٥  ٦٢,١  ٢٣٨  البنت جوازها بدري سترة
  ١٤,٩  ٥٧  ٨٥,١  ٣٢٦  جواز البنت هم وينزاح

  ٨,١  ٣١  ٩٢,٠  ٣٥٢  البنت ملهاش رأي في جوازها
  ١٥,٧  ٦٠  ٨٤,٣  ٣٢٣  جواز البنت أهم من تعليمها

  ٨,٩  ٣٤  ٩١,١  ٣٤٩  الجواز بدري يجيب الفقر
  ٢٠,٩  ٨٠  ٧٩,١  ٣٠٣  الجواز بدري هم تقيل

  ٢٩,٢  ١١٢  ٧٠,٨  ٢٧١  البنت اللى تتجوز تحمل والديها مشاكل
  ٤٠,٧  ١٥٦  ٥٩,٣  ٢٢٧  الجواز بدري يضعف صحة البنت
  ٣٥,٢  ١٣٥  ٦٤,٨  ٢٤٨  الجواز بدري يكتف الراجل بالعيال

  ٣٨,٩  ١٤٩  ٦١,١  ٢٣٤  دهاضر بصحة اوالجواز البنت بدري ي
   استمارات االستبيان:المصدر       

مبكر والمتزوجين فـى سـن       سن   ىالخصائص الشخصية واالجتماعية بين المتزوجين ف     : ثالثاً
 غير مبكر 

  الحالة التعليمية   -١
عند الزواج ومستويات تعليم المبحوثات حيث يتبـين         العالقة بين السن  ) ٤(يوضح جدول   

فاض السن عند الزواج بانخفاض المستوى التعليمى حيث بلغت نسبة االمية من المبحوثـات              إنخ
بين الالتى تزوجن فى سن أكثر من        )%١١,٩(مقابل  ) %١,٣٧(التى تزوجن فى سن مبكر نحو       

 حاصـالت علـى   %)٦,٥ ( سنة، كما تبين أن المبحوثات التى تزوجن فى سن مبكر بنـسبة  ١٨
بـين الالتـى   %) ٣٧,٦(ما كانت نسبة الحاصالت على شـهادة جامعيـة        الشهادة الجامعية ، بين   

  . سنة١٨تزوجن فى سن أكثر من 
  يوضح التوزيع العددى والنسبى للمبحوثات تبعا للحالة التعليمية.٤جدول 

  الحالة التعليمية  فأكثر١٨  ١٨أقل من 
  %  العدد  %  العدد

 ١١,٩  ٤٠ ٣٧,١  ١٧ امى
 .٦ ٢ ٤,٣ ٢  يقراء ويكتب

 ٣,٩  ١٣ ١٣,٠ ٦  دائىابت
 ٤,٥ ١٥ ٢٨,٣  ١٣  اعدادى
  ٥,٩ ٢٠ ٤,٣ ٢ ثانوى
 ٣٥,٦ ١٢٠ ٦,٥ ٣ دبلوم
 ٣٧,٦ ١٢٧ ٦,٥ ٣ جامعى
 ١٠٠ ٣٣٧ ١٠٠ ٤٦ المجموع

  إستمارة اإلستبيان :المصدر  
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  الحالة العملية -٢
ان جميع المبحوثات التى تزوجن فى سن مبكـر غيـر عـامالت،             ) ٥ (يتضح من جدول  

 غيرعامالت، وبنـسبة  %)٧٨,٣( سنة ١٨بة المبحوثات التى تزوجن فى سن أكثر من  وكانت نس 
  . عامالت%)٢١,٧(

  حالة العملية يوضح التوزيع العددى والنسبى للمبحوثات تبعا لل.٥جدول 
  الحالة العملية  فأكثر١٨  ١٨أقل من 

  %  العدد  %  العدد
 ٧٨,٣ ٢٦٤ ١٠٠ ٤٦  التعمل
 ٢١,٧ ٧٣ ٠  ٠ تعمل

 ١٠٠  ٣٣٧ ١٠٠ ٤٦ المجموع
  إستمارة اإلستبيان :المصدر

  حيازة األراضى الزراعية -٣
 ليس لديهم   %)٢٦,١(ان المبحوثات التى تزوجن فى سن مبكربنسبة        ) ٦(يتضح من جدول  

لديهم حيازة، وكانت نسبة المبحوثات التى تزوجن فى سن أكثـر مـن             %) ٧٣,٩(حيازة وبنسبة   
  .يهم حيازة%) ٣٠,٥ ( ليس لديهم حيازة  وبنسبة%) ٦٩,٤( سنة ١٨

  لحیازة األراضى الزراعیة تبعا للمبحوثات والنسبى العددى التوزیع یوضح .٦ جدول
  %  العدد  %  العدد  حیازة األراضى الزراعیة  فأكثر١٨  ١٨أقل من 

 ٦٩٫٤ ٢٣٤ ٢٦٫١  ١٢  لیس لدیھ حیازة
 ٣٠٫٥ ١٠٣  .٩٧٣  ٣٤ لدیھم حیازة
 ١٠٠  ٣٣٧  ١٠٠ ٤٦  المجموع

  تمارة اإلستبيانإس :المصدر   
  

   :أسباب الزواج المبكر للفتيات الريفيات : عاًبرا
اشارو الـى   )%٤٠,٢( ان ما يقارب من نصف المبحوثات التى بلغت) ٧(يوضح جدول 

ان االسباب التى تدفع باالسرة الى زواج بناتهن في سن مبكر هو ان الزواج المبكر سترة للبنـت      
ن المبحوثين اشارو الى ان االسباب التى تدفع االسـرة          م%) ١٧,٥(في حين ان    ، وجاء نصيبها   

مـن   %) ١٦,٤(كمـا شـار     ، الى الزواج المبكر لبناتهن هو الجهل والتخلف والعادات القديمة          
مـن  %) ٧,٠(فـي حـين اشـار       ،  عدم تعليم البنـت      المبحوثات الى ان من تللك االسباب هو      

مـن   %) ٦,٣( كمـا اشـار       ، اسـب   المبحوثان الى ان من ضمن تلك االسباب  العريس المن         
فـي حـين   ، المبحوثات الى ان من االسباب التى تدفع االسرة الى الزواج المبكر هو هم وبنزاح  

شـار  اكمـا   ،من المبحوثات ان من ضمن تلك االسباب هو الفقر وضيق المعيشة      %) ٥,٧(اشار  
فـي حـين    ، هـا   من المبحوثات الى ان تلك االسباب متمثلة في تمتـع البنـت بعمر            %) ٥,٠(

من %) ٨,٠(واشار، من المبحوثات ان االسباب تتمثل في كثرة البنات في االسرة           %) ١,٠(اشار
  . المبحوثات الى ان هناك اسباب اخرى تدفع االسرة الى زواج البنت مبكراً 
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 لالسباب الزواج المبكر تبعا للمبحوثات والنسبى العددى التوزيع يوضح .٧ جدول
  %  العدد  االسباب

 ٤٠,٢ ١٥٤  سترة البنت وجاءها نصيبها
 ١٧,٥ ٦٧  الجهل والتخلف والعادات القديمة

 ١٦,٤ ٦٣  عدم تعليم البنت
 ٧,٠ ٢٧  العريس مناسب

 ٦,٣ ٢٤  هم وينزاح
 ٥,٧ ٢٢ الفقر وضيق المعيشة

 ٥,٠  ١٩ تمتع البنت بعمرها
 ١,٠ ٤  كثرة عدد البنات فى األسرة

  ٨,٠  ٣ اخرى
  ١٠٠ ٣٨٣  االجمالي
  إستمارة إستبيان: لمصدرا

  
 األثار المترتبة على الزواج المبكر :خامساً
 األثار النفسية -١

 هـو  المبكـر  الـزواج  علـى  المترتبـة  النفسية االثار أهم من ان )٨(يتضح من جدول    
 ان الى المبحوثات من )%٢٩,٢(اشار حين في، )%٣١,٦(بنسبة   بلغت  الشخصية ضطرباتاإل
 مـن  )%٢٥,٣( اشار حين في ، االكتئاب هو المبكر الزواج على ترتبةالم النفسية ثاراآل أهم من

 كمـا  ، العـاطفي  الحرمـان  هـو  المبكـر  الـزواج  على المترتبة االثار من ان الى المبحوثات
 في اضطربات هو المبكر الزواج على المترتبة االثار من ان الى المبحوثات من )%١٣,٨(اشار

  .الجنسية العالقات

  يةاألثار االجتماع -٢
 عـدم  هـو  المبكر الزواج على المترتبة االجتماعية ثاراآل همأ من ان )٨(يوضح جدول    

 ان المبحوثـات  من )%٢٧,٩(اشار كما ، المبحوثات من )%٤٠,٥(بلغت بنسبة المسئولية تحمل
 أظهرت حين في ، أسرية مشاكل يسبب هوانه المبكر الزواج على المترتبة االجتماعية االثار من

 الـزواج  على المترتبة االجتماعية االثار من ان الى اشارو المبحوثات من )%٢٢,٢( ان النتائج
 التربية أصول الوالدين فقدان الى المبحوثات من )%٩,٤(اشار حين في ، عقد اليوجد انه المبكر
  .المبكر الزواج على المترتبة االجتماعية االثار من السليمة

  األثار الصحية -٣
 يـسبب  أنـه  هـو  المبكر الزواج على المترتبة الصحية ثاراال من ان )٨(يوضح جدول   

 مـن  ان الـى  المبحوثات من )%٣٤,٧( اشار أنه حين في، )%٤٣,٦(بلغت بنسبة للفتاة امراض
 )%٢١,٧(اشـار    كما ، الوالدة التتحمل الفتاة ان هو المبكر الزواج على المترتبة الصحية االثار

  .المولود الطفل على خطورة بيسب المبكر الزواج انه الى المبحوثات من
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    يوضح التوزيع العددى و النسبى للمبحوثات تبعا لألثار المترتبة على الزواج المبكر.٨جدول 
  م  األثار المترتبة على الزواج المبكر  العدد %

    إجمالى عدد المبحوثات ٣٨٣ ١٠٠
 ١  األثار النفسیة 

   الحرمان العاطفي ٩٧ ٢٥٫٣
        صیة   أضطربات شخ ١٢١ ٣١٫٦
    أضطربات فى العالقة الجنسیة ٥٣ ١٣٫٨
    األكتئاب ١١٢ ٢٩٫٢

 ٢  األثار األجتماعیة 
   یسبب مشاكل أسریة ١٠٧ ٢٧٫٩
    عدم تحمل المسئولیة ١٥٥ ٤٠٫٥
   ال یوجد عقد ٨٥ ٢٢٫٢
    فقدان الوالدین أصول التربیة السلیمة ٣٦ ٩٫٤

 ٣  األثار الصحیة 
    للفتاةیسبب أمراض  ١٦٧ ٤٣٫٦
   ال تتحمل الوالده ١٣٣ ٣٤٫٧
    خطورة على الطفل المولود ٨٣ ٢١٫٧

  إستمارة اإلستبيان:    المصدر 
  

           مقترحات للحد من ظاهرة الزواج المبكر من وجهة نظر المبحوثات :سادساً
 التـي  المقترحـات  أهم من ان الى اشارو المبحوثات ثلثي من اكثر ان )٩(يوضح جدول   

، )%٣٧,٣( النسبة بلغت حيث المناسبة القانونية االجراءات اتخاذ المبكر الزواج ظاهرة من تحد
 هـو  الظـاهرة  من تحد التي المقترحات اهم من ان المبحوثات من ) %٢٣,٢( اشارت حين في

 ان المبحوثـات  من ) %١٤,٦(اشار كما ، التسنين لمنع االطباء لردع الالزمة االجراءات اتخاذ
 مـن ) %٩,٧( اشـار  حـين  فـي  ، المعيشة مستوي رفع يجب المبكر الزواج اهرةظ من للحد

 المقترحـات  اهـم  من يعتبر التعليم من الريفيات الفتيات تسرب ظاهرة نم الحد الى المبحوثات
 بتوعيـة  الدين رجال قيام الى المبحوثات من )%٨,٤ (اشار كما المبكر، الزواج ظاهرة من للحد

 حـين  فـي  ، المبكـر  الـزواج  ظـاهرة  من للحد المقترحات من مبكرال الزواج بخطورة االسر
 المقترحات من يعتبر االعالم وسائل خالل من تنظيم برامج توعية    المبحوثات من )%٦,٨(اشار
    .المبكر الزواج ظاهرة من للحد

  

 بكر للمقترحات للحد من ظاهرة الزواج الم تبعا للمبحوثات النسبى و العددى التوزيع يوضح .٩ جدول
  المقترحات  العدد %

  اتخاذ االجراءات القانونیة المناسبة ١٤٣ ٣٧٫٣
 اتخاذ االجراءات الألزمة لردع األطباء لمنع التسنین ٨٩ ٢٣٫٢
  الحد من ظاھرة تسرب الفتیات الریفیات من التعلیم ٣٧ ٩٫٧
  رفع مستوى المعیشة لالسرة ٥٦  ١٤٫٦
  ورة الزواج المبكرقیام رجال الدین بتوعیھ االسر بخط ٣٢ ٨٫٤
  تنظیم برامج توعیة من خالل وسائل االعالم ٢٦ ٦٫٨
 االجمالى ٣٨٣ ١٠٠

    إستمارة اإلستبيان : المصدر
  التوصيات

 :مكن التوصل للتوصيات األتيةامن خالل نتائج البحث 
 يجب على مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين عمل حمـالت توعيـة بمخـاطر               -١

 .الزواج المبكر
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 وخاصة قناة الصعيد عمل ندوات لتوعية وتصحيح المفاهيم         اإلعالم يجب على وسائل     -٢
الخاطئة المرتبطة بالزواج ، وتوضيح حقوق المرأة فى اطار الدين والقانون خاصة بالنسبة للسن              

  .المناسب للزواج
بـة   يجب على الرائدات الريفيات والمرشدات الزراعيات بتوعية الفتيات باألثار المترت          -٣

 .على الزواج المبكر
 يجب على مؤسسات الدولة اتخاذ األجراءات الالزمة لردع االطباء الـذين يتالعبـون     -٤

  .فى تسنين الفتيات الصغيرات لتمكينهن من الزواج فى اعمار اقل من السن القانونى فى الزواج
ن يخـالفون   يجب على الدولة اتخاذ االجراءات القانونية ضد أولياء أمور الفتيات الـذي      -٥

  .القانون ويزوجون بناتهن قبل السن القانونى للزواج
  :المراجع

  المراجع باللغة العربية: أوالً
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Abstract  

The early marriage is an old existing phenomenon. It has historical and social 
roots. This phenomenon is very related to the beliefs of the societies as well as their 
customs and traditions. However, it has not been dealt with as a phenomenon since 
recent times because of the different problems that resulted from it: social, phycological, 
and health problems. These problems led to the disturbance of the family structure and 
maybe its dissolution. 

One of aims of this study is to investigate the opinion of the respondents in the 
phenomenon of the early marriage. This study also aims at recognizing some personal 
and social features among those who married at an early age and who did not marry at 
an early age. It also seeks to identify the reasons behind the early marriage of rural girls. 
Some suggestions to face the early marriage phenomenon of the respondents’ opinions 
are also proposed. To accomplish these goals, two villages from earch center from these 
centers have been selected: Al Fath Center, Assiut Center, Al Ghanayem Center, and 
Al-Qusiya center. The data have been collected using guestionaire from answered by 
married women. 

The results proved that the rural families may marry their daughters at an early 
age for reasons such as ignorance, backwardness, old habits, destiny in addition to 
prevent some girls from education and the suitable bride issue. The early marriage 
results to physiological effects such as personality disorders and emotional deprivation 
and social effects such as not assuming responsibility of the family and the family 
problems. The respondents also preferred to some proposed ideas to limit the early 
marriage phenomenon: taking legal action against the parents who violate the law and 
marry their daughters at an illegal age. Serious actions must also be taken against the 
doctors who manipulate the age of young girls in order to enable them from marrying at 
an age younger than the legal age of marriage.   

The respondents refer to some proposals solutions per reducing the phenomenon 
of early marriage, these solutions are taking legal action against the parents who violate 
the law and marry their daughters before the legal age of marriage. They also suggest 
that measures must be taken to deter doctors who manipulate the age of young girls to 
enable them of marrying in an early age. They also proposed to reduce the phenomenon 
of dropping school in general and dropping school for rural girls in particular. 

 


