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 مقدمة:

ؤثر في وت ,تتأثر بعوامؿ مجتمعية متعددة ,مجتمع بشري الزواج حادثة ديموغرافية ىامة تالـز أي  
وال خالؼ عمى وجوده في المجتمعات القديمة والحديثة الفقيرة والغنية  النظـ الحاكمة في المجتمع.

في رتبطة بالزواج والدور الذي يؤديو المتقدمة والمتخمفة ...االختالؼ األساسي يكمف في المحددات الم
وعميو فإّف الّزواج ىو المؤسسة االجتماعية األساسية لتشكيؿ األسرة, وىو الشرط  ىيكمية المجتمع.

 عي المقبوؿ اجتماعيًا لوالدة الطفؿ. الطبي

يحيط بيذه الحادثة, ويتفاعؿ بشكٍؿ مباشٍر مع مجموعة مف   ـّ إًف سف الزواج ىو مؤشر مي
ما سف الزواج إن   وفي الالذقية بشكٍؿ خاص. حيث أف   ,المشكالت البنيوية في مجتمعنا السوري بشكٍؿ عاـ

ينعكس عمى كامؿ الحياة الزوجية لألسرة و بو تأثيرًا مباشرًا  يتأثر بكثير مف المحددات والعوامؿ التي تؤثر
 وعمى المجتمع ككؿ. ,المكّونة بموجب ىذا الزواج

غالء معيشة( والمشكالت االجتماعية )مستوى  -بطالة -وُتعد المشكالت االقتصادية )فقر
سف  ية التي تؤثر عمىمف أىـ المشكالت األساس ,ثورة االتصاؿ الحديثة( -العادات والتقاليد -التعميـ 

وقد يكوف بعضيا  ,ىذه المشكالت ىي العائؽ الزواج بشكٍؿ مباشر أوغير مباشر , فقد تكوف إحدى
ية إدارة المجتمع وكيف ,ىو مدى تعّقد الوضع االقتصادي واالجتماعي :ُمجتمعًا, ىنا الفيصؿ في األمر

 نساف بشكٍؿ مشّرؼ والئؽ.اإل في حياة التي تقؼ في وجو إشباع الدافع الفطري األساسيليذه التحديات 

ىذه المشكالت ىي أعظـ ما يتيدد الشباب السوري الذي يمتاز بالحيوية واإلبداع والقدرة عمى  إف  
و الذي تعمـ  ,نساف في جانٍب ميـ وحيوي ومرتبط بخصوصيتو الجسديةيا تمّس اإلاإلنتاج المتميز, ألن  

وخجؿ. فاألمر ليس مطروحًا لمنقاش العمني حتى ضمف األسرة مف مجتمعو أف يتعامؿ معو بتحفٍظ شديد 
وتبقى أسيرة النظرة المجتمعية النمطية في  ،فال تستطيع الفتاة مثاًل أف تصّرح برغبتيا في الزواج ,الواحدة

 محاكاتيا لمنموذج السائد في مجتمعيا المرتبط  بصورة الفتاة وكيفية زواجيا .

ىي عبارة عف محاولة عممية ىادفة لتسميط الضوء بشكٍؿ جدي ومما تقدـ, فإّف ىذه الدراسة 
معرفي عمى المشكالت االقتصادية واالجتماعية, التي تؤثر عمى سف الزواج في محافظة الالذقية ارتفاعًا 

)إنما ُيعرؼ  نساف.سف الزواج وانعكاسيا عمى حياة اإلأـ انخفاضًا, وقياس ىذا األثر المباشر عمى 
 الشيء بأثره(.
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 الدراسات السابقة: 2-2 

  الدراسات العربية. 2-2-2

 1( بعنواف: وجية نظر سكاف محافظة قمقيمية في الزواج المبكر.0220دراسة رجاء راتب شيواف ) -2

 ,المبكر ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة وجيات النظر عند سكاف محافظة قمقيمية في الزواج
الخصائص الديمواغرافية واالجتماعية )حسب  .ومدى التبايف في وجيات النظر حوؿ ىذا الزواج

 .(واالقتصادية لمسكاف في ىذه المحافظة

 وذلؾ مف خالؿ:

 الوقوؼ عمى اتجاىات السكاف في محافظة قمقيمية نحو الزواج المبكر. -

 قمقيمية.معرفة اآلثار المترتبة عمى الزواج المبكر حسب وجية نظر سكاف  -

 وقد َخُمصت الدراسةإلى اآلتي:

 أكثر مف )ثالثة أرباع المبحوثيف( ال يعرفوف بوجود حد أدنى لمعمر عند الزواج في فمسطيف. أف   -

 .وسموكيـ األطفاؿسمبًا في قدرة الفتاة عمى تربية الزواج المبكر يؤثر  -

بظيور السموؾ العدواني عند ( بعنواف: تقدير الذات وعالقتو 0220دراسة آيت مولود يسمينة ) -0
 2النساء المتأخرات في سف الزواج.

 تكمف األىداؼ التي ترمي إلييا الدراسة:

 تحديد العالقة بيف تقدير الذات والسموؾ العدواني عند النساء المتزوجات. -

إظيار الفروؽ في درجات تقدير الذات بيف النساء المتأخرات في سف الزواج والنساء  -
 المتزوجات.

 ر الفروؽ في درجات السموؾ العدواني في سف الزواج بيف النساء المتزوجات.إظيا -

                                                           
جامعة النجاح,  رسالة ماجستير غير منشورة, ,وجية نظر سكاف محافظة قمقيمية في الزواج المبكر لإلناث(. 2010ب )رجاء رات شيواف, - 1

 .199-19نابمس, ص: 
, رسالة ماجستير غير العدواني عند النساء المتأخرات في سف الزواجتقدير الذات وعالقتو بظيور السموؾ  (.2012) يسمينة, أيت مولود - 2

 .234-25تيزي وزو, ص: منشورة, جامعة مولود معمري ,
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 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 بيف تأخر سف الزواج والسموؾ العدواني.وجود عالقة دالة إحصائيًا  -

 حصائيًا بيف تأخر سف الزواج وتقدير الذات.وجود عالقة غير دالة إ -

فراز أساليب عدوانية بخصائص شخصية وفردية تدفعيا إلى إتأخر سف الزواج يجعؿ المرأة تتسـ  -
   تمجأ إلييا كوسيمة تعامؿ وتفاعؿ مع اآلخريف.

( بعنواف:أثر التعميـ في ظاىرة العنوسة ومنعكساتيا عمى النمو 0220دراسة ليندا محسف حداد ) -3
 1 السكاني في الساحؿ السوري.

 الدراسة إلى:ىدفت ىذه 

 التعرؼ إلى مفيـو العنوسة ومتغيراتيا واآلثار الناجمة عنيا. -

 دراسة العالقة بيف التعميـ والعنوسة ومنعكساتيا عمى النمو السكاني. -

 التعرؼ إلى أسباب تأخر سف الزواج في الساحؿ السوري. -

 التعرؼ إلى اتجاىات الشباب نحو تأخر سف الزواج. -

 ج الدراسة:وكاف مف أىـ نتائ

الفئة العمرية لمزواج في كؿ مف محافظتي الالذقية وطرطوس ترتفع كمما ارتفع المستوى  إف   -
 تأخر سف الزواج يرتفع كمما ارتفع المستوى التعميمي. وىذا يدؿ عمى أف   ,التعميمي

ىو تشكؿ العوامؿ االقتصادية سببًا كبيرًا في تأخر سف الزواج، ولكف العامؿ األكثر تأثيرًا  -
 ميف المنزؿ.عف الزواج بسبب عدـ القدرة عمى تأالتأخر 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واإلناث فيما يتعمؽ )األعباء المادية, المشاكؿ  -
 األسرية، المتغيرات االجتماعية, أسباب اإلحجاـ عف الزواج, الصحة النفسية واالجتماعية(.

 التعميـ وارتفاع سف الزواج لدى الفتيات.وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف 
 

                                                           
رسالة ماجستير غير  ,أثر التعميـ في ظاىرة العنوسة ومنعكساتيا عمى النمو السكاني في الساحؿ السوري (.2012ف )حداد, ليندا محس- 1

 .464-4,ص: جامعة تشريف,الالذقيةقسـ اإلحصاء والبرمجة, كمية االقتصاد,  منشورة,
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( بعنواف: قمؽ 0222دراسة د. ىادي صالح النعيمي و جنار عبد القادر الجباري ) -4 
 1المستقبؿ لدى المدّرسات المتأخرات عف الزواج في محافظة كركوؾ.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى :
التعرؼ عمى مستوى القمؽ عمى المستقبؿ لدى المدّرسات المتأخرات عف الزواج في أعمار  -

 مثيالتيف مف المدّرسات. 

ذا كانت ىناؾ عالقة ذات داللة في مستوى قمؽ المستقبؿ تبعًا لمتغير العمر التعرؼ فيما إ -
 ومتغير سنوات الخدمة.

 آلتية:توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج ا

 سات العامالت في المدارس الثانوية في محافظة كركوؾ يعانيف مف قمؽ المستقبؿ.المدرّ  إف   -

ومتغير سنوات الخدمة عمى قمؽ المستقبؿ لدى المدّرسات  ,ال توجد داللة احصائية لمتغير العمر -
 المتأخرات في الزواج.

كاف بطريقٍة توجو المدّرسات المتأخرات عف الزواج نحو القمؽ  نتيجة تجانس مجتمع البحث فإف   -
 يجابي.السموؾ الواحد لـ ُيدعـ بتعزيز إ ذلؾ النمط مف ألف   ,قويٍة واستجابات انفعالية حادة

( بعنواف: مالمح التغير االجتماعي في الريؼ 0227إياد محمد عماوي ) .دراسة د -5
.  2الفمسطيني.دراسة ميدانية لعادات الزواج في ثالث قرى بمحافظة طولكـر

 الدراسة إلى تحديد مستويات لألىداؼ:تيدؼ ىذه 

ىدؼ عممي لمعرفة عممية لمتغيرات التي طرأت عمى بعض العادات االجتماعية المتعمقة بمراسـ  -1
 الزواج في القرية الفمسطينية.

ىدؼ تطبيقي يتمثؿ في معرفة مدى استخداـ المؤسسات الحكومية لمنتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في -4
 ىذه الدراسة.

                                                           
,مجمة قمؽ المستقبؿ لدى المدرسات المتأخرات عف الزواج في محافظة كركوؾ(. 2010النعيمي, ىادي صالح, و الجباري,جنار عبد القادر)  - 1

 .186-18,ص :3العدد , كركوؾ, 17التربية والتعميـ, المجمد 
(.  التغير االجتماعي في الريؼ االجتماعي في الريؼ الفمسطيني دراسة ميدانية لعادات الزواج في ثالث قرى 2007عماوي, محمد إياد )  - 2

, ص:بمحافظة طولكـر  .147-12, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة طولكـر
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 وعاداتو خصوصًا. ,تتبع التغيرات االجتماعية في الريؼ الفمسطيني بما يرتبط بالزواج عموماً -4

ية الفمسطينية وكانت مشكمة البحث حوؿ دراسة طبيعة التغيرات التي طرأت عمى الزواج في القر 
 مسطيف.يديولوجية التي شيدتيا فصادية واالجتماعية والسياسية واألتحوالت االقتومحدداتو نتيجة ال

 ومف أىـ نتائج الدراسة اآلتي:

 ,بما يتعمؽ بالزواج ومحدداتووتقاليدىا وجود تغيرات بنيوية أساسية في عادات األسرة الفمسطينية  -
 وطريقة االحتفاؿ بو.

 تغير واضح في المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منيا األسرة الفمسطينية. -

والتضامف بيف الشرائح المجتمعية عمى خالؼ  ,ـ المجتمعية السابقةالتغير يسير باتجاه تراجع لمقي -
  ما كاف عميو سابقًا.

 

 

 

دراسة -لدى الشباب الجامعي( بعنواف: تأخر سف الزواج 0227دراسة الدكتور جالؿ السناد ) -6
 1ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ.

الزواج كما تراىا عينة مف طمبة ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أسباب التأخر في سف 
ىدؼ البحث كما , وطالبةً  اً / طالب311كميتي التربية واليندسة المدنية في جامعة دمشؽ بمغ عددىا /

 ,السنة الدراسية. إلى معرفة الفروؽ بيف أفراد العينة تبعًا لمتغيرات البحث: الجنس, الكمية

 وكاف مف أىـ نتائج الدراسة:

الزواج  يمي ذلؾ إيمانيـ أف  , ىمية الكبرى لمشكمة السكف وغالء األجورأفرادًا يعطوف األ إف   -
قسمة ونصيب, وارتفاع تكاليؼ المعيشة والحياة, وفقداف الوالديف, أو أحدىما, ومسؤولية الفتى 

                                                           
مجمة جامعة دمشؽ  ,انية عمى عينة مف طمبة جامعة دمشؽدراسة ميد -(.  تأخر سف الزواج لدى الشباب الجامعي2007السناد, جالؿ) - 1

 .124-83, ص:  العدد األوؿ ,23لمجمد لمعمـو التربوية, ا
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أو الفتاة عف تربية األخوة, وعدـ رغبة الزوجة بالسكف مع أىؿ الزوج, وحالة األسرة 
الميور, ومواصمة التحصيؿ العممي, ومستوى الدخؿ المنخفض لمرجؿ, االجتماعية, وغالء 

 وتقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينيا.

حصائية بيف متوسط درجات طمبة كمية التربية ومتوسط درجات طمبة وجود فرؽ ذي داللة إ -
 .1011كمية اليندسة المدنية عمى مقياس أسباب تأخر سف الزواج عند مستوى الداللة 

حصائية بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى وجود فرؽ ذي داللة إ عدـ -
 .1011مقياس أسباب تأخر سف الزواج عند مستوى داللة 

حصائية بيف متوسط درجات طمبة السنة األولى ومتوسط درجات طمبة وجود فرؽ ذي داللة إ -
 .1011داللة السنة الخامسة عمى مقياس أسباب تأخر سف الزواج عند مستوى 

 

 

( بعنواف: أسباب تأخر سف الزواج لدى فئة الشباب )حالة 0226) دراسة داريف محمد جممودي -7
 1تطبيقية بعض مناطؽ محافظة الالذقية(

 ىذه الدراسة إلى تحميؿ ظاىرة سف الزواج مف خالؿ : تىدف
لتركيب وا ،معرفة التركيب السكاني في سورية والذي يتضمف التركيب العمري والنوعي -

 االقتصادي والميني لمسكاف.

 أسباب تأخر سف الزواج. معرفة -

 حصائية المناسبة.المؤشرات والطرائؽ اإلتحميؿ مشكمة تأخر سف الزواج مف خالؿ استخداـ  -

 نتائج اآلتية:وقد توصمت ىذه الدراسة إلى ال

 توفير المساكف الشبابية بأجور رمزية. -

نسبة ممكنة مف العاطميف عف تشجيع قياـ القطاع الخاص باستثمارات تؤدي إلى تشغيؿ أكبر  -
 العمؿ.

                                                           
,رسالة ماجستيرغير أسباب تأخر سف الزواج لدى فئة الشباب )حالة تطبيقية بعض مناطؽ محافظة الالذقية((.  2006)داريف, جممودي - 1

 .166-4ص:  الالذقية, جامعة تشريف,قسـ اإلحصاء والبرمجة, كمية االقتصاد,  منشورة,
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  تقديـ منح لمراغبيف في الزواج. -

بعنواف: العوامؿ المؤثرة في تأخر سف الزواج عند الشباب  (2003دراسة جياد دياب الناقوال ) -8
 1ومنعكساتو.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

ودرجة تأثير كؿ عامؿ منفردًا,  العوامؿ المؤثرة في مشكمة تأخر سف الزواج لدى الشباب,التعرؼ إلى 
في  والمجتمع في آٍف واحد, وقد انطمؽومعرفة ما تتركو ىذه المشكمة مف آثار سمبية عمى الفرد واألسرة 

 دراستو مف مجموعة مف الفرضيات كاف أىميا:

 واج وتأخر سنو عند الشباب.قد تكوف ىناؾ عالقة بيف ارتفاع تكاليؼ الز  -

 قد تؤدي قمة فرص العمؿ إلى تأخر سف الزواج عند الشباب. -

 قد يكوف ىناؾ عالقة بيف تدخؿ األىؿ وتأخر سف الزواج عند الشباب. -

 يزداد تأخر سف الزواج عند الشباب كمما زادت سنوات تعميميـ. -

 خرجت الدراسة بعدة نتائج منيا:

الدرجة األولى مف بيف المشكالت االقتصادية التي تواجو أف مشكمة تأميف المسكف تأتي ب -
 % مف الذكور:61فقد أجابت نسبة  الشباب,

 السبب األوؿ: ىو عدـ القدرة عمى تأميف منزؿ خاص بيـ. أف  

 % . 1101أما السبب الثاني: فيو ارتفاع تكاليؼ الزواج ومتطمباتو, وقد احتؿ نسبة 

 % مف مجموع أفراد العينة.1101ث شكمت السبب الثالث: قمة الدخؿ الشيري حي

قمة فرص العمؿ وعدـ حصوؿ األفراد المتأخريف بالزواج عمى عمؿ دائـ ُيسيـ في تأخير  إف   -
 ال سيما الذكور.و  ,زواجيـ

تأخر زواجيـ بخاصة عند و  بينت الدراسات وجود ارتباط بيف تدخؿ األىؿ في زواج أبنائيـ, -
 ىؿ ىو السبب االجتماعي األوؿ إزاء تأخرىف عف الزواج.الفتيات المواتي رأيف أف تدخؿ األ

                                                           
1
, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة , كلٌة التربٌة, العوامل المؤثرة فً تأخر سن الزواج عند الشباب ومنعكساته(. 4114الناقوال ,جهاد دٌاب ) - 

 .3,9جامعة دمشق, دمشق, ص:
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 وعاليًا )جامعي, طًا )إعدادي, ثانوي, معيد متوسط(األفراد المتعمميف تعممًا متوس وحظ أفّ لُ  -
, ماجستير, دكتوراة( ىـ أكثر الناس عرضًة لمتأخر في سف الزواج مف ذوي التعميـ  ,دبمـو

 المنخفض.

لتأخر سف زواج  ( بعنواف: العوامؿ االجتماعية والثقافية0220) الشعبانيدراسة فاطمة مبارؾ  -9
 1الفتيات في المجتمع الحضري.دراسة ميدانية عمى مدينة جدة:

 ىذه الدراسة إلى : تىدف
 حجـ ظاىرة تأخر الزواج لدى فتيات مدينة جدة. معرفة  -

 أىـ الخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية لمفتيات الالتي تأخر سف زواجيف. معرفة -

 أىـ العوامؿ االجتماعية والثقافية واالقتصادية لمفتيات الالتي تأخر سف زواجيف. معرفة -

 ومف أىـ نتائج الدراسة :
 مف شخص متزوج بواحدة أو أكثر.الزواج رفض نسبة مف المبحوثات  -

 بحوثات الزواج مف مطمؽ أو أرمؿ.رفض نسبة مف الم -

 ارتفاع سف الزواج.و  تعميـ المبحوثات  وجود عالقة ارتباطية بيف مستوى -

 وجود عالقة ارتباطية بيف المينة التي تزاوليا المبحوثة وارتفاع سف الزواج لدييا. -

 

 الدراسات األجنبية. 2-2-0

 2بعنواف: الزواج والرفاىية االقتصادية.( 0222باتريؾ فاجف و ىنري يوتيكوس و أندرو كد)دراسة  -2

وقد قاـ فييا الباحثوف بتسميط الضوء عمى  ,ُأجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية
 االرتباط الوثيؽ لمرفاىية االقتصادية بالزواج وارتفاع عدد األسر الزواجية.

                                                           
في مدينة جدة,  ةدراسة ميداني ,وامؿ االجتماعية والثقافية لتأخر سف زواج الفتيات في المجتمع الحضريالع(. 2006, فاطمة )الشعباني - 1

 .189-18جامعة الممؾ عبد العزيز, الرياض, ص:كمية التربية,  رسالة ماجستيرغير منشورة ,
2
 - Fagan,Patric and others (2011).Marriage and economic well being, Marriage and religion research institute, 

Washington.dc. 
On line at: marri.us/get.cfm. 
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ومدى االستقرار المادي  ,ة المتزوجةتوضيح العالقة بيف العمالة والدخؿ لألسر  في ىذه الدراسة تـّ 
والصحية المقدمة مف قبؿ  لمرجاؿ والنساء المتزوجيف. ومدى الربط بيف حاالت الفقر والرعاية االجتماعية

 ومعرفة مدى الرفاىية االقتصادية التي يتمتع بيا الطفؿ في األسر المتزوجة.الحكومة, 

تزوجة وبيف طمب الرجاؿ والنساء لمحصوؿ وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة بيف األسر الم
اإلضافة إلى وتحقيؽ دخؿ مادي أعمى ب , غير المتزوجيفعمى وظيفة بدواـ كامؿ مقارنة مع نظرائيـ 

معدالت الفقر أعمى بكثير في األسر غير  وقد تبيف أفّ  وجود استقرار نفسي وانفعالي واضح في العمؿ.
كثر مف ثمث األميات العازبات في الفقر, وما يقارب مف حيث يعيش أ ؛المتزوجة ذات العائؿ الواحد

 % مف األميات العازبات في سف المراىقة وتعتمد قسائـ الغذاء ومعونات البطالة.61

 برفاىية اقتصادية أكثر مف األطفاؿ في األسر ذات العائؿ الواحد. وفاألطفاؿ في األسر المتزوجة يتمتع

( بعنواف: سف آمنة لمزواج في 0222الصحة العالمية )دراسة مجموعة مف الباحثيف لمكتب  -0
 1اليمف.

ىذا المشروع المعتمد مف قبؿ مكتب الصحة العالمية ُصمـ كجزء مف البرنامج الوطني اليمني 
 الذي ييدؼ إلى:

 سنة عامًة. 18والزواج قبؿ  ,إنياء زواج األطفاؿ في اليمف خاصةً  -

 تحسيف صحة الفقراء. -

 األميات وحديثي الوالدة.محاولة الحد مف وفيات  -

 حماية الفتيات عف طريؽ تغيير األعراؼ االجتماعية الراسخة. -

 والتأكيد عمى أىمية تعميـ الفتيات. ,إعالء قيمة الطفؿ األنثى -

اليمف مف بيف العشريف دولة التي ينتشر فييا زواج األطفاؿ في  مشكمة ىذا المشروع األساسية كانت أف  
% في 13سنة وتزوج  17ا يقرب مف نصؼ فتيات اليمف تزوجف قبؿ سف حيث م عمٍر صغيٍر جدًا.

سنوات. وتوصؿ البحث  9ي عمر وفي بعض المجتمعات الريفية تكوف الفتاة مخطوبة ف ,سنة 13عمر 
زواج الفتيات المبكر ىو الممارسة التقميدية األكثر  :أو بمسمى آخر ,زواج األطفاؿ في اليمف ف  إلى أ

                                                           
1
- A group of reseahers ( 2011). Safe age of marriage in Yemen.Pathfinder International ''A global leader in 

sexual and reproductive health of women, men and young people in developing contries,USA, Water town. 
On line at:http:llwww.pathfinder.org. 
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ضرره ينبع  قافة االجتماعية المتجذرة في المجتمع والمباركة ليذا النمط لمزواج(.ضررًا, )وبحكـ الث
جبارية ويدفعيا لإلنجاب مبكرًا ألزواج أكبر الفتيات عمى ممارسة عالقة جنسية إاألساسي مف كونو يجبر 

دراكاً  ,سناً  إمكانية  بجان إلى, مما يؤثر عمى صحة الفتيات ويجعميا تترؾ تعميميا وتكوف أقؿ نضجًا وا 
 تعرضيا لمعنؼ المنزلي بدرجات واسعة وشديدة.

 1( بعنواف: الفيسبوؾ. مشاكؿ العالقة.0222دراسة ديفيد غاردنر ) -3

تتحدث الدراسة عف مواقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ في الواليات المتحدة األمريكية, كيؼ 
عمى شريحة واسعة وممتدة مف جميع أف دخوؿ ىذه التكنولوجيا الجديدة في حياة الناس قد أثرت فعميًا 

أّف كّؿ حادثة مف البسطاء إلى النخب العممية السياسية واالجتماعية. خاصًة بعد ظيور  ؛طياؼ الناسأ
طالؽ مف أصؿ خمسة يكوف العامؿ المسبب فييا ىو إدماف أحد الزوجيف عمى الفيسبوؾ. ووفقًا 
إلحصائية جديدة مف قبؿ األكاديمية األمريكية لممحاميف في القضايا الزوجية فإف نسبة اعتماد المحاميف 

 %.81عمى أدلة الغش والخيانة قد وصمت إلى 

ـ تكف قع التواصؿ االجتماعي قد فتحت أبوابًا جديدة مف التواصؿ لموا توصؿ البحث إلى أف  
أتاحت طريقًا جديدًا وسياًل ومستورًا عف أعيف الرقباء مف العائمة, أو ذاتو الوقت معروفة في السابؽ, وفي 

المجتمع المحيط, مما أثر عمى العائالت وزاد في المشاكؿ األسرية والمجوء إلى عيادات المعالجيف 
 وأخيرًا الطالؽ وتفسخ العائمة. ,ييف والمختصيف بقضايا الزواجالنفس

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

زواج المبكر أو أّنيا تناولت أحواؿ الزواج مف خالؿ الجميعيا الدراسات السابقة  تبيف مف
ارتباط  أي بقاء الزواج موضوع يتأرجح بيف أحد الطرفيف النقيضيف, وذلؾ مف خالؿ المتأخر والعنوسة؛

 أو عامميف عمى أفضؿ تقدير. ,ىذا التأرجح مع عامؿ واحد

: اقتصادي مد عمى اتجاىيفتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بكونيا منذ البداية تعت
أي تحميؿ العالقة بيف مجموعة مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية كمتغير مستقؿ وسف  واجتماعي؛

انية الزواج في السف وذلؾ لرسـ صورة واضحة عف تدخميا في التأثير عمى إمك الزواج كمتغير تابع,

                                                           
1
 -Gardner,Deve(2010). Facebook and relationship problems. 

On line at: www.huffington post.com. 

http://www.huffington/
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الذي تتميز بو ىذه الدراسة أّنيا تركز  العامؿ األساس كؿ مف الرجؿ والمرأة. وبالتالي فإف   الذي يرغب فيو
اعية(, عمى سف الزواج ارتفاعًا كاف أـ انخفاضًا, وذلؾ مف خالؿ ستة عوامؿ مجتمعة )اقتصادية واجتم

(, وذلؾ لوجود 31-11والتي ىي في مجمميا تشّكؿ أساس حياة الشاب والفتاة في الفئة العمرية النشطة )
الرغبة بالزواج في ىذه المرحمة العمرية إلرواء الدافع الجنسي الفطري الموجود في داخمو بطريقٍة مشروعٍة 

تماعي, مف خالؿ مباركة األىؿ وتحقؽ لو االستقرار االقتصادي واالج ,تحمؿ لو الصحة والعفاؼ
واألصدقاء والمجتمع, والتي بدورىا تعطيو صفة التشريؼ والتقديس لألجياؿ الناتجة عف ىذا الرباط 

 المقدس.

 مشكمة البحث: 2-0

ُيواجو تحديد سف الّزواج األوؿ في سورية عامًة, وفي محافظة الالذقية خاصًة, بصعوبات   
عادات  -)مستوى تعميـ ة( وبجممة مف المشكالت االجتماعيةغالء معيش-بطالة -اقتصادية )فقر

تتجسد في محددات أساسية تتالعب بو وتؤثر عمى سف الّزواج,  ,ثورة االتصاالت الحديثة( -وتقاليد
مشكمة البحث تتمخص  فإف  ومف ىنا  وعمى رغبتيـ في إشباع رغباتيـ الجسدية بطريقة مشروعة صحية.

في مجموعة مف المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي قد تترؾ آثارًا سمبية عمى المجتمع في المدى 
 البعيد في محافظة الالذقية.

 فرضيات البحث: 2-3

 ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمزمف عمى متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور. الفرضية األولى:

 ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمزمف عمى متوسط سف الزواج عند اإلناث. نية:الفرضية الثا

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمتوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور عمى متوسط سف  الفرضية الثالثة:
 الزواج األوؿ عند اإلناث.

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمزمف عمى الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند  :الفرضية الرابعة 
 الذكور واإلناث.

اليوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور والفرؽ  :الفرضية الخامسة
 بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث.
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عالقة ذات داللة إحصائية بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث والفرؽ ال يوجد  الفرضية السادسة:
 بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث.

اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارت واقعات الزواج األوؿ عند الذكور  الفرضية السابعة:
 في الفئة العمرية مع مركز الفئة العمرية.

اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارت واقعات الزواج األوؿ عند اإلناث  لثامنة:الفرضية ا 
 في الفئة العمرية مع مركز الفئة العمرية.

الفئة مع تكرار اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارت واقعات الزواج األوؿ  الفرضية التاسعة:
 .عند الذكور  2102العمرية في عاـ 

اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارت واقعات الزواج األوؿ مع تكرار الفئة  ضية العاشرة:الفر 
 عند اإلناث.  2102العمرية في عاـ 

 األوؿ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج :الفرضية الحادية عشر
 .في محافظة الالذقية

في  األوؿ  حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواجال توجد عالقة ذات داللة إ :عشر ةالفرضية الثاني
 قية.محافظة الالذ

وسف الزواج في  لة إحصائية بيف العوامؿ االجتماعيةال توجد عالقة ذات دال :عشر ةالفرضية الثالث
 محافظة الالذقية.

حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج ال توجد عالقة ذات داللة إ :الفرضية الرابعة عشر
 في محافظة الالذقية.األوؿ 

 :الفرضية الخامسة عشر

حصائية بيف متوسطات إجابات أفراد العينة حوؿ أثر يسية: ال توجد فروقات ذات داللة إالفرضية الرئ
 المشكالت المختمفة عمى سف الزواج.
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 ومنيا تتفرع الفرضيات الفرعية التالية:

في محافظة األوؿ حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج توجد فروقات ذات داللة إ -1
 . (الجنس) النوع الالذقية تبعًا لمتغير

في محافظة األوؿ حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواج ال توجد فروقات ذات داللة إ -4
 . (الجنس) النوع الالذقية تبعًا لمتغير

في محافظة األوؿ حصائية بيف العوامؿ المجتمعية وسف الزواج قات ذات داللة إال توجد فرو  -4
 .(الجنسالنوع )الالذقية تبعًا لمتغير 

في األوؿ ال توجد فروقات ذات داللة احصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج  -3   
 .(الجنس) النوع محافظة الالذقية تبعًا لمتغير

 :عشر ةالفرضية السادس

جابات أفراد العينة حوؿ أثر المشكالت المختمفة ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إ
 تبعًا لمتغير مكاف اإلقامة.

 ومنيا يتفرع الفرضيات الفرعية التالية:

ة في محافظاألوؿ حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج ال توجد فروقات ذات داللة إ -1   
 قامة.تبعًا لمتغير مكاف اإلالالذقية 

في محافظة الالذقية  األوؿ حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواجال توجد فروقات ذات داللة إ -4  
 قامة.تبعًا لمتغير مكاف اإل

ة في محافظاألوؿ حصائية بيف العوامؿ المجتمعية وسف الزواج ال توجد عالقة ذات داللة إ -4  
 قامة.مكاف اإلالالذقية تبعًا لمتغير 

ة في محافظاألوؿ وسف الزواج  صائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثةذات داللة إح ال توجد عالقة -3  
 قامة.الالذقية تبعًا لمتغير مكاف اإل

 ال فروقات عالقة ذات داللة إحصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج عشر: الفرضية السابعة 
 .بعًا لمتغير مستوى الدخؿفي محافظة الالذقية ت األوؿ
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 أىداؼ البحث: 2-4

سف تحديد ييدؼ البحث إلى الوقوؼ عمى المشكالت االقتصادية واالجتماعية المؤثرة عمى 
مف  ,( في محافظة الالذقية31-11لكؿ مف الرجؿ والمرأة في الفئة العمرية النشطة لمزواج )األوؿ الزواج 
 خالؿ:

 والرجؿ في محافظة الالذقية.تحديد سف الزواج لممرأة  -1

 التعرؼ عمى المشكالت االقتصادية وأثرىا عمى سف الزواج. -4

 التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية وأثرىا عمى سف الزواج. -4

 وضع الحموؿ والمقترحات المالئمة ليذه الظاىرة. -3

 أىمية البحث: 2-5

يات أساسعمى ؿ المشكالت االقتصادية واالجتماعية المؤثرة تنبع أىمية البحث مف كونو يحمّ 
بحسب درجة ىذه  ,رتفاعًا أو انخفاضاً سف الزواج اعمى  أساس . وبشكؿٍ نسافالحياة المادية والثقافية لإل

نساف ليذه المحددات األساسية في حياة الشباب والشابات , واستجابة اإلتعقيد المجتمع مستوىو  ,األىمية
 ج النشط في محافظة الالذقية.في سف الزوا

تحديد األسباب وتحميميا يجعمنا أقدر عمى اقتراح الحموؿ لوقؼ التأثيرات السمبية ليذه  إف  فوبالتالي 
 المشكالت عمى سف الزواج. 

 ولماذا وما السبيؿ إليقاؼ التأثيرات السمبية؟ ,ر سف الزواج: ىؿ تغي  ىنا يكوف التساؤؿ األساس

 نصؿ إلى أسئمة فرعية : ع ىذا السؤاؿ الرئيسؿ التعامؿ ممف خال

 ؟األوؿ سف الزواج تحديد ىؿ تؤثر المشكالت االقتصادية عمى 

  ؟األوؿ سف الزواجتحديد ىؿ تؤثر المشكالت االجتماعية عمى 

رية فو السّ واقع الحياة االجتماعية الذي تغمّ عمى ىذه األسئمة مف  إجابات حقيقية لمحصوؿ عمى 
بابيا وطرح الحموؿ سسيجعمنا نقؼ عمى حجـ المشكمة وأ ,مجتمع محافظة الالذقيةوالخصوصية في 
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نساف أجمؿ وأسيؿ مع شريكو الذي يؤمف لو االستقرار واألماف االقتصادي مالئمة لجعؿ حياة اإلال
 واالجتماعي.

 منيجية البحث: 2-6

في  جعة ما وردوذلؾ مف خالؿ مرا ,منيج الوصفي التحميمياعتمدنا في ىذا البحث عمى ال 
زواج الكتب والمراجع والمقاالت العممية المتعمقة بالمشكالت االقتصادية واالجتماعية المؤثرة عمى سف ال

تمت مراجعة سجالت المحكمة الشرعية في محافظة الالذقية, خالؿ لالذقية. وبشكٍؿ خاص في محافظة ا
 فترة الدراسة.

ـ   ,وبعد تحديد مجتمع البحث سحب عينة مف واقعات الزواج, ودراستيا وتحميؿ بياناتيا لالستفادة مف  ت
خرى مف المتزوجيف لممرة كما تـ توزيع استبياف عمى عينة أ المعمومات التي تتضمنيا ىذه الواقعات.

 األولى, لمعرفة آرائيـ حوؿ تأثير ىذه المشكالت عمى قرار الزواج لدييـ في سف الزواج.

ـ   ,وأخيراً  وفي دراسة واقع  ,في تحميؿ البيانات spss.17حصائي داـ البرنامج اإلاستخ ت
)مستوى تعميـ  المشكالت االجتماعية مفو  المشكالت االقتصادية مف) بطالة وفقر وغالء معيشة(

 .مى سف الزواج في محافظة الالذقيةوانعكاس ىذه المحددات ع ,وثورة االتصاؿ الحديثة( وعادات وتقاليد
إلى مجموعة مف المقترحات والتوصيات التي تفيد في وضع حموؿ ليذه المشكالت التي وذلؾ لموصوؿ 

 تؤثر عمى سف الزواج.

 أدوات البحث: 2-7

اعتمدت الباحثة في الدراسة عمى المعمومات المستخرجة مف المجتمع المدروس مباشرًة. لذلؾ 
ـ   ية, وذلؾ لالستفادة مف المعمومات االعتماد عمى بيانات المحكمة الشرعية في محافظة الالذق فقد ت

(, وذلؾ مف خالؿ عينة 31-11الخاصة بواقعات الزوج األوؿ لألفراد ضمف الفئة العمرية النشطة )
 عشوائية منيا.

ـ   اً خاص اً صّممت الباحثة استبيان تحكيمو مف قبؿ مجموعة مف األساتذة الجامعييف المختصيف  ت
ضمف  االستبياف عمى عينة مف المتزوجيف لممرة األولى ة. ُوزعَ في كمية االقتصاد قسـ اإلحصاء والبرمج
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لمعرفة آرائيـ حوؿ تأثير المشكالت االقتصادية واالجتماعية عمى سف  (,31-11الفئة العمرية النشطة )
 الزواج األوؿ. 

 ىي: عّدة واالستبياف مؤلؼ مف محاور

 ويتألؼ مف سبعة بنود. ,: يتكوف مف بيانات شخصية ووظيفيةالمحور األوؿ

يتناوؿ بيانات حوؿ أثر العوامؿ االقتصادية عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية,  المحور الثاني:
 ويتألؼ مف عشرة مؤشرات.

يتناوؿ بيانات حوؿ أثر العوامؿ المجتمعية عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية,  المحور الثالث:
 .اً ويتألؼ مف أحد عشر مؤشر 

يتناوؿ بيانات حوؿ أثر العوامؿ المجتمعية عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية,  المحور الرابع:
 ويتألؼ مف تسعة مؤشرات.

افظة ويتناوؿ بيانات حوؿ أثر وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى تغير سف الزواج في مح المحور الخامس:
 مؤشرات.الالذقية, ويتألؼ مف ثماني 

 البيانات:مصادر  2-8

 وتتألؼ مف مصدريف رئيسيف ىما:

 سجالت المحكمة الشرعية خالؿ فترة الدراسة. -1

 نتائج االستبياف الموزع عمى عينة مف المتزوجيف لممرة األولى. -4

 حدود البحث: 2-9

مة في سجؿ عمى استقصاء المعمومات مف واقعات الزواج المسجّ  تقتصر الدراسة الحالية الحدود البشرية:
 المحاكـ الشرعية في محافظة الالذقية .

 .(ريؼ ومدينة)محافظة الالذقية  الحدود المكانية:

 .4114 -4111الحدود الزمانية: 
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 مصطمحات البحث: 2-22

 ة:ة اآلتينعتمد في ىذا البحث عمى التعريفات اإلجرائي

                         Marrigeالزواج: 

عقد لتأسيس األسرة وشرط طبيعي إلنجاب األطفاؿ, وىو حادثة ديموغرافية ىامة تتأثر بعوامؿ  ىو 
 والتركيب الديموغرافي لممجتمع.  ,وتؤثر في النمو السكاني ,متعددة

 Marriegable age     سف الزواج:       

 كؿ مف الشاب والفتاة قادريف جسديًا وعاطفيًا وانفعاليًا عمى الزواج. فيو ىو السف الذي يصبح 

                Adulthhoodسف البموغ: 

 كؿ مف الشاب والفتاة قادريف جسديًا وعاطفيًا وانفعاليًا عمى الزواج.فيو  ىو السف الذي يصبح 

      The age of first marriageسف الزواج األوؿ: 

 يتـ فيو عقد الزواج األوؿ لكؿ مف الرجؿ والمرأة, وىو يكوف عادًة بعد سف البموغ.ىو السف الذي 

 Early age of marrigeسف الزواج المبكر:     

في سف أقؿ مف المتعارؼ عميو في المجتمع وفؽ ىو سف الزواج الذي يكوف فيو الشاب أوالفتاة 
 الخصوصية الزمانية والمكانية.

 Late age of marrigeسف الزواج المتأخر:    

ىو سف الزواج  في مرحمة عمرية متأخرة عف سف البموغ, وقد يتجاوز عمر الخصوبة العمرية وذروة 
 (.31-11الشباب في الفئة العمرية النشطة لمزواج والمحددة في )

 The economic problemالمشكمة االقتصادية:      

وتمتاز في الغالب بعدـ كفايتيا إلشباع ف ومكاف معنيني, عدـ كفاية الموارد االقتصادية المحدودة في زما
 حاجات األفراد المتزايدة في اضطراد.
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           The social problem    المشكمة االجتماعية:

 ىي انحراؼ ظاىرة محددة أو عدة ظواىر عف النسؽ العاـ المتعارؼ عميو اجتماعيًا.

 مجتمع البحث وعينتو: 2-22

 عمى عينتيف ىما:يعتمد ىذا البحث 

 في كؿ عاـ.%( 11لمحكمة الشرعية, بحجـ )مة أصواًل في االمسجّ  عينة مف واقعات الزواج -1

عينة مف المتزوجيف لممرة األولى خالؿ فترة الدراسة لالستفادة منيا في اإلجابة عمى االستبياف لبياف  -4
 تأثير المشكالت االقتصادية واالجتماعية عمى سف الزواج األوؿ.

ميف المسجّ (, و 4114 -4114يتألؼ مجتمع البحث مف المواطنيف المتزوجيف لممرة األولى خالؿ الفترة )
ـ  3111)حيث بمغ عددىـ  في سجالت المحكمة الشرعية في محافظة الالذقية.  ( واقعة زواج, ولذلؾ ت
 سحب عينة عشوائية مف ىذه الوقائع مف كؿ عاـ.

 

 حصائي التالي:نا القانوف اإلة االستبياف استخدمولحساب حجـ عين

     
       

         

      

n.حجـ عينة البحث : 

N.حجـ مجتمع البحث : 
Pوىو احتماؿ وقوع سف 0..1تساوي  أّنيا ىار والواحد, وافترضنا: نسبة مئوية تتراوح قيمتيا بيف الصف ,

 الميدانية. ( وذلؾ حسب الدراسة40-00الّزواج ضمف الفئة العمرية النشطة )
E 0.05: نسبة الخطأ المسموح بو وىو غالبًا يساوي. 
Z 95عند معامؿ ثقة  1.96: الدرجة المعيارية وتساوي%. 

 ( زوج وزوجة.469)بمغ مجوع أفراد العينة
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 وؿصؿ األ الف

 (مفيومو, أشكالو, سنو الّزواج )
 

 المبحث األوؿ : مفيـو الزواج.

 المجتمع السوري.المبحث الثاني :أشكاؿ الزواج في 

 المبحث الثالث: سف الزواج.
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 مقدمة:
شرطًا ضروريًا لتكويف األسرة واإلنجاب في  عد  وتُ  تالـز أي تجّمع بشري, الزواج ظاىرة اجتماعية

 ,في ىيكمية المجتمع الزواجدور مور المرتبطة بيكمف في األبينيا االختالؼ ولكف  معظـ المجتمعات.
في كؿ مجتمع وفقًا لمحددات ىذا مفيـو الزواج  يتبمورو  مف آثار ونتائج. وما يترتب عميو وما ينتج عنو

 المجتمع والظروؼ الزمانية والمكانية.
, والشرع نسانيةتعريؼ الزواج مف منظور العموـ اإل مفيوـ الزواج, مف خالؿ لذلؾ سنقدـ في ىذا الفصؿ

وظائؼ الزواج وأشكالو في المجتمع السوري. ومف التغيرات البنيوية الحاصمة في  وتوضيح والقانوف.
وفؽ  ,خالؿ ما سبؽ تحديد مفيـو سف الزواج في المجتمع السوري بشكٍؿ عاـ والالذقية بشكًؿ خاص

الخصوصية الديموغرافية لمجتمع الالذقية, وبالتالي فيـ أسباب تأثر سف الزواج بالمشكالت والمحددات 
 تنوعة التي تؤثر عميو وتتحكـ بو. الم
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         The concept of marriage.الزواج مفيوـالمبحث األوؿ:  1-1
 tion of marriage    niThe defiالزواج : تعريؼ 1-1-1

الفرد في المجتمع ينسج عالقات اجتماعية اقتصادية سياسية متشابكة األطراؼ بينو وبيف  إف  
عف التطور وتجعمو عاجزًا كامٌف فيو  نساف أمرٌ اجتماعية اإل حيث أف   ,ضمف مجموعتوأقرانو في حياتو 

 .دوف اآلخريفمف والتغير واالستمرار 
وعميو . ة لتكويف المجتمع وبناء األسرةالمقدمة األساسيفي المجتمعات يكّوف والزواج في واقعو وتجمياتو 

محددات تعمؿ في الغالب و درجة تعقيده يتصؼ بصفات أساسية  مجتمع ميما عمت الزواج في أيّ  فإف  
و نظاـ اجتماعي يتصؼ بقدر مف االستمرارية واالمتثاؿ حيث أنّ  ,بومف خالؿ آلية مجتمعو الخاص 

 .لممعايير االجتماعية
 عميو,تعودوا يـ ف ألنّ عامؿ جذب لمعديد مف الدارسي كفيلـ  وولكنّ  ,ىاـ يستحؽ الدراسةىو مؤشر  الزواج
ات االجتماعية بيف د العالقنسانية وتعقّ مع تقدـ المجتمعات اإلو أنّ  إالّ  .جزءًا بديييًا مف حياتيـ وأصبح
 في بنيتيا.عؼ لتحديد مكامف القوة والض ,عاد الباحثوف إلى دراسة ىذه المؤسسة مف جديدأفرادىا 

عف  اً اقتراف أحد الشيئيف باآلخر وازدواجيما بعد أف كاف كؿٌّ منيما منفرد"يعني ,يعربمفظ كالزواج و 
يما. فيو عقد يتضمف ُمحمة واالتحاد بينفيأتي الّزواج ليحقؽ ال تامًا.اًل ومستقاًل عنو استقال ,اآلخر

 1."لمنفعة المتعة وتوابعيا, وبو يحؿ  الوطء بيف الزوجيف لوالدة األبناءحصوؿ السكف بيف الزوجيف 
مؤسسة اجتماعية سياسية ليا عقد لتكويف  "و عمى أنّ  ,عّرؼ الّزواج مف منظور العموـ اإلنسانيةيُ كما 

 ة بيف شخصيف مختمفيف )عالق". وىو  "خرىأإلى  أحكاميا وقوانينيا وقيميا التي تختمؼ مف حضارةٍ 
ويستمر لفترة طويمة مف الزمف يستطيع مف خالليا  ,عيا ويبرر وجودىا المجتمعيشرّ  ( وامرأة رجؿ

نجاب األطفاؿ وتربيتيـ تربية اجتماعية تمبية احتياجاتيما الجنسية واالجتماعية, و الشخصاف البالغاف  ا 
 2."أخالقية ودينية يقّرىا المجتمع ويعترؼ بوجودىا وأىميتيا

تبايف المختمفة وذلؾ بسبب مزواج في المجتمعات اإلنسانية مختمفة لأنماط  إلى (ىيويتمارغريت )وتشير 
لمزواج ًا عامًا عريفىذا التنبيو تقدـ لنا ىيويت تفي ضوء و  .نماط اإلنسانية الحاكمة لمزواجالثقافات واأل

 ,مف جنس مختمؼ تتـ بيف اثنيف أو أكثر ,معترؼ بيا اجتماعياً  سيةنو "عالقة جعمى النحو التالي بأن
 .3"إلى ما بعد الوقت المطموب لمحمؿ و ميالد األبناء ويتوقع أف تستمر

                                                           
1
 .24, دار الكتاب الحديث, القاىرة, ص المقدمة الشرعية لمزواج(. 2014أبو لحية, نور الديف ) - 
 .28,الدار العربية لمموسوعات ,بيروت ,ص  جتماعموسوعة عمـ اال(. 1999)الحسف ,محمد إحساف 1

1G.pun can maitchell(ed). (1986e). a dictionary of sociology ,rout ledger &keg an paud, p.113. 
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ظاىرة اجتماعية معقدة و ذلؾ الختالؼ نظاـ " وعمى أن   ,بالصيغة االجتماعيةالّزواج  (ميردوؾ) ويعّرؼ
القوة والضعؼ ومف ذلؾ يظير لدينا مكامف  وصور وعناصر الّزواج بدرجة واضحة بؿ متناقضة أحيانًا.

 1."الحاصميف في بنيتيا
و أحد األبنية االجتماعية األساسية التي عمى أن  "كصورة مصغرة لممجتمع الموجود فيو  (بورديو)ويراه 

وُيعاد إنتاجيا والتي تعطي النظاـ االجتماعي طابع  ,ة اإلنتاج االجتماعيعمميتتشكؿ مف خالؿ 
 .2"االستقرار واالستمرار

وىي تتـ وفؽ معايير  ,مجتمعنافي  مف العالقات المقبولة  ٌص خا نمطٌ الّزواج  أف   (باربربرنارد )ويرى 
العالقة  ألف   ,حددىا األطراؼ المشتركة فيوتتنتيي تحت ظروؼ خاصة  ومف الممكف أف   .وضوابط معينة

نّ  ,الميمة ليست فقط بيف الزوجيف  وبالتالي أصبح الّزواج .3ما في العالقات التي تربط بيف عائمتييماوا 
 .4األساسية ليذا النمط الجديد لألسرة الحديثةخمية كما أصبح الزوجاف يمثالف ال

ضبط حياة اإلنساف وأصوؿ لجعمت الزواج ميمة أساسية السماوية  الشرائع ف  نرى أ ,ومف جية آخرى
ورغّبت بو لقدرتو الفّعالة كمؤسسة عمى تأطير  ,لذلؾ شّرعت الّزواج وحّضت عميو األسرة. وطيفت

 المجتمعات وحفظيا مف االختراقات والتبدالت المتالحقة التي قد تؤدي بو إلى الدمار واالنحالؿ .
عقد وضعو الشارع ليفيد بطريؽ األصالة "ونّ أالفقياء عمى  وعّرفو بعض ,شّرع الزواج ,الديف اإلسالميف

 أي",استمتاع المرأة بو  يحمؿو  ,نع مانع شرعي مف العقد عمييالـ يم ما ,اختصاص الرجؿ بالتمتع بامرأة
 .5تكوف العالقة قد انتقمت مف حيز التحريـ إلى حيز التحميؿ

 ويبقى الحاكـ األساس ,أمر طبيعي عمميىو  وجود تعريفات متعددة المنطمقات لمّزواج إف  
الناظمة لحياتيـ في مختمؼ المراحؿ  والدساتيرس ىي مجموعة القوانيف لمعالقات االجتماعية بيف النا

نوع مف أنواع العقود المنّظمة لحياة الشركاء  كمحاكاة أليّ . و منية بغض النظر عف نوعية الحكـالز 
ويعطي الحياة شكاًل  ,وحقوقيـ وواجباتيـ ,فإف عقد الزواج في أصمو تحكمو العقائد السائدة في مجتمٍع ما

 اً و يفرض القانوف قيود ,د ما لو وما عميوتحدّ  ,مف أشكاؿ السيطرة االجتماعية لكؿ  فرٍد مف األفراد
 ,فمف الناحية القانونية والقوانيف والحقوؽ والمواريث. تحدد مف خالليا األنسابت ,عمى الّزواج ةً مجتمعي

ىو عقد "يالت الممحقة عميو الّزواج عدعربية السورية والتيعّرؼ قانوف األحواؿ الشخصية في الجميورية ال
 .6"لمحياة المشتركة والنسؿ ًا غاية إنشاء رابطة بيف رجؿ وامرأة تحؿ  لو شرع

                                                           
1B.leed-hurwitz.(2002)-pix,London,p 232 . 
2Bourdien.p (2000).<<a' prope la recherché en science socials >> ,no.100,p49 . 

3
, ت:محمد الجواهري, المجلس األعلى موسوعة علم اإلنسان )المفاهٌم والمصطلحات االنتروبٌولوجٌة((. 1998سمٌث ,شارلوت سٌمون)  

 .499للثقافة,ص:
4
 .174,ص: ,دار المعرفة الجامعٌة االتجاهات المعاصرة فً دراسة األسرة.  (1996)شكري, علٌاء 
5
 .490,مكتبة دار الثقافً للنشر والتوزٌع,عمان,ص:  المدخل إلى علم النفس االجتماعً(. 2004ولً,محمد جاسم )  
 (.1, مادة )قانوف األحواؿ الشخصية(. 1985الجميورية العربية السورية ) 6
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ومف  (.األىمية -الموافقة -الشرعية –العقؿ –غ )البمو : نذكر اآلتيومف أىـ المتطمبات القانونية لمّزواج 
المتطمبات الالزمة  أفّ  إالّ  مختمفة , عقد الّزواج ىو كأي عقد شراكة بيف أطراؼٍ  إف   الناحية القانونية

وينبغي أف يتـ العقد بطريقة رسمية  ر.خو ليست متماثمة مع أّي عقد آخلمدخوؿ في عقد الّزواج أو فس
أفراد كونو ممارسة مقدسة بمباركة الديف والمجتمع تعبيرًا عف قدسيتو وعمو شأنو بيف ل ,ويحتفؿ بو

 .1المجتمع الواحد
 وتوالده  اإلنساف تمرارالوسيمة الثقافية الحضارية األساسية لضماف اس"الّزواج ىو  أف   ,وترى الباحثة
مف مطالب نمو  اً أساسي اً مطمب دوُيع ,لو االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي بطريقة تحقؽ

لمتوتر الجنسي النفسي  امتصاص ويشكؿ الّزواج عنصر ."الشخصية السوية لمراغب بو والباحث عنو
 ارانصي يعمؿ عمىمما  , يحوؿ دوف انحراؼ أفراده,و  ,يلنسيج المجتمعسموؾ اأماف ل صماـو  ,المجتمعي

تشكيؿ شبكة عالقات اقتصادية اجتماعية مف و  ,لتعاوف االقتصادياتحقيؽ ل ,يالفآوت لشرائح المجتمعيةا
 اإلنساني في أرقى صوره وأشكالو.المصاىرات والتواصؿ 

 :ما يقوـ عمى أساسيف اثنيفيقي إن  الّزواج كمفيوـ حق مما تقدـ نستطيع أف نحدد أف  
ف كاف , وكرامتو بطريقة تتناسب مع انسانية االنساف ,حفظ النسؿ وبقاء النوع اإلنساني األساس األوؿ : وا 

فبقاء اإلنساف بيذه الصورة ال  ,أكمؿ الوجوه وأرقاىاإاّل أنو ال يكوف عمى ، مف الممكف تحققو دوف زواج
 .2الطريقة المنضبطة لحياة االنساف في المجتمعتتناسب مع 

مما  ,ف يكوف نابعًا بصدؽ مف الشريكيفأرقى المخموقات يجب أ بيف الثنائيالتفاعؿ  إف   األساس الثاني :
وعمى ذلؾ يجب أف نميز بيف الزواج  لألجياؿ القادمة التي سوؼ تأتي تباعًا. اً و تشريف عطي مصداقيةً ي

 .3والثاني بيولوجي عند كؿ المخموقات ,مرتبط باإلنساف فقط فاألوؿ سوسيولوجي )اجتماعي( ؛والتزاوج
 :وىي ذاتو ليا الوقت اً عمى الحياة االجتماعية ومنظم اً معايير تفسر معنى الّزواج كونو مرتكز  ةىناؾ ثالث

 ,خمقو اهلل يٌ إلي أو نظاـٌ  ,و ظاىرة مقدسةوىو ينظر إلى الّزواج عمى أنّ المعيار االجتماعي التقميدي :
 وأكدتو الشرائع السماوية أساسًا لحياة اإلنساف.

الّزواج ىو لممحافظة عمى االحتراـ  أف   رىوي ,السمطة في يد الرجؿ جعؿ يركز عمىالمعيار السمطوي: 
واالحتفاظ بصورة الئقة في  ,والمجتمع المحمي ,ي لرغبات األقاربواالمتثاؿ الطوعي والكمّ  ,االجتماعي
 المجتمع.

فاألمر  ُوجدت باألساس ألجؿ الفرد. الزوجيةالعالقة  وىذا المعيار يؤكد ويكّرس مبدأ أف   المعيار الفردي:
نّ  فإذا أراد اإلنساف أف  تتعمؽ باإلنساف وحده,فالّزواج عممية  ما باألنا فقط.ال يتعمؽ باهلل وال بالمجتمع وا 

                                                           
 .44,مطبعة االتحاد,دمشؽ,ص  الشباب والمرأة السورية (.1990) ,وطفة , عمي زحموؽ , ميا1
 .27,الجامعة المفتوحة ,طرابمس ,ص  األسرة والّزواج(. 1998)الوحيشي ,أحمد بيري2
 .29, مرجع سبؽ ذكره,ص:األسرة والزواجالوحيشي. احمد بيري.3
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وال سمطة  ,أو مستواه التعميمي فيذا شأنو وحده ,يتزوج مف خارج عقيدتو الدينية أو طبقتو االجتماعية
 1ألسرة أو مجتمع قريب أو بعيد في ذلؾ.

      The functions of marriage:وظائؼ الّزواج  1-1-2
ف كاف ىناؾ وظا األنماط االجتماعية ودرجة تقدميا.تختمؼ وظائؼ الّزواج باختالؼ  ئؼ وا 

 2يتـ تنظيميا مف قبؿ المجتمع ومدى قوة ضبطو., و عمى المستوى اإلنساني عامة يشبعيا الّزواج
 مف أىـ ىذه الوظائؼ:

 وظائؼ الّزواج في المجتمعات النامية: -أ
 ,فعندما يكوف مف داخؿ النسب القرابي أو األسرة الممتدة ؛باختالؼ بنائو تختمؼ وظائؼ الّزواج

وفي ىذه الحالة يكوف  ,األسرة وممكيتيا مف الوظائؼ األساسية لألسرة عمى يصبح اإلنجاب والمحافظة
 3والّزواج بأخرى. ,أو عدـ إنجاب طفؿ ذكر سببًا لطالؽ الّزوج والّزوجة ,عدـ اإلنجاب بوجو عاـ

 المجتمعات المتقدمة:وظائؼ الّزواج في –ب 
مثؿ  ,لو وظائؼ مختمفة عف الموجود في المجتمعات الناميةالمجتمعات المتقدمة إّف الّزواج في 
إلى والوصوؿ  ,وتحقيؽ الرفعة والسعادة والحبواإلنجاب  ,وتأسيس أسرة خاصة ,االستقرار واالستقالؿ

ظيفة الّزواج عمى المستوى وىنا تكوف و  ,واألىـ مف ذلؾ لدييـ استبعاد مشاعر الوحدة .لرفاىيةا
وظائؼ  ألف   ,خرىأو ترفض  اً المجتمعات تقبؿ أسباب ىذه فإف   ,ا عمى المستوى االجتماعيأمّ  ,الشخصي

الّزواج تعمؿ في حدود اجتماعية واضحة تتحدد مف خالؿ المضموف الثقافي واالجتماعي واالقتصادي 
 4في المجتمعات المتقدمة.
وظائؼ الّزواج في المجتمع السوري ال يمكف أف ندرجيا تحت أحد المجتمعيف  أف  وترى الباحثة 

نّ  ا. فالمجتمع السوري مف المجتمعات الفتية صاحبة الحراؾ االجتماعي العممي كمييمما ىو خميط مف وا 
وظائؼ  فإف  وبالتالي  و يتأثر بالتقدـ والحداثة مع حفاظو عمى ثوابتو المجتمعية األساسية.أنّ  أي ؛المتسارع

وبدأت تترسخ مفاىيـ  ,)اإلنجاب والممكية واسـ العائمة( الّزواج خرجت إلى حٍد ما مف الحدود التقميدية
الكفاءة اكتساب المكانة االجتماعية,  جديدة لمّزواج في فعاليات الشباب السوري )األماف االقتصادي,

 العممية(.
 
 
 

                                                           
 .244, دار الركف لمطباعة والنشر,دمشؽ,ص (. البناء االجتماعي1993عبد المسيح , جورج )1
 .374, البيطاش سنتر لمنشر والتوزيع, القاىرة,ص لمشباب المصريدراؾ المتغير إلا(. 1999بدر, يحيى مرسي ) 2
 .28, مؤسسة الرياضي لمنشر والتوزيع,الرياض,ص مبادئ عمـ االجتماع(. 2004الدرمراني, السيد محمد  )3
 .752,ص 4, ت:د.فايز الصايغ, مؤسسة ترجماف لمنشر, ط عمـ االجتماع مع مدخالت عربية(. 2004غدنز, أنتوني ) 4
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 Forms of marriage in Syrian :في المجتمع السوريأشكاؿ الزواج المبحث الثاني:  1-2
socity. 
بشكٍؿ عمني لكي يحصؿ امرأة و إذ يتـ بيف رجؿ  ات البشريةوىر الّزواج واحد في كؿّ المجتمج

 .1أو بجوىرهخر بشكمو إلى أ و يختمؼ مف مجتمعنّ لك الّرسمي,و عمى االعتراؼ االجتماعي والديني 
وتدخؿ  ,واألشكاؿ الّزواجية تخضع في المقاـ األوؿ لعمميات التغير البنيوية التي تطرأ عمى المجتمعات

ويندرج عمى المجتمع السوري ما يندرج  ويًا.مح جديدة مرتبطة بيا ارتباطًا عضوتعطييا مال ,ىيكميتيا إلى
ويبقى ىناؾ تفرعات ونوعيات مختمفة مف  ,ة لمّزواجتمعات العربية مف األشكاؿ الرئيسعمى باقي المج

 أنماط الّزواج قد ال تتواجد في كّؿ المجتمعات عمى حد سواء. 
بقدسية مفيوـ الّزواج والحفاظ عميو ضمف المؤسسات ذات األىمية والتفضيؿ  ,ويتميز المجتمع السوري

ولديو قواسـ مشتركة  ,لعربيالمجتمع السوري ىو جزء مف المجتمع ا والثبات لدى الشريحة العامة لألفراد.
ومع ذلؾ تبقى  ,مع مثيالتيافمذلؾ تتشابو الخطوط العامة لمّزواج في سورية  ,مع باقي المجتمعات العربية

 .أخرىفي داخمو تتمايز مناطؽ دوف  بعض المحددات الخاصة لممجتمع السوري الذي حتى
 :غالبية منيـاألشكاؿ واألنماط السائدة والتي يقـو بيا ال ما يأتيوفي
 (:المغمؽ -التقميديالزواج الداخمي ) 1-2-1

يختار الفرد قرينتو مف داخؿ جماعتو النسبية أو األثنية أو عندما أي  ؛زواج األقارب ى بوعنيُ و 
أو تتزوج صباياىا مف قريف  ,أف تنتمي إلييا قرينة مف خارجيا ال تقبؿجماعة الفرد المقترف ,ألّف اإلقميمية

التي تكوف فييا آليات الضبط المغمقة, و وىذا الشكؿ مف الّزواج يغمب في المجتمعات  غريب عنيا.
خارج حدودىا البشرية  ئاً وبطي ,داخؿ الجماعة اً طينش الحراؾ االجتماعييكوف و  ,االجتماعي قوية

الجماعة  أوتبع ىنا أسموب االختيار إلى األنماط الثقافية السائدة والحاكمة في المجتمع ويَ  والفكرية.
 .2مجاالت متعددةو ويتصؼ بكونو أقرب إلى السيطرة الزوجية والعائمية والمجتمعية بمناحي القرابية. 

ُتمـز بعض األعراؼ األب مثمما ُتمـز ابنو في الكثير مف الشؤوف الخاصة بالزواج واختيار 
ذا النوع )داخؿ العائمة( نوع ى دختيار بشكٍؿ مباشٍر وآلي .وُيعفابنة األخ ىي التي يقع عمييا اال ,الزوجة

 .3مف التضامف في المحافظة عمى ثروة العائمة االقتصادية المادية البشرية والمعنوية
الّزواج في بعض مف االنحسار في ظؿ التغيرات األساسية في مالمح  اً وىذا الشكؿ مف الّزواج يواجو نوع

 .المناطؽ في سورية
 
 (:المفتوح -الحرالزواج الخارجي ) 1-2-2

                                                           
 .95,دار الشروق للنشر والتوزيع ,القاهرة,ص  علم اجتماع األسرة(. 0222) خليلالعمر , معن  1
 .96,ص تبريو ,دار اجليل العربية , سيكولوجيا األسرة(. 0225)  اخلوري ,توما 2
3

 .74, مرجع سبق ذكره , ص  األسرة علم اجتماع (. 4111العمر معن خلٌل)
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أو  ,نسبياً  دائرة القرابة ي أيضًا الّزواج مف خارجويعن ,أي الزواج مف خارج مجاؿ األقارب والنسب الواحد
وبذلؾ يكوف لدى الشريؾ مطمؽ الحرية في اختيار  األثنية.و منتميف إلى المجموعات القرابية أحتى ال

 ,عمى عاتؽ صاحب االختيار كامالً ع القرار قما يإنّ  ,شريكتو مف كامؿ المجتمع دوف أي قيد أو شرط
شارًا في ىذا النوع مف الّزواج ىو األكثر شيوعًا وانت ظيار لالنزعاج أو الرفض مف المجتمع.دوف أي إ

 عوامؿ متعددة, فيساعد الزواج مف األغراب عمى اندماج أطياؼ مجتمعية جديدة.المرحمة الحالية نتيجة 
 
 التواصؿ االجتماعي (:الّزواج االلكتروني )زواج مواقع  1-2-3

أحدثت ثورة التكنولوجيا و االتصاؿ والمعمومات في السنوات القميمة الماضية تغيرات نوعية في 
اقتصادية  اً مما ترؾ آثار  ,وأصبحت طريقًا لمتحوؿ في مجتمع المعمومات ,العديد مف أوجو الحياة

 1واجتماعية وثقافية عمى المجتمع بشكٍؿ مباشٍر غير مسبوؽ كمًا ونوعًا.
أساسيًا في صياغة األنشطة فيي تؤدي دورًا  ,وتمثؿ شبكة المعمومات أحد مظاىر ثورة المعمومات

 2عمى إزالة حواجز الّزماف والمكاف. اً فأصبح مف خالليا قادر  ,لإلنساف في شتى مناحي حياتوة الرئيس
حيث أصبحت  ,واعتمادًا عمى الطرؽ الجديدة لمتواصؿ والتفاعؿ بيف فئات المجتمع خصوصًا الشباب

تكويف قنوات جديدة لالتصاؿ و  ,جاوز الطرؽ التقميديةو ساعدتيـ عمى ت ,ىذه الطرؽ المحرؾ الفعمي ليـ
 3مختمفة جذريًا عما كانت عميو منذ عيٍد ليس ببعيد.

يأخذ حيث  ,لّزواجإلى الجنسيف عف طريؽ االنترنت وصواًل والتواصؿ بيف ا وأصبح لدينا مفيوـ التعارؼ
ـّ المقاء ويحدث التعمؽ القمبي والنفسي  ,وتجاوز العوائؽ التقميدية المجتمعية ،في البداية شكؿ التعارؼ ث

تماـ إجراءاتو عف طريؽ التواصؿ الشخصي حدث قرار االرتباط بيف الطرفيف و عمى أف يواالتفاؽ,  ا 
 4المباشر وىناؾ حاالت حتى اإلجراءات تحدث عف طريؽ الشابكة.

وسيمة تعارؼ مباشرة  ةالّزواج عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي ينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى أيإّف 
 بحسب نوع التواصؿ االلكتروني .  تزداد إمكانية التالعب والتدليس إاّل أفّ  وغير مباشرة,

 
 
 

                                                           
, جامعة المنوفية, المنوفية، ص التعرض لالنترنت وعالقتو ببعض اآلثار النفسية واالجتماعية لدى شباب الريؼ(. 2012سعيد ,عبد الجواد ) 1

15. 
, مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرارات، تأثير االنترنت عمى الشباب في مصر والعالـ العربي, مجمس الوزراء(. 2005الخواجة,عال ) 2

   www.idec-gov.eg   on line.37القاىرة,ص: 
دراسة ميدانية عمى طالب  ,تكنولوجيا االتصاؿ والتفاعؿ واالنترنت وعالقتو بدرجة الوعي السياسي لدى طمبة مصر(, 2003حناف ) جنيد,3

 .1الجامعات المصرية العدد الثامف عشر ص 
4Tessle,Bernard (2002).The sociology of community, p 90.                                           
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  The age of marriage.  الّزواج سفالمبحث الثالث : 1-3
يا تطوؿ اذا بمعنى أنّ  ,وال تتأثر بو بحسب سف الّزواجال تتغير دورة الحياة الّزوجية واألسرة  إف  

 1ذا ارتفع.إانخفض سف الّزواج وتقصر 
عمى  ص المقبؿتبعًا لظروؼ الشخ ,النضج البيولوجي )البموغ ( بكثير أو بقميؿ سف ديبدأ سف الّزواج بع

الجنسية الطبيعية إلتماـ  أي امتالؾ القدرة ,األولى لمزواج العتبةالجنسي البموغ  د  ع, ويُ فيو الّزواج ورغبتو
ولكف البموغ ليس إاّل بداية لمرحمة النضج بأنواعو واكتمالو. ,الزواج  

وىي  مرحمة الشباب ىي المرحمة العمرية التي تتزوج وتنجب العتبارات بيولوجية ونفسية واجتماعيةو 
 حددت و  ليا, و ال يوجد مفيوـ واحد محددنّ أ بالذكر والجدير .35إلى سف  15رحمة العمرية مف سف الم

إلى  13المرحمة مف  ىذه يحدد مفوىناؾ  سنة  35إلى  25يا المرحمة العمرية مف بأنّ  مرحمة الشباب
30.2  
رئيسي وىاـ في تكويف الرابطة أف  سف الّزواج ىو أمر بالحسباف ال بد وأف ُيؤخذ  ,خرىأمف جية و 

يج ,الزواجية ىو أمر نسبي  ذاتو وفي الوقت .إلنسافأجميا يتزوج امف اد التفاىـ وتحقيؽ األىداؼ التي وا 
 وما يرتبط بظروؼ المجتمع العامة. وحالتو,  فيو يخضع لظروؼ كؿ شخص ,بطريقة آلية اً وليس محدد

)زمانيًا  ذ تتبايف وتختمؼإو ال يوجد سف زواج واحد أو مثالي لمّزواج في كافة المجتمعات ونجد أن  
 . يا ما ىو اجتماعي واقتصادي ونفسيمن ,تبعًا لمقومات عديدة ومكانيًا(,

إاّل أّف الرجؿ تختمؼ قدرتو الجنسية  .سنة 45إلى  15منذ سف السف المتعارؼ عميو لمزواج 
ألمراض التي تؤثر عمى قدرتو عمى اإلنجاب رغـ إلى جانب ا المرتبطة بالعمر,بحسب الحالة الصحية 

بالحسباف ولكف ُيؤخذ  ,ادرة عمى الّزواج في أي سفيي قف ,وكذلؾ األمر بالنسبة لممرأة قدرتو عمى الّزواج.
 .لخصوبة والحالة الصحية لديياأف اإلنجاب لدييا يرتبط با

 ,عمينا أف نميز بيف انخفاض سف الّزواج وارتفاعولذلؾ و  ,األوؿ الّزواجعنده يحدث يختمؼ السف الذي 
يات المجتمعية ومجموعة كبيرة مف الفعال ,لما لو مف ارتباطات و تأثيرات مباشرة عمى النسيج المجتمعي

 .واألنشطة الخدمية
 
   Early age of marriage: سف الّزواج المبكر 1-3-1

اليونيسؼ الّزواج المبكر بأّنو الّزواج في سف أقؿ مف عّرفت وثيقة حقوؽ الطفؿ الصادرة عف 
 3الثامنة عشر.

                                                           
 ..0ص  ,0ط, دار الوفاء ,االسكندرية, (روبيولوجيا االجتماعيةثدراسات مف االن) الرؤية المجتمعية لممرأة واألسرة(. 2007فاتف محمد) شريؼ, 1

2
Candline centreon minority affairs( C C M A),'' Youth deve-opment policy '', on line at '' www.candian-

orgcama /hardc/reports /youth/policy/p.d.f/.                                                     
3
www.Unicef org/Arabic/protection                                                                                      

http://www.candian-orgcama/
http://www.candian-orgcama/


 

46 

 17و  ,لمفتى اً عام 18ب وقد حدد قانوف األحواؿ الشخصية في القانوف السوري الحد األدنى لمّزواج 
ة مرتبطة دّ د في سف أصغر إاّل العتبارات عال يجوز العقو  ,لمفتاة وذلؾ إليجاد قاعدة عامة لممجتمع اً عام
 بنائيـ في سف أقؿ.التي تنزع إلى تزويج أ جتمعاتوعية المبن
, نفسية وجسدية اً رات السف تسبب آالملصغي ظاىرة الّزواج المبكر ونيسيؼ أف  تشير تقارير اليو  

وتعرضيف لممشاكؿ  ,وحرمانيف مف حؽ التعميـ ,والزوجات الصغيرات يجري تسريبيف مف المدارس
لثقافة إلى اوافتقار المرأة ,الصحية المتعددة مف تقارب لموالدات بسبب العمر اإلنجابي الطويؿ نسبياً 

مكانية التعرض لمشاكؿ صحية عديدة كالنزوفات ,اإلنجابية التي تساعدىا عمى تنظيـ حياتيا اإلنجابية  ,وا 
المرأة المتزوجة في سف مبكرة تكوف  أف  نجد يـ ومف جانب عممي م والوالدات المبكرة . ,وىبوط الرحـ

األمر  ,مما يعرضيا لمتعامؿ مع محيط أىؿ الزوج وىي غير مستعدة لذلؾ ,غير ناضجة نفسيًا وانفعالياً 
 وينعكس عمييا سمبًا. ,الذي يعرضيا لإلرىاؽ النفسي

 صوف و ,نوع مف المباركة الدينية الزواج المبكر فيو يروف أف   ,ف لفكرة الزواج في سف مبكرةالمؤيدو 
ويقّرب  ,ويجعؿ الشباب يشعروف بالمسؤولية ,ووقاية لمشباب وستر لمفتاة ,وحفظ لألخالؽ في المجتمع

 لثقافية المجتمعية بينيـ ويجعميـ في حالة تواصؿ فعاؿ.االفارؽ بيف اآلباء و األبناء مما يردـ الفجوة 
 أف   باإلضافة إلى الجانب الصحي المؤكد والجانب التعميمي  يروف ,ف لفكرة الزواج المبكرالمعارضو 

يا غير مالكة ألنّ  ,ويمارس عمييا جنس القاصرات ,بضاعة بيد ولي أمرىاوجعميا  ,األمر فيو تسميع لممرأة
وتحصؿ بو عمى حقوقيا مع زوجيا والمحيطيف  ,وال تمتمؾ الوعي واإلدراؾ لتدافع فيو عف نفسيا ,ألمرىا
ض المتزوجة في سف مبكر لضغوط نفسية تعرّ إلى جانب , ا لمدراسة بمختمؼ مراحمياوتركي ,بيا

 ,وامتالكيا ليويتيا اإلنسانية المعرفية ,اجتماعية لعدـ اكتماؿ نضوجيا النفسي وتبمور شخصيتيا
واالنفعالية ومع ذلؾ عمييا تحّمؿ أعباء الزواج الجسمية , واستقالليا االقتصادي وحاجتيا لمدعـ والتفيـ

 واالجتماعية .
أّنو عندما نتحدث عف الّزواج المبكر في سورية فإننا نتحدث عف أىـ الفئات  ,وترى الباحثة

 والذيف يشكموف شريحة ىامة وواسعة ال يمكف تجاىميا والتغاضي عف الدور الذي تقوـ بو. ,العمرية فييا
سوؽ  إلىاكتساب الميارات لمدخوؿ تعميـ و وما فوؽ ىـ في عمر ال سنة 15فالفتياف والفتيات مف عمر 

كرة يحوؿ دوف تزويجيـ في سف مب وبالتالي فإف   المسنيف, ة يحّموف فييا بداًل عف أخذ أدوار جديدو  ,العمؿ
البيئة المجتمعية المحيطة بيـ واألحواؿ  وخاصًة أفّ  ,لعموـ والمعارؼ والخبراتا دراستيـ واكتسابيـ

ىذه  االقتصادية ال تشكؿ بيئة حاضنة ومساعدة إلمكانية زواجيـ ومتابعة أدوراىـ المنوطة بيـ في
و فإن   ,وكذلؾ األمر بالنسبة لمرجؿ. فعندما يتزوج الشاب في سف مبكرة نسبياً  ,المرحمة اليامة مف حياتيـ

يمتمؾ النضج االنفعالي و قد الاالستقرار واإلشباع ولكنّ  تحقؽ لديومف الناحية الجسدية العاطفية ي
دية التي استجدت في وبالتالي لف يكتمؿ تعميمو بسبب األعباء االقتصادية والنفسية والجس والنفسي,
 .حياتو
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 Late age of marriage   سف الّزواج المتأخر: 1-3-2
المجتمع السوري في و  ,مجموعة  التحوالت الحاصمة في المجتمع العربي بالعموـ إف  
مف  ,غّيرت الكثير مف المفاىيـ وأثّرت بشكٍؿ مباشر عمى عممية الّزواج كاممًة بمضمونيا, بالخصوص

صبح و البّد وأف تفالت الزفاؼ. وبالتالي فإن  إلى ح يار لمشريؾ وسف الّزواج وصوالً طريقة وبواعث االخت
فقد أصبح الّزواج ال يرتبط فقط برغبة الرجؿ والمرأة أو  .يوية جزءًا مف الثقافة المجتمعيةىذه التبدالت البن

ن   .بالخطأ والرغبة بامتداد العائمة الخوؼ عمييـ مف الوقوع قائمة األسباب وتنوعت بحسب  ما امتدتوا 
وأصبح لدينا تحوؿ بما يختص بسف الزواج  ,قتصادية واالجتماعية في المجتمعدرجة تعقيد العالقات اال

 بحيث تأخر عما كاف عميو في الماضي القريب .
ارتفاع مستوى التعميـ  :أىميا ,ويعود تأخر سف الّزواج في المجتمعات المعاصرة ألسباب متعددة

شديد التجانس ويمتاز  اً حيث ما زاؿ الريؼ بوصفو مجتمع ,عند الشباب والشابات خصوصًا في المدينة
في بعض األرياؼ. حيث أصبحت وقصور العممية التعميمية  ,بالحراؾ البطيء نسبيًا بالمقارنة مع المدينة

ؽ بعض أنواع التعميـ وتستغر  ,مف الشباب والشابات يمتحقوف بالتعميـ في مراحمو المختمفة كبيرةٌ  أعدادٌ 
نفاق طويمة,سنوات  لمراحؿ العممية المتقدمة وصواًل إلى ادخوؿ الفتيات إلى  إضافةً  نسبيًا. اً ضخم اً مالي اً وا 
 1تياء الدراسة.ان ميـ يؤجموف الّزواج إلى ما بعدذلؾ جع ف  فإ ,لدراسات العمياإلى ا

وباختالؼ الطبقات االجتماعية  ,تختمؼ مف الناحية الزمانية والمكانيةلشريؾ اريقة اختيار ط إف    
حفالت و  ةواصفات خياليط البعض ماشتر ا عمى األفراد في المجتمعفقد يغمب  ,ونوعية الثقافة المجتمعية

مما يزيد العبء االقتصادي عمى  .خرىأواج مف مصاغ ومالبس وأدوات وىدايا الزّ  ,مبالغ فييافاؼ ز 
ع المير الذي صارت المغاالة فيو وتأثيثو ودف ,أميف المنزؿبت اً الذي يكوف مطالب ,الشاب المتقدـ لمّزواج

 2.لمرأة قيمة ومباىاة بيف مثيالتياالعتبار أّنو يعطي ا ,عميو اجتماعياً  اً متعارف اً مر أ
بأىمية النظرة أيًا كاف سبب تأخر سف الزواج المتأخريف في الّزواج  المرأةوىنا يجب أف نفّرؽ بيف الرجؿ و 

فالمرأة التي تتجاوز سف الّزواج  ر.خإلى أ ؾ قوة ضبط تختمؼ مف مكافالتي ما زالت تمتم ,المجتمعية
الزواج ال يطمؽ  الذي يتأخر في الشاب اأمّ  .يا تدخؿ في مسمى العنوسةفإنّ  ,المتعارؼ عميو في مجتمعيا

نّ  ,عميو لقب العانس المسؤوؿ ىو و أّف الرجؿ يمتمؾ قرار الزواج,  اعتبارعمى  ,ما )عازؼ عف الزواج(وا 
ـ بيذه طوؿ ليصبح مؤىاًل لمقياأ وقتٍ إلى اج يحت , وبالتالي فإّنو ماديًا واجتماعياً  متطمبات األسرة عف

الرجاؿ غالبًا ما يفضموف  ألف   ٍ,كثيرة ومع تقدمو بالسف يستطع أف يختار مف تصغره ولو بأعواـٍ  ,الوظيفة
 3الزوجة التي تصغرىـ سنًا العتبارات متعددة أىميا موضوع الخصوبة العمرية أي اإلنجاب.

                                                           
, السمسمة السوسيوانثروبيولوجية, الكتاب األوؿ, دار المعرفة الجامعية,ص انثروبيولوجيا الّزواج واألسرة والقرابة(. 2012محجوب, محمد عبده ) 1

117-118. 
 .108, دار اليدى لمنشر والتوزيع, عيف مميمة, ص سرة العربيةالعنوسة تيدد األ(.  2006أسابع, عبد الحكيـ )  2
 .166-165, دار المعرفة الجامعية, مصر, ص األسرة والحياة العائمية(. 2002لي, سناء )و الخ 3
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أو رىبتيا مف  ,و مادياً أو اجتماعيًا أا عمميًا المرأة واشتراطيا لمكؼء ليبوىناؾ أسباب تتعمؽ 
ف تعودت عمى أـ الزوج وسطوة قراره عمييا بعد وما يرتبط بو مف مشاكؿ أسرية أو تحكّ  ,الّزواج

لالستفادة مف دخميا المادي ذا كانت تعمؿ قد يمنعيا ولييا مف الّزواج ا  و  االستقاللية المادية والمجتمعية.
فالمرأة اليجب أف تتحمؿ ىذا  مما قد يحكـ عمييا بعدـ الّزواج نيائيًا. ,والمحافظة عميو ألطوؿ فترة ممكنة

واألىـ حاليًا التحكـ  ,التحيز االجتماعي واإلىانة )االجتماعية الثقافية( والتقميؿ مف إمكاناتيا وتيميشيا
ؿ عمى تغيير واقعيا ومستقبميا وتحويؿ وعييا وطاقتيا إلى طاقة لتغيير ىذا فعمى المرأة أف تعم بقراراتيا,
 1وتوجيو ذلؾ المستقبؿ. الواقع
واج لممرأة والرجؿ عمى حٍد ميمًا في التأثير عمى سف الزّ  دوراً  ؤدي ىذه األسباب مجتمعة أو متفرقة تكؿ 
اعتبارات اجتماعية تحوؿ بينيا وبيف أف ولف تبقى خصوصية المرأة كونيا في مجتمعنا لدييا  .سواء

 ,بحكـ العادات والتقاليد أو أف تتزوج ممف يصغرىا ,أو أف تقوـ ىي بطمب الّزواج ,تصّرح برغبتيا بالّزواج
ف كان  ولكف قد ال تكوف مقبولة مف مجتمعيا المحيط . ,تحدث في بعض األحياف توا 

المقاـ األوؿ ارتفاع سف الّزواج يؤثر مباشرًة عمى المرأة والرجؿ مف الناحية البيولوجية في  وبالتالي فإف  
النضج البيولوجي الجنسي لمذكر يكوف أبطأ مف نضج  مف المعروؼ أفّ حيث أّنو  .بما يرتبط باإلنجاب

ف المرأة وتكو  سنة, 48و  42نضوجيا المبكر يجعؿ عمر المبايض ينتيي بيف سف  وبالتالي فإفّ  ,األنثى
ب  سنة 35المرأة عندما تحمؿ ألوؿ مرة بعد سف تسمى  .مف العمر 25في قمة خصوبتيا في سف 

ويزداد لدى المرأة خطر وتمتمؾ بيوضات ىرمة. قدرتيا اإلنجابية منخفضة   ( حيث أفّ الخروس المسنة)
% بعد سف 45يرتفع ليصبح  ثـّ  ,%35ليصبح  35التشوىات الصبغية عند حدوث الحمؿ بعد سف 

وىنا سيكوف الوضع مرتبطًا بالحاجة العالية لمخدمات  54% فوؽ سف 55يرتفع ليصبح  ثـّ  ,األربعيف
ية مف ناحية المشاكؿ الصح ,قدرتو عمى الّزواج ترتبط بالعمر ا بالنسبة لمرجؿ فإفّ أمّ  .الصحية المستمرة

ف كاف ال  ,لتأثير عمى قدرتو اإلنجابيةا إلى جانب,جيةعمى قدرتو الّزوا رحيث تؤث ,المرتبطة بتقدـ السف وا 
 2يرتبط بالخصوبة في سف محددة.

الّزواج ىو النمط االجتماعي الذي يجد قبواًل واسعًا  الناس يتزوجوف ألف   أف   ,وترى الباحثة
تحقؽ ليـ إرواء الحاجة إلى الطرؼ اآلخر بكؿ عفة ونقاء  ,عية إلقامة عالقة بيف الجنسيفومشرو 
والحصوؿ عمى الحياة الوالدية واالستقرار  ,ومجتمعية مف أجؿ تحقيؽ االستمرارية  يةبمباركة دينوتعاوف 

ومع , كما يفشؿ الكثيروف في تحقيقو ,ضيووىنا ينجذب كؿ منيـ إلى مف يالئمو وير  المنزلي واألماف.
تكوف لكؿٍّ لـ يصموا إلى النموذج المثالي. و وحتى لو  ,يـ أفضؿ مف أي بديؿإليبالنسبة  ذلؾ يبقى الّزواج

                                                           
 .22,ص: 1دار المدىى لمثقافة والنشر,ط:  ,المرأة العربية في القرف العشريف(. 2000شعباف, بثينة) -انظر - 1
عيادته يف شارع ُأجريت مقابلة مع الدكتور حممد زياد دهان حول تأثري ارتفاع سن الّزواج على املرأة والرجل من الناحية البيولوجية,ومتت املقابلة يف 2
 /1/ 4.2014آذار ,الالذقية ,تاريخ 8
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ما يرتبط بالزواج مف ل نتيجةً  ,إتمامو في سف معينة مف الرجؿ والمرأة الرغبة في الّزواج وال يستطيعوف
 .السابؽأسباب وتعقيدات فأصبحنا أماـ تغير واضح في سف الزواج مقارنًة بما كاف عميو في 

 
      The reality of the age of firstواقع سف الزواج األوؿ في محافظة الالذقية.  2-3-3

marriage in the province of Latakia. 
تمثؿ مجموعة الخصائص الديموغرافية لمحافظة الالذقية محددات ىذه المحافظة, والتي مف 

 لممحافظة. خالليا يمكف تحديد أبعاد وحجـ المتطمبات الالزمة
 الخصائص الديموغرافية لمسكاف:  -

  لالنتقاؿ مف مرحمة الفتوة إلى مرحمة الشباب إلنزياح أعداد كبيرة مف الفئات  ومؤىؿمجتمع فتي
  العمرية الطفمية إلى فئات الشباب.

  مف عدد السكاف.61عرض كبير مف قوة العمؿ % 

  بعد السويداء% المرتبة الثانية في القطر 1071معدؿ النمو السكاني. 

 ( 303معدؿ اإلعالة) 

  وية مرتفعةتنمفرص 

 
 خصائص قوة العمؿ: -

  مف قوة العمؿ .49قوة بشرية متعممة قرابة % 

 .1المرتبة الرابعة بيف المحافظات السورية الجاذبة لمسكاف 
 تعداد السكاف: -

 * تعداد السكاف في محافظة الالذقية في عدة أعواـ :  (2.2الجدوؿ رقـ )

 0222 0224 0226 0227 0228 0229 0222 
عدد السكاف 
السورييف 

المسجميف في 
األحواؿ المدنية 
في منتصؼ 
 العاـ باأللؼ

1118 1111 1141 1111 1174 1196 1418 

عدد السكاف 
في المقيميف 

منتصؼ العاـ 
 باأللؼ

837 911 917 941 911 967 184 

معدؿ النمو 
السنوي 
لمسكاف 

1701      1701 

                                                           
1
 , دمشق. )بدون رقم نشر(.لوطنً للسكانالتقرٌر ا(. 4111مجلس الوزراء فً سورٌة ) 
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(0222-
 (باأللؼ0222

نسبة اإلناث 
مف إجمالي 
 السكاف %

3809 3808 3903 3903 3901 3901 3901 

نسبة الحضر 
مف إجمالي 
 السكاف %

3901 39.7 1104 1101 1103 1103 1103 

نسبة األطفاؿ 
 % 25دوف 

 4903    4708  

نسبة القوة 
-25البشرية )

( سنة 64
 فأكثر

 6103    6601  

نسبة كبار 
 65السف 

 فأكثر %

 104    107  

متوسط حجـ 
 األسرة)فرد(

 306    303  

 5صالمصدر: الالذقية في أرقاـ,المكتب المركزي لإلحصاء,

 حصائي في محافظة الالذقية باالعتماد عمى :جدوؿ تـّ إعداده مف قبؿ المكتب اإلال*
 .  * تقديرات سكانية.4113* التعداد العاـ لمسكاف والمساكف لعاـ   * األحواؿ المدنية.

تعطينا صورة واضحة عف واقع محافظة الالذقية ديموغرافيًا خالؿ عدة  اً ( يتضمف أرقام101الجدوؿ رقـ )
ألؼ نسمة في  984( إلى 4111ألؼ نسمة في عاـ ) 837أعواـ حيث ارتفع عدد السكاف المقيميف مف 

باقي بالنسبة إلى , وكذلؾ األمر 1701ع بقاء معدؿ النمو السنوي لمسكاف ثابتًا عند ( م4111عاـ )
( 4111% عاـ )3901ناث لمذكور مف إجمالي السكاف إلى ات الديموغرافية. ارتفعت نسبة اإلالمؤشر 

 زيادة عدد السكاف.    مع األخذ بالحسباف 3809تبمغ حيث كانت النسبة  ؛(4111مقارنًة بعاـ )

 ة:ي محافظة الالذقية األرقاـ اآلتيبالنسبة لمزواج ومؤشراتو فقد بمغت عدد شيادات الزواج ونسبو فأّما 
 

 * عدد شيادات الزواج ونسبو في محافظة الالذقية لعدة أعواـ.: ( 0.2الجدوؿ رقـ )

  0222 0224 0226 0227 0228 0229 0222 
عدد 

شيادات 
 الزواج 

 8464 9113 14971 11634 9387 9469 7911 مجموع

النسبة لكؿ  
ألؼ مف 

 السكاف

8 901 804 904 1101 701 608 

 5صالمصدر: الالذقية في أرقاـ,المكتب المركزي لإلحصاء,

 الجدوؿ تـّ إعداده مف قبؿ المكتب اإحصائي في محافظة الالذقية باالعتماد عمى :*
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 * األحواؿ المدنية.
 .4113* التعداد العاـ لمسكاف والمساكف لعاـ 

 * مسوحات قوة العمؿ.
 

تعبيرًا  في محافظة الالذقية ال تعد   إّف أعداد شيادات الزواج ونسبتو لكؿ ألؼ مف السكاف
ة تتضمف المتزوجيف لممرة األولى والثانية صحيحًا ودقيقًا عف واقع الّزواج في المحافظة. فاألرقاـ الكميّ 

نوعية المشكالت والتحديات لكؿ فترة زمانية وشريحة عمرية والظروؼ  وبالتالي  فإفّ  والثالثة والرابعة,
 المرتبطة بالّزواج تؤثر عميو مباشرًة وتتدخؿ في صناعتو وطريقة معالجة ىذه المشكالت المتنوعة.

الرغـ مف ارتفاع عدد عمى لالذقية أرقاـ مرتفعة نسبيًا بمغت نسبة العزوبية بيف السكاف في محافظة ا
 حتى اآلف(. الذيف لـ يتزوجواعزوبية )واج في فترات زمنية متقاربة. حيث بمغت نسبة الواقعات الزّ 

 
 
 

 ( : نسبة العزوبة بيف السكاف في محافظة الالذقية لعدة أعواـ. * 3.1الجدوؿ رقـ )

  2000 2004 2006 2007 2008 2009 2010 
نسبة 

العزوبة 
بيف السكاف 

 سنة 15)
 فأكثر(%

 42.5 41.2 44.8 47.0 46.6 47.2 50.7 ذكر
 34.4 36.9 38.4 37.6 39.0 38.9 44.3 انثى
 38.4 39.1 41.6 24.4 42.8 34.1 47.5 عاـ

 5صالمصدر: الالذقية في أرقاـ,المكتب المركزي لإلحصاء,

 الجدوؿ تـّ إعداده مف قبؿ المكتب اإحصائي في محافظة الالذقية باالعتماد عمى :*
 .4113* مسوحات قوة العمؿ.  * التعداد العاـ لمسكاف والمساكف لعاـ    * األحواؿ المدنية.

ة نسب العازبيف تتحدث عف أعداد األفراد الذيف ىـ ضمف الفئ ( يظير أف  3.1مف األرقاـ في الجدوؿ )
شروط الزواج المتعمقة بالسف  لـ يتزوجوا. أي أف  ذاتو الوقت في ( و 45-15العمرية النشطة لمزواج )

تتراوح ىذه األرقاـ في االرتفاع واالنخفاض, ولكنيا  سب والبموغ  متحققة لدييـ ولكنـ غير متزوجيف.المنا
( كانت نسبة العزوبة عند 2000ففي عاـ ) ستويات متقاربة عند اإلناث, حافظت عمى االنخفاض بم

 %.34.4( إلى 2010% ووصمت في عاـ )44.3اإلناث 
نسبة العزوبة إاّل أّنيا بقيت بنسبة أقؿ مف اإلناث. ففي عاـ  وكذلؾ األمر عند الذكور فقد انخفضت

 ,42.5( وصمت إلى 2010, وفي عاـ )50.7( كانت نسبة العزوبة عند الذكور 2000)
ناثًا مما يجعؿ نسبة العزوبة تبقى مرتفعة عمى الرغـ مف  مع اإلشارة إلى الزيادة في أعداد السكاف ذكورًا وا 

 .االنخفاض الواضح باألرقاـ
 نسبة العزوبة بيف السكاف في محافظة الالذقية لعدة أعواـ ( :1.1الشكؿ )
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 (3.1باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر: إعداد الباحثة 

فأكثر حسب مكاف اإلقامة  اً عام 15مف الفئة العمرية ولبياف كيفية توزع السكاف في محافظة الالذقية 
, وذلؾ لتبياف الفرؽ بيف مف تزوج ولـ 2001والحالة الزواجية وتوزعيـ عمى الريؼ والمدينة في عاـ 

يتزوج ضمف الفئات العمرية المختمفة في محافظة الالذقية, اعتمدنا عمى بحث القوة العاممة لعاـ 
 في محافظة الالذقية. 2001

 فأكثر  عاـ 15ف في محافظة الالذقية ( توزع السكا4.1الجدوؿ رقـ )
 2001 لعاـ حسب المحافظة والجنس)حضر وريؼ(

          أرمؿ أرمؿ مطمؽ متزوج لـ يتزوج أبدأً  
         إناث ذكور إناث ذكور إناث إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

           5979 1038 1343 - 77738 73444 87236 107116 حضر الالذقية
           6584 1853 1264 - 77832 76308 95511 110597 ريؼ 

 .17,المكتب المركزي لإلحصاء ,دمشؽ,ص 2007المصدر:بحث القوة العاممة لعاـ 

 
يتماشى مع الزيادة  ,يظير لدينا اختالؼ في األرقاـ 2007السكاني في عاـ  وبمقارنة ذات التوزع

 بيف العاميف.السكانية في محافظة الالذقية 

44.3 
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 أثر المشكالت االقتصادية واالجتماعية عمى سف الّزواج

المبحث األوؿ:أثر المشكالت االقتصادية عمى سف الزواج 
 عمى سف الزواج حث األوؿ:أثر المشكالت االجتماعيةالمب



 

33 

 مقدمة

في درجة حدتيا ونوعيا وشدة تأثيرىا  المتشابية المتفاوتة ُيواجو العالـ بالعديد مف المشاكؿ
خرى ومف مكاف إلى أذه المشاكؿ التي تختمؼ مف فترٍة وعمى الرغـ مف كؿ ى وآثارىا المرحمية والدائمة.

مستمر عبر فترات زمنية بشكٍؿ في مجتمعات متعددة  تحدثنوع مف المشاكؿ  ّنو يوجدفإ ,خرإلى أ
. خصوصًا عندما تواجو شرائح أو كاف مجتمعًا بسيطاً  ,ا عمت درجة تعقيدهمتالحقة ألي مجتمع ميم

حيث أّف  ية  واحدة، فمشاكؿ الطفولة غير مشاكؿ الشباب التي تختمؼ عف مشاكؿ متوسط العمر.عمر 
نّ  ,اإلنساف تتشابو حاجاتو األساسية  ما االختالؼ في التفاصيؿ والشدة.وا 

ومف  ا,اعدتو االقتصادية التي ينيض عمييالعالقات المادية في أي مجتمع تشكؿ ق وعمى اعتبار أف   
خالليا تحدد طبيعة العالقات الفارقة التي ُتظير أي مؤشر اقتصادي أو اجتماعي عمى أّنو مشكمة 

وتِسمو  ,وتعرقؿ عممية التنمية والتطور داخؿ المجتمع ,تعترض العمميات الحيوية لإلنساف في مجتمعو
 .ابع محدد لييكميتو المجتمعيةبط
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 :عمى سف الزواج المشكالت االقتصاديةأثر المبحث األوؿ:  2-1-1

The effects of economic proplems on marriage age.       
 The concept of economic proplem مفيـو المشكمة االقتصادية: 2-1-1

وع حاجات أفراد وكثرة وتن ,سبية في الموارد االقتصاديةالنتنشأ المشكمة االقتصادية بسبب الندرة 
شباعيا كونيا إوالتي مف الضروري  اليومية, ـتي تشكؿ حاجات أساسية وممّحة في حياتيالمجتمع ال

وجود مصطمح  أفّ  أيّ  ؛التي بدونيا يتيدد كيانو ووجودهو  ,لمفرد نسانيتكويف اإلالحاجات أساسية في 
ما ىو دليؿ مؤكد عمى أّف الموارد محدودة والحاجات متعددة مجتمٍع ما إنّ  المشكمة االقتصادية في

شباع ممكف إرد عمى الحاجات لمحصوؿ عمى أقصى وىنا تصبح المسألة ىي كيفية توزيع الموا ,ومتزايدة
نسانيتو ألكبر عدد مف األ  .فراد بأفضؿ طريقة تحفظ لإلنساف كرامتو وا 

 مجتمع عمى مستوييف أساسييف :المشكمة االقتصادية تتبمور في أي 
الفرد يصبح وبالتالي  درجة الحاجة إلييا. شدةمحدودية الدخؿ وكثرة الحاجات و تعني  مستوى الفرد:

وضع األولويات والتضحية بما يمكف تأجيمو أو حذفو مف , و أماـ عمميات محددة لالختيار المستيمؾ
 المادية.حياتو مقابؿ ما يمكف الحصوؿ عميو في ظؿ ىذه الندرة 

تعني محدودية الموارد وكثرة الحاجات عمى مستوى المجتمع ككؿ وليس فقط حاجات  مستوى المجتمع:
عدد أفراده  يذه الندرة في ظؿ تضخـ وازدياد ىذا المجتمع المواجو ب عمىف يالقائمإّف . فراد لوحدىـاأل

ف ليـ القدرة عمى النيوض يخضعوف لضرورة وضع األولويات والسياسات التي يمكف أف تؤمّ  ,وحاجاتيـ
 1بمستمزمات مجتمع بأكممو مف خالؿ الموارد المتاحة.

توى الفرد أو عمى مستوى وىنا ُيالحظ أّف المشكمة االقتصادية ال تختمؼ مف حيث الجوىر عمى مس
 طرؽ المعالجة والسياسات المتبعة.ما مف حيث الشكؿ و إنّ  ؛المجتمع

 ة ىي :وبذلؾ تكوف عناصر المشكمة االقتصادي
حصوؿ عمى ما يحتاجو مف سمع وخدمات متعددة ومختمفة باختالؼ في الأي رغبة الفرد  الحاجات :

وما إف  وىي مكتسبة نتيجة التطور والتسارع العممي المعرفي. المراحؿ والعصور الزمنية التي يعيشيا.
وبطرؽ  ,لإلشباعينتيي اإلنساف مف إشباع مجموعة مف الحاجات حتى يجد نفسو أماـ حاجات جديدة 

 2جديدة وفيـ مختمؼ.
وتمتاز في  ينيف,ية وىي محدودة في زماف ومكاف معتتميز الموارد االقتصادية بالندرة النسبالموارد :

 .الغالب بعدـ كفايتيا إلشباع حاجات األفراد المتزايدة

                                                           
 .38, مركز االسكندرية لمكتاب ,االسكندرية ,ص  مبادئ االقتصاد الكمي(. 1995منذر ,أحمد )-1

2
Albatal,Abdulla(2004). Human Resources Development and Economic ,Journal of king saud- university 

,volume 16 ,p:43 
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محدودة المتناقصة أو عدـ إمكانية الموارد االقتصادية ال :ياؼ عمى أن  المشكمة االقتصادية ُتعرّ  بالتالي فإف  
 1تمبية كافة االحتياجات المتزايدة في اضطراد. المتزايدة 

 وفي ظؿ المشكمة االقتصادية ال بّد لكؿ مجتمع مف أف يقرر:
 . اختيار الحاجات األساسية التي سيتـ اشباعيا 
 واالختيار بينيا إلشباع أكبر قدر ممكف مف الحاجات اإلنسانية. ,االستغالؿ األمثؿ لمموارد 
 لدولة إلى اتمع مف األفراد والمجتمع وصواًل تبرز المشكمة االقتصادية عمى جميع مستويات المج

مجرد خطط السياسات عامة وضع وىنا يمـز  ,فكميـ يواجيوف ىذه المشكمة باختالؼ حدتيا, ككؿ
 2تنموية فردية أو عامة .

حدوث المشكمة االقتصادية في المجتمع إلى جة المحددات األساسية التي أفضت عدـ معال إف  
رىا في أدى بشكٍؿ مباشٍر إلى تعاظـ ىذه المشكمة وتجذّ  ,ساسي مف حياة أفرادىاأوتحوليا إلى أمر 

سمبية عمى ئج وبنتا ,والتخمص منيا بطريقة عممية مناسبة ,المجتمع مما يحوؿ دوف إمكانية التعامؿ معيا
 ,الثالثةوىذا الجانب بالتحديد ىو الذي ضّيع الكثير مف الفرص التنموية في األلفية . الفرد والمجتمع ككؿ

ة في مقدمتيا دّ مداف العالـ الثالث العتبارات عأو ب ,البمداف الناميةؼ ضمف صنّ وجعؿ البالد العربية ت
 3مع اآلخرى.الجانب االقتصادي الذي لـ يستطع أف ينيض بجوانب المجت

والمباشر في التأثير عمى إتماـ  العامؿ الرئيس ُتعد   مف ىذه االعتبارات الميمة المشكالت االقتصادية
طيع الشاب أو الفتاة الزواج وتؤثر عمى السف الذي يست ,الّزواج لدى فئة الشباب في السف النشط لمزواج

 .لممرة األولى في حياتيـ فيو
ة في المجتمع الرئيس كالتثالث محددات اقتصادية مف المش تـ اختيار ,قوتوولمعرفة ىذا التأثير ومدى 
 لفقر , البطالة,غالء المعيشة(.اوىي )عمى الخصوص, العربي بالعموـ ومنيا سورية 

ـّ باألساس عمى الحاجات االقتصادية المادية التي يتطمبيا قرار الزواج ف ي سف مناسبة ىذا االختيار ت
, والتي بمجموعيا العاـ تضع مؤشرًا محددًا لمتوسط سف الزواج األوؿ عند حدةلظروؼ كؿ شخص عمى 

 وعمى مستوى المجتمع ككؿ. ,الشاب والفتاة, ودراسة ىذا التأثير عمى حياتيـ الخاصة
 ge of marriage Poverty, a.الفقر وسف الّزواج 2-1-2

يمكف التغمب . مثؿ التمييز العنصري والعبودية )الفقر مف صنع البشر :يقوؿ نيمسوف مانديال
زالتو بواسطة أفعاؿ البشر(.  عميو وا 

البالغ عددىـ أكثر مف ستة مميارات  العالـ سكافأرقامًا كبيرًة مف إجمالي عدد  ؿ الفقراءيشكّ 
وىو معيار الفقر  ,ـثالثة مميارات نسمة يعيشوف بأقؿ مف دوالريف في اليو  حوالي ذًا يوجد فييـ إ نسمة.

                                                           
1
ar.wikipedia,org/wiki/index.php.                                         

2
Begg et autres,David,1999,macro economic,dunod,2 edition,paris,p 214  

 .29, ص:عالـ الكتاب, القاىرة ,البيئة المصرية وقضايا التنمية(. 1998الجالد, أحمد)3
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يعيشوف بأقؿ مف  %مف سكاف العالـ(20يضاؼ إلييـ أكثر مف مميار شخص ) حوالي , في حده األعمى
ميـ لمفقر إاّل أّنو واحد مف الدخؿ المخفض ىو مؤشر  ورغـ أف  . الفقر الشديد خط دوالر واحد وىو حد

 ,في الحياة تيـوفاعميلفقراء بينيا ضعؼ صوت امف  ,مف األىميةنفسو المستوى خرى عمى أمؤشرات 
والجريمة المنظمة  ,واإلمكانية األكبر لتعرضيـ لمعنؼ واالنحراؼ والمرض ونقص التعميـ وسوء السكف

تطرؼ وغيرىا مف ظواىر تستقطب الفقراء وتحوليـ إلى بالٍء عمى مجتمعاتيـ التي ُيفترض إلى ال وصوالً 
 يا سبيميـ إلى التنمية والحياة الرغيدة.أنّ 

وىنا األمر ال يتصؿ باإلطار . وافؽ عمى تحديد تعريؼ محدد لمفقريكوف مف الصعب الت قد
تختمؼ محددات الفقر حتى في داخؿ البمد الواحد , صؿ بالوقائع القائمة في بمد معيفالنظري بقدر ما يت

 ومعيا  تختمؼ التعريفات وطرؽ المعالجة.  ,ؼيف حضر وريب
)عدـ القدرة عمى تحقيؽ الحد األدنى مف مستوى المعيشة وغياب أو  :ووقد عّرؼ البنؾ الدولي الفقر بأنّ 

 1عدـ ممكية األصوؿ أو حيازة المواد أو الثروة المتاحة المادية منيا وغير المادية(
ي في المنيجية االقتصادية )الفقر ىو حالة عدـ الحصوؿ عمى مستوى منظور التحميؿ الكمّ  ومف

فمف ال يحصؿ عمى ىذا المستوى ُيسمى  ,مجتمع الذي يعيش فيو الفرد (النسبة لمب شة الئؽ أو كاؼٍ لممعي
 2وُيحسب عمى أساس الدخؿ في الدوؿ النامية. ,خط الفقر

الصحية والمعنوية المتصمة  المادية ومف ناحية عمـ االجتماع فإّنو )مستوى معيشي منخفض باالحتياجات
 3(.الحتراـ الذاتي لمفرد أو مجموعة مف األفرادلمعيشة وابا

ولكنيا تتمايز فيما بينيا بالتعامؿ مع ىذا  , ر وغيرىا بالحرماف والنقصفقتشترؾ جميع ىذه التعريفات لم
ذًا األوضاع إ يا.ذات في الفترة الزمنية ما ال يندرج عمى غيرىا  فقر في دولةٍ  د  فما يع .الحرماف والنقص

مع أسباب  وكؿ مرحمة مف خالؿ ارتباطات االقتصادية والحراؾ االجتماعي المتسارع يفرز فقراء جدد في
 ليا, األمر الذي يحوؿ دوف إيجاد حؿ أو مجموعة مف الحموؿ بشكٍؿ واقعي حقيقي المشكمة االقتصادية.

أو جيميف مف الشباب في عمر الّزواج غير قادريف عمى  تترؾ جيالً وؿ آنية مرحمية ما تبقى مجرد حمإنّ 
 4وف منو بذات الوقت.التعامؿ مع ضخامة مشكمة الفقر ويعان

الفقر مف منظور الشباب في عمر الّزواج ال يمكف اختصاره بالحرماف  أف   ,وترى الباحثة
ما ىو حالة عجز عف استيفاء المتطمبات االقتصادية واالجتماعية لمحصوؿ عمى حؽ الشاب إنّ  ,والنقص

 وتحقيؽ اإلرواء السميـ الحتياجيـ لمزواج بما يحقؽ ليـ العفة والقدسية المجتمعية. ,والشابة في الزواج
 Fertures poverty in Syria :مالمح الفقر في سورية 2-1-3

                                                           
 .41(القاىرة مؤسسةاألىراـ,ص  1990) العالـ,تقرير التنمية في البنؾ الدولي 1
 .2ص  العدد الرابع, سمسمة جسر التنمية, ,المعيد العربي لمتخطيط في الكويت, (. الفقر ومؤشرات القياس والسياسات2002عمي ,عبد القادر )2
 .434 الييئة المصرية لمكتاب,ص ,(. قاموس عمـ االجتماع1997غيث , محمد عاطؼ)3

4
- Rao,t.v (2005). Human Resources Development, Sage publications, New Delhi, p:150. 

http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=31
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=31
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=31
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=34
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=34
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=34
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وتختمؼ بحسب البيئة والظروؼ المحيطة باإلنساف والفترة الزمنية  في سورية تتنوع مالمح الفقر
وخاصًة  الفقر الذي يرتبط . الجتماعية السائدة في مجتمٍع ماالعالقات اطبيعة إلى جانب  ,التي يحيا فييا

ارتباطًا مباشرًا مع الشريحة العمرية المؤىمة لمزواج  في سورية لتبياف االنعكاس الحقيقي عمى سف 
 الزواج.

لزيادة الفقراء في الوطف العربي خالؿ العقديف القادميف مع اوفؽ تقديرات الخبراء يمكف أف يتضاعؼ عدد 
 ددات الفقروسورية كواحدة مف البالد العربية تتشابو فييا مح. اليائمة مع شح الموارد المادية السكانية
 . إاّل أّنيا تتميز بطريقة الحراؾ االجتماعي المتسارع. مدافمع باقي الب ووأشكال

مميوف شخص في ( 2.05) أو ما يساوي ,% استنادًا لخط الفقر األعمى11.4تبمغ نسبة الفقر في سورية 
 1غاثي.وفؽ برنامج األمـ المتحدة اإل 2004عاـ 

 وبما يرتبط بمالمح الفقر في سورية فيناؾ عدة مؤشرات أىميا:
 :حيث ية ركزه بشكٍؿ عاـ في المناطؽ الريفمف أبرز مالمح الفقر في سورية تم الفقر في األرياؼ

 يرتبط فقر المناطؽ الريفيةو  .%(38في الحضر) , بينما تبمغ حصتو%(62)بمغت حصتو فييا 
طبيعة العالقة القائمة في المجتمعات الريفية التي تمتاز بالتجانس , و بطبيعة النمو السكاني المتزايد

 2إضافًة إلى الحراؾ االجتماعي البطيء نسبيًا. ,االجتماعي الكبير
في تأميف دخميـ عمى  الريؼ واعتماد سكاف ,ة والبنية التحتيةنعداـ الخدمات األساسيا ذلؾُيضاؼ إلى 

يتحوؿ بذلؾ إلى بيئة لذلؾ تتفاقـ ظاىرة الفقر في الريؼ و  ,الزراعة غير المنظمة واألعماؿ العرضية
وبالتالي  ,حثًا عف مصدر رزٍؽ مستمربعمر الّزواج الذيف يتركوف الريؼ و الشباب  في ئطاردة ألبنا

ويسكنوف المناطؽ العشوائية  ,لمحصوؿ عمى فرصة عمؿ اخمية()ىجرة د يياجروف بدايًة إلى المدينة
 .خميـ في دائرة التدىور واالنحراؼالمكتظة مما يد

مما  ,ليوإكبيرًا عمى كال الطرفيف المياجرمنو والمياجر  تشّكؿ خطراً أو حتى الخارجية منيا  ,وىذه اليجرة
 3لجريمة والعنؼ.إلى اور باألماف وصواًل وعدـ الشع ,يزيد مف إمكانية تدىور األوضاع والتيميش

 :عكسيًا بمستويات التعميـ رتبط ألّنو ي التعميـ مف أكثر المتغيرات ارتباطًا بالفقر. د  يع الفقر والتعميـ
خٍؿ التعميـ مف المحددات األساسية التي تساعد الفرد عمى العمؿ الالـز لكسب د د  حيث ُيع المختمفة.

وخاصًة الشباب الذيف  ,ارتفاع مستوى التعميـ يقمؿ مف عدد الفقراء , فإفّ المنظورمناسٍب, ومف ىذا 
 لتعميـ والتدريب في ظؿ الوفرة العممية المعرفية التكنولوجية .إلى ا يحتاجوف

                                                           
 .156ص  برنامج األمـ المتحدة اإلغاثي , ,2004-1996 دراسة الفقر في سورية (.2005)الميثي, ىبة 1
جامعة كمية االقتصاد, قسـ االحصاء والبرمجة,  رسالة ماجستيرغير منشورة, ,دراسة واقع الفقر الحضري في سورية (.2010)خمدوف الحداد,2

 ,9ص  تشريف,الالذقية,
, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية االقتصاد, قسـ  استخداـ تحميؿ التمايز في تحديد األسر الفقيرة في سورية(. 2014صييوني ىبة )3

 .32االحصاء والبرمجة, جامعة تشريف الالذقية, ص:
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 :ات في نسب الفقراء متباينة بوضوحاالختالف دراسة الميثي فإفّ  باالعتماد عمى
 

 .ألمييف والجامعييف بيف الريؼ والحضر في سوريةلمفقراء االنسب المئوية : (1.2)الجدوؿ رقـ

  %ريؼ %حضر
 أمي 11.7 16.5

 جامعي 1.5 5
  .156,ص 2005المصدر:برنامج األمـ المتحدة اإلغاثي ,

والعالقة بيف الفقر والتعميـ عالقة ,نقص التعميـ يعزز الفقر ويكّرسو في المجتمع ىذه النسب تؤكد أف  
ويرتبط الفقر والتعميـ  مستمر ومتزايد في التعميـ. وتدفٍ  ,وىذا يؤدي إلى دائرة مفرغة مف الفقر عكسية.

مما أدى إلى حدوث فجوات واسعة متعددة ابتداًء  ,بينيما عالقة متفاعمة يوجدبالنوع االجتماعي حيث 
يقع عبء التضحية  حيثو  ,انتياًء إلى تأنيث الفقر كظاىرة محددة في المجتمع السوري ,مف التعميـ

عند الذكور  2006سنة لعاـ  11-6بمغت نسبة االلتحاؽ بالمدارس بعمر فقد  ,بالتعميـ عمى الفتيات
نسبة  24-15ة الممميف بالقراءة والكتابة لدى الفئة العمرية وبمغت نسب %لإلناث.94.6%مقابؿ 98.2
التمييز الجنوسي الواقع  عزز ويكّرس مبدأما ي وىذا ,% عند اإلناث90.2%عند الذكور مقابؿ 94.6

 1عمى المرأة .
والالذقية  ,لوحة الفقر السوري بأنواعو ومحدداتو ومالمحو في سورية عامةً  وترى الباحثة أف  

فقر الموارد أي  ,نية لمحاجات األساسيةنساوتحقيؽ الكفاية اإل ,خاصًة تتمركز كميا في األمور المادية
مما يؤثر مباشرًة عمى الشباب في عمر الّزواج لقمة أو انعداـ الموارد  ,والفقر المادي بأنواعووالحرماف 

فقد يصؿ بالبعض  ,وليس مجرد التأخير األولى, ف شبابيـإلقداـ عمى الّزواج في سنيالمادية المؤىمة ليـ ل
نجرار نحو اإلأو إلى  ,العزوؼ نيائيًا عف الّزواجا إلى وانعداـ آفاؽ الوفرة المادية إمّ لفقر المستمر ا نتيجةً 

أذى كبير لممجتمع بأىـ فئة عمرية منوطة بتحمؿ أعباء استمرارية  وفي كمتا الحالتيف ,الرذيمة واالنحراؼ
 المجتمع.

المنفتح  أّنو يمتاز بالفكرإذ  ,القدرات فتقر إلىجتمع السوري خصوصًا ال يالم أف  تجدر اإلشاراة ىنا و 
مجرد أف تتوفر لو المعطيات المادية يختمؼ حالو ويتحوؿ أّنو والدليؿ عمى ذلؾ  ,والقابمية السريعة لمتعمـ

 .إلى اإلبداع
 Unemployment, age of marriage  .البطالة وسف الّزواج 2-1-4

إلى اختالالت اقتصادية واجتماعية  مف بيف أبرز المشكالت االقتصادية التي تؤديالبطالة  تعد  
  لمدراسة واالىتماـ لدى كثير مف االقتصادييف والمفكريف. زالت محالً ماالتي كانت وال  ,عالمية

                                                           
كمية االقتصاد, قسـ  رسالة ماجستير غير منشورة, ,الفقر في الساحؿ السوري ودور التربية السكانية في معالجتو (.2010الجردي , داريف) -1

 .17االحصاء والبرمجة, جامعة تشريف,الالذقية, ص 
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في طمبو لمعمؿ  ,وكينونتومصدر رزقو  فينساف يا تمس اإلأنّ  مف ىذه األىمية تنبع في المقاـ األوؿ
 لوفرة والرفاىية.إلى اوصواًل  ,الكفاية بدايةً المقدرات المادية التي تعينو لتحقيؽ  تأميفو 

أنيـ  مف األشخاص القادريف عمى العمؿ وال يعمموف بالرغـأو نسبة يا )عدد تعّرؼ البطالة عمى أنّ 
 1يبحثوف عف عمٍؿ بشكٍؿ جدي (.

 2يا )حالة وجود أشخاص راغبيف بالعمؿ وقادريف عميو ولـ يجدوه(.وتعّرؼ أيضًا عمى أنّ 
يا )حالة كؿ قادر عؿ العمؿ وراغب فيو وباحث عنو ويقبمو الدولية تعّرؼ البطالة عمى أنّ منظمة العمؿ 

 3عند مستوى األجر األدنى السائد وال يجده(.
والبحث عنو ووجود أشخاص ال يعمموف فإنيـ يدخموف في  ,وفي حالة عدـ وجود عمؿ لطالبو رغـ الرغبة

 4ونتيجّة أّنيـ ال يحصموف عمى العمؿ وبالتالي ىـ عاطموف عف ممارسة العمؿ. ,مفيـو قوة العمؿ
ىذه التعريفات انطمقت مف مفيوـ مشترؾ لمبطالة يستند إلى إدراج خصائص ومعايير لمشخص العاطؿ 

 5يبحث عنو(. ,قادر عميو ,العمؿ )راغب بالعمؿ عف
فيو يرتبط مباشرًة بالسكاف وحجميـ  ,نسافلإليصبح العمؿ سمة مميزة وباتفاؽ كؿ التعريفات السابقة 

عممية النمو االقتصادي عالقة وثيقة وجدلية. فمف جية قة بيف حركة التطور السكاني و وتركيبيـ, فالعال
أّف السكاف مصدر قوة  لعمري في النمو االقتصادي, عمى فرضيؤثر عمى عمى عدد السكاف وتركيبيـ ا

ثر ؤ النمو االقتصادي ي خرى فإف  أالعمؿ التي تشكؿ الشرط الضروري ألّي نمو اقتصادي. ومف جية 
  6تأثيرًا فعااًل في تطور عدد السكاف والتركيبة الديموغرافية لممجتمع.

خراج قدرات عالية وترى الباحثة أف   شباب وطاقات ىائمة مف قدرات ال ,البطالة ىي تعطيؿ وا 
بعاد الفئة النشطة عف المساىمة في بناء البمد بما تمتمكو مف  ,مف عممية التطور التنموي يـوطاقات وا 

مكانات مادية وجسدية والتي تقع عمييا مسؤولية العمؿ والبناء الحضاري والزواج  ,عموـ ومعارؼ وا 
نجاب أطفاؿ لتربيتيـ تربية متوازنة تقع بسيولة في مياوي اإلنحراؼ  وتركياوبالتالي إقصاء ىذه الفئة  .وا 

األمر الذي يجعؿ  د الجريمة المنظّمة بعناصر جديدة كانت قادرة عمى العمؿ الصالح.ورف ,والضياع
إلى نوع ىذا الشعور  مما يحوؿ ,والدونية وعدـ الفائدة ,ىؤالء الشباب يشعروف باالغتراب عف مجتمعيـ

 ,تماعيالبطالة مف أىـ مقومات التشرذـ االج د  وتع مؿ.لـ يييء ليـ أسباب العمف العداء لممجتمع الذي 
وخمؿ  ,وىي بالتأكيد الوجو الحقيقي لسوء توزيع أو تقسيـ العمؿ االجتماعي ,وتيدد االستقرار االجتماعي

                                                           
 .205,ص 2,الدار الجامعية ,االسكندرية,ط النظرية االقتصاديةالكمية والجزئية(.  2004أحمد , عبد الرحمف ) -1
 .183,ص 1,دار وائؿ لمنشر ,األردف,ط  (. اقتصاديات العمؿ2007) رشي , مدحتالق-2
 .141,ص1, إثراء لمنشر والتوزيع,األردف,ط اقتصاديات العمؿ(.  2008) حسف , حسيف عجالف3
 .9918العددصحيفة تشريف, الصفحة االقتصادية, سورية ,دمشؽ ,أسباب ظاىرة البطالة في سورية,(. 2007زيداف , رامي ) -4

5-Muller,jetauters( 2004),manul et applications:economic ,dunod,paris,4dition,p 71.                    
6
 .119رسالة دكتورة غير منشورة, جامعة دمشؽ, ص  عوامؿ النمو االقتصادي في سورية,(.1996صالحة, مييب النشار) 
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مؤكد في الموائمة بيف مخرجات التعميـ بمختمؼ مراحمو وبيف حاجة المجتمع المحدودة األفؽ االقتصادي 
 االجتماعي.

ذ فترة زمنية ال بأس بيا البطالة تركت بصمتيا السمبية عمى المجتمع السوري من بّد مف اإلقرار أف  وال 
خصوصًا الشباب في الفئة  ,وأّثرت مباشرًة عمى شرائح مختمفة مف المجتمع ,لفترة الحاضرةإلى اوصواًل 

بنوعييا العمرية والتي أيضّا يقع عمييا عبء اإلعالة  ،(45-15العمرية النشطة لمعمؿ والّزواج )
 .واالقتصادية

مف المتعطميف إلى طاقاٍت  مجموعة كبيرةحّوؿ تو  ,مة الفرد كمورد اقتصاديمف قي لبطالةا ُتضعؼ
افي عمى االقتصاد القومي يسبب إضعبء إلى  تحوؿتو  ,االقتصاد ىذه الطاقات وبالتالي يخسر,ميدورة
 1تتمثؿ في توفير األجور ليؤالء مع عدـ وجود عمؿ فعمي يستحقوف عميو ىذا األجر . ,خسارة

  : Unemployment in Syriaطالة في سوريةلبا 2-1-5
باه ومؤثر بيف المجتمعات عامة أدت إلى ظيور البطالة بشكٍؿ ممفت لالنتمشتركة ىناؾ قواسـ 
وأصبحت عنوانًا  ,بسيطة إلى ظاىرة أساسية ومنتشرة اّ إذ تحولت مف كونيا أرقام ,عمى حياة األفراد فييا

 2لسياسات الحكومات ومعيارًا لنجاحيا أو فشميا .
كما ية يمت في ارتفاع نسبة البطالة في سور سأوالتي  ,القواسـ المشتركة مع باقي المجتمعاتىذه أىـ  إف  

وتخّمؼ برامج التدريب وعدـ مواكبة السياسة التعميمية  ,ىي األمية وتدني المستوى التعميمي ,الدوؿ العربية
لى جانب ىذه القواسـ المشتركة فإفّ  العمؿ المتجددة والمتغيرة.والتدريبية لمتطمبات سوؽ  الخبراء  وا 

 يرجحوف تفشي ظاىرة البطالة لألسباب التالية:
  المناسب وتراجع األداء فشؿ برامج التنمية عمى االستثمار في الجانب االجتماعي بالقدر الكافي و

 وتراجع قدرة القوانيف عمى توليد فرص عمؿ واستثمار . ,االقتصادي
  مقابؿ انخفاض نمو الناتج القومي. (العمالة )الباحثيف عف العمؿارتفاع معدؿ نمو 
 والمتغيرات الحاصمة داخؿ المجتمع السوري ,المنعكسات السمبية لممتغيرات العامة عمى الدولة ككؿ, 

مثؿ ظاىرة تكدس المدف وتمددىا العشوائي وكثرة أعداد اليد العاممة في الزراعة فييا مما يؤدي إلى 
 3ويزداد عداد العاطميف عف العمؿ . ,ارتفاع عدد العامميف في المدينة عمى حساب الريؼ

 مف الشباب  وما زالت نسبة البطالة مرتفعة في سورية في أعواـ متتالية معمنًة بذلؾ عف أرقاـ متزايدة
 الباحثيف عف العمؿ والّزواج وال يجدونو.

 , في الجدوؿ اآلتي:2010-2000ويمكف توضيح معدالت البطالة في سورية خالؿ الفترة 
 

                                                           
 .356,دار الجامعة الجديدة لمنشر, ص  الرقؼ والزكاة في مواجيتياالبطالة ودور (. 2005محمد عبد اهلل ) غازي ,1
 .391,ص 1دار المناىج لمنشر والتوزيع,عماف,ط  ,الكمي دمقدمة في االقتصا (.2003) بشير , الدباغ,2
 .335,ص 1, الكتاب العالمي لمنشر والتوزيع,عماف ,ط االقتصاد الكمي(. 2007خمؼ ,فميح )3
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 معدالت البطالة في سورية . :(2.2الجدوؿ رقـ )
             السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
معدؿ  9.5 11.20 11.7 10.9 12.3 8 8.2 8.4 10.9 10.9 10.18

 البطالة
            

 15,دمشؽ,ص 2010المصدر:تقرير االستثمار الرابع في سورية,
 

وصمت إلى الذروة في  في معدالت البطالة في سورية, حيث اً ( ُتظير ارتفاع2.2إّف أرقاـ الجدوؿ رقـ )
( وذلؾ عمى اعتبار انخفاض في فرص العمؿ المقدمة مف القطاعيف 12.3بمغت ) فقد 2004عاـ 

عالنات التوظيؼ. انخفضت ىذه المعدالت بنسب , وانحسار في أالحكومي والخاص عداد المسابقات وا 
ثـ عادت ىذه المعدالت إلى حالة التذبذب في الصعود  2007- 2006-2005واضحة في أعواـ 

 ع.تويات متقاربة في االرتفاوحافظت عمى مس ,واليبوط
وعمى فرض أّف محافظة الالذقية ُتعُد مف المحافظات السورية التي تعاني مف البطالة بيف الرجاؿ والنساء 
وعمى امتداد فئات عمرية متعددة, فإّف ارتفاع المعدالت مؤشر استمرارية بقاء كؿ مف الرجاؿ والنساء بال 

 عمؿ.
 

 .2010-2000ُيظير معدالت البطالة في الالذقية لدى الرجاؿ والنساء في عامي  (3.2رقـ ) الجدوؿ
ناث( معدالت البطالة في محافظة الالذقية :(3.2الجدوؿ رقـ )  2010- 2002في عامي  )ذكور وا 

 % معدؿ البطالة  2002 2010
 ذكر 13.1 7.9

 أنثى 37.2 35.3
 مجموع 20.5 15.6

 .6,المكتب المركزي لإلحصاء,دمشؽ,ص 2012أرقاـ,المصدر:الالذقية في 
مقارنًة  %(37.2)لدى النساء 2000في عاـ  يظير لدينا معدالت مرتفعة (3.2الجدوؿ رقـ )مف 

نزؿ بعد الّزواج وىنا يقع عبء حيث يغمب عمى النساء االكتفاء كونيف ربات م %(,13.1) بالرجاؿ
سنة  15قؿ مفأ غير القادريف عمى العمؿ كاألطفاؿالمئوية ل النسبةتي ) ال ,االقتصادية والعمرية عالةاإل

بشكؿ كمي ىذه اإلعالة تقع   .)سنة إلى جممة السكاف ذوى النشاط االقتصادي 65إلى الشيوخ أكثر مف 
ا في عاـ أمّ  .الذقيةفي محافظة ال عمى الرجؿ وأداء الواجبات االقتصادية قبؿ الّزواج وبعد تكويف األسرة

و %(, ورغـ أنّ 35.3تغيرت المعدالت حيث انخفض معدؿ البطالة لدى النساء إلى )فقد  2010
انخفاض بسيط نسبيًا خالؿ خمس سنوات إاّل أّنو يدؿ عمى مجموعة تغيرات اقتصادية واجتماعية في 
حياة المرأة دفعت بيا إلى عالـ األعماؿ وعدـ االكتفاء بكونيا ربة منزؿ, خصوصًا مع تفضيؿ الرجؿ 

ؿ عمى الّزواج لمزوجة الموظفة لممساعدة في أعباء الحياة. وانخفض معدؿ البطالة لدى الرجاؿ مف المقب
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(. وىذا يدؿ عمى توفر فرص عمؿ خالؿ 2010%( في عاـ )7.9( إلى  )2002%( في عاـ )13.1)
يقع  ففترة الخمس سنوات ولكف ما زالت دوف االكتفاء الكمي لكؿ أفراد المجتمع خصوصًا الرجاؿ الذي

شاركف بتحّمؿ جزء مف عبء اإلعالة, حيث أًف نسبة اإلعالة  عبء اإلعالة, مقابؿ النساء المواتي يـيعم
عالة االقتصادية كما في الجدوؿ ة, فقد بمغت نسبة اإلاالقتصادية تشكؿ عبئا عمى كؿ مف الرجؿ والمرأ

 اآلتي:
 
 

 2010,2002ف عامي (: نسبة اإلعالة االقتصادية في الالذقية بي4.2الجدوؿ رقـ )
  2002 2010 

 2.0 1.8 ذكر نسبة اإلعالة االقتصادية 

 5.0 3.9 أنثى 

 2.8 2.5 مجموع 

 .6,المكتب المركزي لإلحصاء,دمشؽ,ص 2012المصدر:الالذقية في أرقاـ,
 

 والرجاؿ في الشكؿ البياني التالي:وتتضح الفروقات العالية في معدالت البطالة بيف النساء 
ناث( معدالت البطالة في محافظة الالذقية :(1.2رقـ )الشكؿ   2010- 2002في عامي  )ذكور وا 

 
 3.2المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

طي مؤشرًا واضحًا عف انخفاض دخوؿ المرأة جاؿ يعالتبايف الواضح في معدالت البطالة بيف النساء والر 
مف معدالت االلتحاؽ العالية بالتعميـ لإلناث. وىذا يدؿ عمى وجود أعداد إلى قوة العمؿ, عمى الرغـ 

كبيرة مف الفتيات المتعممات وغير المتعممات المواتي ال ُيستفاد مف شيادتيف ألسباب متعددة منيا الزواج 
 وعدـ إمكانية التوفيؽ بيف عمؿ المرأة والتزماتيا االنجابية والمنزلية والتربوية.
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ووجدت أّف (, 15,45)العمؿ عفية النشطة في الّزواج والباحثة الشريحة العمر  الدراسة قد حددت ىذه إف  
 دوؿ اآلتي:كما في الج معدالت البطالة في الالذقية عمى الفئات العمريةتوزع 

الم
صدر
:الالذ
قية 
في 

أرقاـ,
201

,الم2
كتب 
المرك
زي 
لإلح

صاء,
دمش
ؽ,
9ص
. 

مف 
لجدا

 وؿ
رقـ 
(

5.
2 )

يظي
نسبة في القسـ األوؿ  ىبيف الرجاؿ والنساء في محافظة الالذقية ووقوعيا بأعم ر التوزع النسبي لمبطالة

 مف الفئة النشطة في الّزواج.
وتوفر فرص  ,والطمبإّف قوة العمؿ ىذه عمى اختالؼ شرائحيا العمرية  تخضع لقانوف العرض 

 أو الفني أو الجسدي وحتى امتالؾ المؤىؿ العممي ,وفمجرد الرغبة بالعمؿ والبحث عن العمؿ في السوؽ,
وىذا يؤثر بالخصوص عمى قدرتو عمى الحصوؿ عمى الدخؿ المادي  لمعمؿ ال يعني حصوؿ الفرد عميو,

 الكافي الذي يمكّنو مف الّزواج في الفترة الزمنية و العمرية التي يرغب بيا.

 حسب فئات السف والجنس. مبطالةوزع النسبي لالت :(5.2) وؿ رقـدالج
 البياف الفئة العمرية الجنس 2002 2010

 19-15 ذكر 9.1 5.3
 أنثى 9.2 1.7
 مجموع 9.1 4.3
 24-20 ذكر 16.4 10.2

 
 

 أنثى 18.0 14.5
 مجموع 16.9 11.4
 29-25 ذكر 13.9 14.6
 أنثى 18.3 18.7
 مجموع 15.2 15.8
 34-30 ذكر 12.4 15.8
 أنثى 17.1 18.6
 مجموع 13.9 16.6
 39-35 ذكر 13.0 15.1
 أنثى 15.0 13.4
 مجموع 13.6 14.6
 44-40 ذكر 8.7 13.4
 أنثى 8.6 13.3
 مجموع 8.8 13.4
 -----45 ذكر 7.8 9.9
 أنثى 3.3 11.4
 مجموع 6.4 10.3



 

11 

وتبقى النظرة النمطية  لمّزواج,مادية لمتطمبات الارىينة يقع كؿ مف الرجؿ والمرأة في المجتمع  ذلؾ ألف  
سرة ىي المحدد , وما بعد تكويف األفي مسؤولية الرجؿ عف كؿ األعباء االقتصادية ما قبؿ الّزواج

لعمؿ الذي يحقؽ لو الكفاية المادية و يتناسب مع والباعث الحقيقي وراء سعي الرجؿ إلى ا ,األساسي
 و يكوف مقبوؿ مجتمعيًا. ,مؤىمو العممي أو التقني

وتكتفي  ,المرأة قد ال تعمؿ قبؿ الّزواج أو بعده ف  ء األكبر عمى عاتؽ الرجؿ في حيف أىنا يقع العب
يا قد ال تجد العمؿ الذي يتناسب مع نّ ألوالد, حتى لو كانت متعممة حيث أة منزؿ ورعاية ابالعمؿ كربّ 

 طبيعة دورىا األمومي ونوعية تعميمييا. 
لسابؽ كاف يحقؽ لممنزؿ واألسرة الكفاية واالستقرار, حيث أّف إّف عمؿ المرأة في منزليا في ا

مف التوفير لممنزؿ.  اً خرى التي كانت تحقؽ نوعاء تعميـ األوالد وبعض األمور األالمرأة كانت تقوـ بأعب
االقتصادي, األمر اختمؼ مع بداية االعتماد الكمي عمى ما ىو خارج المنزؿ مما زاد في العبء 

 عمؿ.مرأة إلى الواستدعى خروج ال
الشكؿ البياني التالي يوضح الفروقات المرتفعة والواضحة في توزع معدالت البطالة بيف الرجؿ والمرأة 

 .2010في عاـ  تبعًا لمفئة العمرية.
 التوزع النسبي لقوة العمؿ حسب فئات السف والجنس.: (2.2الشكؿ رقـ )

 
 (4.2الجدوؿ رقـ)المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات 

 
(, 45-15( يتوزع كؿ مف الرجاؿ والنساء ضمف الفئة العمرية النشطة لمعمؿ والزواج )3.2مف الشكؿ )

وبقاءىف خارج دائرة اإلنتاج  ويتبيف أّف النساء في الغالب غير مساىمات في قوة العمؿ الفعمية,
 اإلعالة.عالتيف عمى أزواجيف أو مف يقـو بمقاـ االقتصادي ووقوع عبء إ

 

و  2002يبيف التوزع النسبي لممشتغميف حسب الجنس والحالة الزواجية بيف عامي  الجدوؿ اآلتي
2012. 
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 حسب الحالة الزواجية والجنس وزع النسبي لقوة العمؿ الت :(6.2) الجدوؿ رقـ
 البياف الحالة االجتماعية الجنس 2002 2012
  لـ يتزوج أبداً  ذكر 46.1 37.9

 
 

النسبي لقوة العمؿ التوزع 
والمتعطميف حسب الحالة 

 الزواجية والجنس
)%( 

 أنثى 45.8 44.1
 مجموع 49.4 39.7
 متزوج ذكر 53.0 61.1
 أنثى 39.0 51.3
 مجموع 48.7 58.4
o.8 0.3 مطمؽ ذكر 
 أنثى 0.4 1.0
 مجموع 0.3 0.9
 أرمؿ ذكر 0.6 0.1
 أنثى 3.8 3.6
 مجموع 1.6 1.1

 التوزع النسبي لممشتغميف حسب الجنس ذكر 75.8 78.6
 أنثى 24.2 21.4
 التوزع النسبي لممتعطميف حسب الجنس ذكر 24.2 21.3
 أنثى 75.7 80.4

 .10,المكتب المركزي لإلحصا,دمشؽ,ص 2012لمصدر:الالذقية في أرقاـ,ا

قد بمغ عند  2002حسب الجنس في العاـ  توزع النسبي لممشتغميفال يتضح أفّ  (6.2رقـ ) الجدوؿمف 
وصؿ التوزع النسبي لممشتغميف عند فقد  2012وفي عاـ  ,%(24.2%( أما النساء )75.8الرجاؿ )

قي نسبة ال بو يُ نّ الغرض ألوىذا االرتفاع ما زاؿ ال يفي ب ,(21.45%( أما النساء )78.6الرجاؿ إلى )
نسبة عمؿ الرجاؿ تبقى أعمى مف النساء ألنيف في  عمؿ, وتوضح النسب أفّ ُيستياف بيا مف دوف 

 2002أما التوزع النسبي لممتعطميف فقد بمغ في عاـ  .ات منزؿ ال يعممف بداوـ كامؿ أو جزئيالغالب ربّ 
ا النساء %( أمّ 21.3عند الرجاؿ ) 2012وفي عاـ  ,%(75.7%( وعند النساء )24.2عند الرجاؿ )

ااًل ونساًء خالؿ عامي طالة عمى الفئات العمرية النشطة في الّزواج رجتوزع الببالتالي فإّف , و %(80.4)
 يقمّؿ مف فرص الزواج في فترة الشباب, وقد يحوؿ دونو تمامًا. 2012_2002

 Haigh cost of living, age of marriage  .وسف الزواج غالء المعيشة 2-1-6
تأثيراتو المرحمية ولكف  ,نيا أو مجتمع دوف آخرعمى دولة بعي اً وليس مقتصر  اً عالمي اً الغالء موضوع د  ُيع

التكاليؼ المادية وضخامة ويرتبط الغالء ارتباطًا مباشرًا بالّزواج لكثرة  .ىي التي تختمؼوالمستقبمية 
االىتماـ بموضوع الغالء مف حيث تأثيره  وبالتالي فإفّ  إلتمامو بالشكؿ الذي يرغب بو الشاب والفتاة.

اتصااًل عضويًا  ومتصالً  اً واقعي اً حيوي اً عمى سف الّزواج في محافظة الالذقية يعود لكونو موضوع
 بالشباب وحياتيـ.
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في صميـ الحياة ابتداءًا مف الغذاء  كالتبالعديد مف المش ,ومنيا سورية ,ؿتسبب الغالء في جميع الدو 
 مف الرفاىية . د  ووصواًل إلى المواد التي تع ,األساسية والكمالية إلى كؿ المتطمبات

 و يجب التركيز عمى ثالث مستويات :عمى الّزواج وتكاليفو فإنّ الغالء عند دراسة تأثير و 
 الميور ومستمزمات عقد الّزواج.  -أ
 المسكف واألثاث. -ب
 حفالت الزفاؼ.-ج

ذاء الغتأثير غالء ا أمّ  ,اية الحياة الزوجيةاألساسية لمتأسيس لبدفيذه المستويات الثالثة ىي المحددات 
 بعد الّزواج وىذا مبحث آخر.يظير في مرحة ما و وغيره فإنّ 

 غالء الميور: 2-1-7
ورمزًا لتكريميا  ,تقديرًا ليا د  مف الماؿ ما ُيع المير حكـ مف أحكاـ الّزواج. وىو بذؿ الزوج المرأتو

سعادىا واالعتزاز بيا . وبذؿ الماؿ داللة عمى شتركة ومحترمة في باطنيا ومظيرىالتأسيس حياة م ,وا 
 1عـز الزوج عمى تحّمؿ األعباء وأداء الحقوؽ التي عميو قبؿ طمب حقوقو الخاصة.

وىو ُيقدـ مف نوع  باالتفاؽ.و ُيقدر أكثره أو أقمّ و  دنى,لو مقدار محدد أوسقؼ أعمى أو أ المير ليس
 الموجود في كؿ زماف ومكاف.

مف أىـ المشكالت اقتصادية التي تواجو الشباب المقبؿ عمى  راىنة ُتعتبر المغاالة بالميورترة الفوفي ال
 .عند بداية التفكير في الّزواج أماميـ وقد تكوف العقبة األولى .وخصوصًا األصغر سنًا منيـ ,الّزواج

عندما تزداد ضخامتو  ولكف,  يأخذ صبغة المشكمة أو األزمة في حالتو الطبيعية الفردية ال غالء الميور
معيقة ألي فرٍد مف أفراد تتحوؿ إلى ظاىرة مؤثرة و و  ,عموميةتأخذ صفة الصبح عمى المستوى الجمعي يو 

 .المجتمع
 
 
 مف أسباب المغاالة بالميور:*
 الئؽ أماـ أقرانيـ والتفاخر بالنسب والعائمة مف غنى  رغبة بعض أولياء الفتيات الظيور بمظير

 خالؿ مبالغ خيالية.
  المتاجرة بالمرأة وتحويميا إلى سمعة يستفيد منيا ولي أمرىا حتى تصؿ إلى درجة العضؿ ومنعيا مف

الّزواج إاّل وفؽ إرادة ولييا.حيث أنو في الكثير مف الحاالت ال يصؿ لممرأة شيء مف ميرىا رغـ أنو 
 بالكامؿ وال إذف لولييا فيو.مف حقيا 

                                                           
 .97, دار الشروؽ ,عماف,ص دراسات في عمـ االجتماع(. 2009خفاجي , حسف)  -1
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 عمى , يحموف بناتيـ بالمبالغ المرتفعة أنيـ ظّنيـ ,جيؿ بعض أولياء الفتيات بالمعنى الحقيقي لممير
 أو أّنو يضمف مستقبؿ الفتاة. ,المير يحوؿ دوف الطالؽفخامة  اعتبار أّف 

 التقميد بيف الفتيات في المجتمع. وخصوصاً  ,محاكاة التقاليد والعادات الُمحدثة في المجتمع 
 .عدـ االىتماـ بأمور المجتمع و األحواؿ العامة الجارية حوليـ والتحوؿ إلى االىتماـ بالفرد فقط 
 وتحوؿ الّزواج مف السكف والمودة والرحمة إلى ميداف  ,نسانيضعؼ الوازع الديني األخالقي اإل

 لممباىاة والتفاخر.
أدنى أو  سقفاً ولـ يحدد  ,ممكيتيا لو وأكد  , ( حدد حؽ المرأة الكامؿ بالمير60) والقانوف السوري في المادة

 1أعمى لو.
 .ومؤجؿ يستحؽ بأحد األجميف الطالؽ أو الوفاة ,عند عقد القرافيدفع إلى معجؿ  الميروُيقسـ  

ي لمزوجة فو ضمانة بعض العائالت تقـو برفع المؤجؿ عمى حساب المقدـ عمى اعتبار أنّ  وبالتالي فإف  
لشراء مصاغ الذىب المعجؿ خصص المير وبعض العائالت ت .حاؿ حصوؿ الطالؽ أو وفاة الزوج

تحت بند غير في العقد تسجمو  وبعضيا  .الجيازية أو تطالب بو كمبمغ نقديأغراض المنزؿ وبعض 
لو كانت معو  حتىالزوج  مقاضاةوتستطيع المطالبة بو و )دينًا عميو(, يظؿ في عيدة الزوج  أيّ  ,مقبوض

 2في بيت الزوجية.
 غالء المساكف : 2-1-8

فيأخذ اإلنفاؽ عمى المير والمصاغ  ,في مراحؿ الزواج المختمفة تتداخؿ األولويات في اإلنفاؽ
.ولكف اإلعداد إلتماـ الّزواج يقتضي التحضير إليجاد ولوية في مرحمٍة الخطبة األوليةوىدايا الخطبة األ

التي أصبحت الشكؿ العاـ لألسر السورية حيث غاب شكؿ األسرة  ,النوويةمسكف لتأسيس األسرة 
وباتت الفتيات ترغبف باالستقاللية في منزليا الخاص عمى الرغـ مف االرتفاع الحاد ألسعار  ,الممتدة
وإليجاد أبعاد  ,حيث يأتي اإلنفاؽ عمى السكف في المرتبة الثانية بعد الغذاء مف حيث األىمية .المساكف

الشاب قد  ىذا اإلنفاؽ مطموب وأساسي رغـ أفّ و . الفتاة في بداية حياتيـ الزوجيةستقرار لحياة الشاب و اال
 مما يرفع قيمة العبء المادي إلتماـ الّزواج. اً يكوف ال يعمؿ أو أف يكوف األجر منخفض

فيو  ,أساسي عمى امكاناتيا االقتصاديةتتوقؼ قدرة األسرة عمى تأميف المسكف المناسب بشكٍؿ 
مّ  ,مف رفاىية العيش اً ا يعكس مستوى عاليإمّ  ا أف يكوف مجرد مأوى لمحدودي ومعدمي الدخؿ بحيث وا 

ة والمقدرة إليجار ويقصد باإليجار الشيري القيمة الفعمي مف المعيشة. اً أو متدني اً يعكس مستوى متوسط
 3المسكف الشيري.
 ( اآلتي:6.2محافظة الالذقية في الجدوؿ رقـ )نفاؽ األسرة عمى المسكف في إمتوسط ويمكف توضيح 

                                                           
1
 .43, ص 61, قانون األحوال الشخصٌة, المادة 1981الجمهورٌة العربٌة السورٌة,  -

2
 .113, دائرة الشؤون االسالمٌة والعمل الخٌري بدبً, دبً, ص مهر الزوجات بٌن الشرٌعة والعادات(. 4118الجابري, سٌف ) -

3
, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة , كلٌة االقتصاد, قسم االحصاء أثر تغٌر اإلنفاق االستهالكً لألسرة على التنمٌة(.4113أطوز,ملك )-

 .67والبرمجة, جامعة تشرٌن ,الالذقٌة , ص 
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 ) ؿ.س(اإلنفاؽ عمى المسكف في محافظة الالذقية.متوسط : (7.2الجدوؿ رقـ )
2009 2007 2004  

 الالذقية المدينة الريؼ المحافظة المدينة الريؼ المحافظة المدينة الريؼ المحافظة
6125 3133 8528 4170 3287 4612 2920 2544 3044 

نفاؽ األسرة لألعواـ  المصدر:  ,الصادرة عف المكتب المركزي لإلحصاء.2004,2007,2009مسوحات دخؿ وا 

 يجار في محافظة الالذقية خالؿ األعواـارتفاع اإلنفاؽ عمى اإلمدى  (7.2) السابؽ يوضح لنا الجدوؿ
 عد  األمور الرفاىية وما كاف يُ وؿ وتح ,األمر الذي يتوافؽ مع تطور أنماط الحياة وأشكاؿ اإلنفاؽ المذكورة.

وال يتوقؼ األمر عمى تأميف المسكف حيث يأتي بعده . إلى أساسيات في الحياة اليومية مف الكماليات
 مرحمة وضع األثاث فيو ونوعيتو وأشكالو وأحجامو .

 غالء حفالت الزفاؼ : 2-1-9
وتمتمؾ حفمة الزفاؼ  .واألخير لزواج الشاب والفتاة الرئيس االجتماعي اإلشيارحفمة الزفاؼ  ُتع د

االحتفالي لمفتاة إلى بيت خصوصية نفسية واجتماعية في المجتمعات العربية ألنيا بمثابة االنتقاؿ 
لى عيٍد قريٍب كانت حفالت الزفاؼ في محافظة الالذقية تمتاز بالبساطة والعفوية. زوجيا كانت  , حيثوا 

في محافظة  التكافؿ االجتماعيأبعاد وتحمؿ بعدًا كبيرًا مف  ,طة وغير مكمفةالتقاليد المتوارثة بسي
اصيؿ إلى الوليمة الخاصة بالزفاؼ حتى بتف الخاص بالعروس وأىؿ العروسيف مف المباسالالذقية,

, عالمي ودخوؿ عادات وتقاليد جديدة فرضت نفسيا وبقوة عمى مجتمع الالذقيةالحفمة.ونتيجًة لالنفتاح اإل
 .في الالذقيةالزفاؼ حفالت  ساسياتمف أ نسبيًا,ؿ فترة زمنية قصيرة وخال ,حفالت الزفاؼ حتأصب

بعد وخصوصًا الزفاؼ مف ألفو إلى يائو. والدة شركات متخصصة في إنجاز حفؿوشيدت الفترة األخيرة 
خصيصًا صاالت بسيطة ُأنشئت في و , حفمة الزفاؼ تُقاـ في صاالت الفنادؽ والمطاعـ أف أصبحت

 لمحفالت حتى في المناطؽ الشعبية ووصمت إلى األرياؼ .
ويتراوح إيجار الميمة  ,ىذه الصاالت يترتب عمى حجزىا لفترات طويمة نسبيًا بقدر إقباؿ الناس عمييا

 إلى تكمفة العشاء باإلضافة. ليرة سورية (100000)آالؼ ليرة سورية وصواًل إلى  (10000)الواحدة مف
ى قيد التحديث وفقًا وىناؾ بعض التفاصيؿ التي تبق ,الصالة والموسيقا المصاحبة لمحفمة وتكاليؼ تنسيؽ

 وما تحممو المسمسالت المدبمجة والعربية مف مفاىيـ جديدة عمى حفمة الزفاؼ. ,عالـ الفضائيومتابعًة لإل
والنيائية والتكمفة الحقيقة , تعطي نسب إشغاؿ الصاالت المتخصصةحصائية إولكف ال توجد أرقاـ 

 لحفالت الزفاؼ في محافظة الالذقية .
موضوع الغالء والتكمفة الضخمة المرتبطة بإتماـ الزواج ىي مف أكبر معيقات  وترى الباحثة أف  

ليكمؿ ومف أوؿ المؤثرات عمى سف الّزواج لكؿ مف الرجؿ والمرأة ...فالرجؿ يؤخر زواجو  ,الّزواج
يحقؽ ليا متطمباتيا خصوصًا  قد تتزوج في سف مبكرة إف جاءىا مف والمرأة, متطمبات الزواج االقتصادية

 بعد التخمص منيا إالّ ديوف الزواج اليمكف أّف التجارب الواقعية  تشير بعضو  .ذلؾ يوافؽ أفكارىاكاف  فّ إ
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أمعنا النظر في زواج ىذه األياـ وأحصينا التكاليؼ أُلذىمنا مف لو و , مضي سنيف غير قميمة عمى الّزواج
 ليو المجتمع مف القسوة عمى شبابو وعدـ الرأفة بيـ.إما وصؿ 
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  The impact of    socialعمى سف الّزواج.   المشكالت االجتماعيةالمبحث الثاني: أثر  2-2
problems on the age of marriage. 

درجة تعّقد إلى  واستناداً  ,في المجتمع وتتنوع تبعًا لنوعية العالقات االجتماعيةتتعدد الظواىر 
ذا كانت ذات إظاىرة إاّل  ةولكف ال ُيطمؽ مصطمح المشكمة االجتماعية عمى أي .شبكة ىذه العالقات

 .ةودرجة قوة الضبط المجتمعي ,تبعًا لقيمو ومعتقداتو ,تأثير سمبي أو مرفوضة مف قبؿ المجتمع
 The concept of social problem مفيـو المشكمة االجتماعية : 2-2-1

كمة ىي المش وبالتالي فإفّ  .ف ماىو كائف وبيف ما يجب أف يكوفىي انحراؼ أو عدـ توازف بي
وعدـ التوازف التي تجعؿ الفرد يشعر بوجود  ,تؤدي إلى ظيور عالمات القمؽ ,فييا نتيجة غير مرغوب

وتكوف المشكمة سببًا , انحراؼ عف المعيود ومواجية مشكمةأي  .شئ ليس مف طبيعة حياتو القائمة
ؼ بإزالتو اليد لتكيؼ داخؿ المجتمع واحقؽ مما ي , أساسيًا تحوؿ بينو وبيف حياة متوازنة في المجتمع

 1.ىو مف أولويات الجماعة
يا و تضخميا ما لـ نكف عمى دراية في المشكمة االجتماعية اليمكف تحديد المصادر المسؤولة عف تشكمّ 

وماىي تداخالت األفعاؿ التي تشكؿ في مجمميا حالة مثؿ حالة  ,بموقعيا مف المجاؿ االجتماعي العاـ
 األمية والفقر مثاًل.

)حالة أو ظاىرة يراىا غالبية األفراد بما في : ياؼ المشكمة االجتماعية عمى أنّ وبالتالي نستطيع أف نعرّ 
يحترميا وفي زماف ومكاف محدديف انحرافًا عف قيـ ومعايير اجتماعية ذلؾ ذوو النفوذ االجتماعي 

 2ويقدسيا ويخضع ليا أفراد المجتمع وتتحكـ في جوانب مف أنماط السموؾ.(
تكامؿ الوظائؼ خالليا توضح مف ي, و الحياة منظمة يجعؿأفراد الجماعة مع بعضيـ تفاعؿ إّف 
اختالؿ ىذه الديناميكية يؤدي بالتأكيد إلى خروج أنماط مشوىة مف أنماط  وبالتالي فإفّ  .االجتماعية

التفاعؿ االجتماعي التي تعطي بدورىا اختالالت في أنظمة العالقات االجتماعية المبنية عمى سمسمة مف 
 3التفاعالت الحياتية وفؽ أنظمة دقيقة ومحددة .

 عدة خصائص منيا:بالمشكمة االجتماعية  تصؼوت
 يا عامة وليست نفسية فردية.أنّ *
نما نتيجًة لحياتيـ االجتماعية. ,وليست مف صنع األفراد ,جتماعية تشمؿ المجتمع ككؿيا اأنّ *  وا 
 .وسموكياتيـ وتصبح أساسًا في حياتيـ ,فرادلأل ممزمةيا أنّ *

ويتفؽ عميو القاصي والداني  ة,وجمي ةواضحتكوف المشكالت االجتماعية بعض  وترى الباحثة أف  
ؾ لىنا أفّ إاّل  .عندىاوتوحيد الجيود وبشكٍؿ عمني عممي عمييا. باإلجماع  اوىنا يكوف أمر معالجتي

                                                           
1

- www.caoa.gov.eg. 
 .300, دار الشروؽ ,عماف,ص مقدمة في عمـ االجتماع(. 2004عثماف, ابراىيـ ) -2
 .192, منشورات جامعة دمشؽ,دمشؽ , ص عمـ اجتماع العائمة(.2001األخرس, محمدصفوح )3
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والتي  ,مف المشاكؿ االجتماعية الصامتة أو المستترة بفعؿ خصوصية المجتمع السوري المحافظ اً أنماط
كؿ مستتر وخفي  معالجة ألفّ  .تحتاج إلى التخمي عف األنماط التقميدية في تحديد المشكمة والتعامؿ معيا

 عمة.عممي وتكافؿ المجتمع كوحدة اجتماعية متفايد إلى جبحاجة 
العادات  والتي ليا تأثيرىا المباشر عمى سف الّزواج )مستوى التعميـ, ,ىذه المشكالت االجتماعيةف وم

 ثورة االتصاالت(. والتقاليد,
 The level of education, age of marriage: وسف الزواج ستوى التعميـم 2-2-2

وىو مف  ,ًا واجتماعياً يلتحسيف الرفاىية لألفراد وتطوير المجتمعات اقتصاد التعميـ عامؿ أساس
 أىـ وسائؿ النيوض بالمرأة والرجؿ وتنشئتيـ تنشئة صحيحة منذ الطفولة وحتى الوصوؿ إلى سف الّزواج.

مستوى وعي وخصوصًا المرأة مف باب اكتسابيا  ,أىـ وسائؿ رفع الوعي عند الرجؿ والمرأة ُيعد مفو 
ة واالجتماعية ويحّسف مف األوضاع الصحيّ  ,دـ يمكنيا مف ممارسة حقوقيا السياسية واالقتصاديةمتق

وذلؾ مف خالؿ إكسابيا لمعموـ والمعارؼ التي تؤىميا لمدخوؿ  ,والتعميمية لألسرة التي ستكوّنيا بعد الّزواج
ز آفاؽ التطمعات لدييا زّ يعو  ,ىذا ما يرفع مستوى الطموح.الةوالمشاركة الفعّ في سوؽ العمؿ والعمـ 

وفي الالذقية  ,نسانية مشّرفة لألجياؿ المتالحقة.في سورية عامةً إفتتكوف في المجتمع حاممة اجتماعية 
وخصوصًا تعميـ  .ممتازة مقارنًة بالدوؿ المجاورة الفتياف والفتيات عمى فرص تعميمية حصؿ .خاصةً 
%(  47.6) ساسي حمقة أولى وثانية ما نسبتوشّكمت اإلناث في التعميـ األ (2006) ذ في عاـت إالفتيا

ا المواتي أنييف التعميـ أمّ  ,(% 51.5ي أنييف التعميـ األساسي )وبمغت نسبة الموات ,مف المجموع الكمي
مف مجموع الطالب  (% 51.3نسبة اإلناث في الثانوية )وبالتالي كانت  %(, 52.3الثانوي )
%( والمتخرجات مف الجامعة  52.3ووصمت نسبة المتخرجات مف المعاىد المتوسطة ) والطالبات.

%(  6.4و وصمت نسبة المتابعات لمتعميـ الجامعي ممف دخمف المدرسة االبتدائية )حيث أنّ  %(. 40.3)
 1مف المجموع العاـ.

ألّف وذلؾ  ,فتياتال بيفوخصوصًا  بالنسبة لمقطر مستوى التعميـ مرتفعنالحظ أّف في محافظة الالذقية و 
 .يةاالجتماعو النفسية سالحًا بيد الفتاة يعطييا االستقاللية المادية و في اكتساب العمـ  سريةلنظرة األا

ناث( في محافظة الالذقية  خالؿ الفترة مف ولغاية  2003) ويمكف توضيح نسب األمية )ذكور وا 
 ( اآلتي:8.2في الجدوؿ رقـ ) (2010

 ي محافظة الالذقية.ف ناث(ر وا  )ذكو سنة فأكثر  15نسب األمية  ( 8.2الجدوؿ رقـ )
نسبة   2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

األمية 
سنة  15

 ذكر 8.4 10.1 7 6.2 6 4.4 7.8
 أنثى 22.1 20.8 17.8 17.3 16.5 1.4 18.5

                                                           
مقدمة في المركز الوطني لمسياسات  34, ورقة عمؿ رقـ تمكيف المرأة في سورية السياسات والمؤسسات ذات الصمة(. 2008صبح ,سميرة ) -1

 . 342الزراعية ,دمشؽ,ص 
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 فأكثر % مجموع 15.4 15.4 12.4 11.7 11.2 9.2 13.2
 .37,المكتب المركزي لإلحصاء ,دمشؽ ,ص 2012أرقاـ ,المصدر:الالذقية في 

. 2005عاـ  في( %10.1)نسبة األمية بمغت أعمى مستوى لدى الذكور أف   لنا بيفي (8.2الجدوؿ رقـ )
 لألمية نسبةأعمى  فإفّ  إلناثلبالنسبة ا أمّ  .(%4.4) بمغت حتى 2009في عاـ وانخفضت 

نسبة  وبالمقارنة نجد أف   .(1.4)حيث بمغت  2009وأقؿ نسبة في عاـ  , 2003في عاـ  ( 22.1)بمغت
رساؿ بناتيـ إبعض األىالي يحجموف عف  ذلؾ أف   ,الفتياف نسبتيا بيف الفتيات ىي أعمى مف بيفاألمية 

حيث تنخفض سوية التعميـ فييا ويميؿ  ,إلى المدارس ويفضموف إرساؿ الذكور وخصوصًا في األرياؼ
جراءات الحكومية . ويعود إنخفاض النسبة إلى اإلبناتيـ في سف أقؿ مف أىؿ المدينةتزويج األىالي إلى 

والتشديد عمى المتسربيف مف المدارس حتى  التي رفعت سف التعميـ اإللزامي ليشمؿ الحمقة األولى والثانية
 1.تشمؿ المالحقة القانونية

ناث(سنة فأكثر  15نسب األمية (3.2الشكؿ رقـ )  ي محافظة الالذقيةف )ذكور وا 

 
 (.8.2المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )

لنسب األمية بيف الذكور واإلناث, مع وجود أرقاـ واضحة  اً كبير  اً ( يوضح تراجع4.2الشكؿ البياني )
وىنا تظير  مف أولويات الحياة. ي تعد  تألعداد مف الفتياف والفتيات ال تعرؼ القراءة والكتابة والحساب, وال

 متغيرات عديدة أىميا الفرؽ بيف الحضر والريؼ والخصوصية المجتمعية.ىذه الفروقات تبعًا ل
ظة الالذقية مف خالؿ ألنثى لمذكر في مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي في محافويمكف توضيح نسب ا

 اآلتي: الجدوؿ
 

 .نسب األنثى لمذكر في مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي في محافظة الالذقية ( 9.2الجدوؿ رقـ )
                                                           

1
 (.بٌانات وزارة التربٌة لألعوام المذكورة, ,وزارة التربٌة ,دمشق .4114الجمهورٌة العربٌة السورٌة )  -
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 في التعميـ الثانوي% نسبة اإلناث لمذكور في التعميـ األساسي % نسبة اإلناث لمذكور 
2003 94 103 

2005 94 103 

2006 95 102 

2007 96 105 

2008 95 106 

2009 96 112 

2010 97 116 

 .دمشؽ ,,وزارة التربية2012اـ المذكورة ,المصدر: بيانات وزارة التربية لألعو 
في نسب اإلناث لمذكور في االلتحاؽ بالمراحؿ األساسية  اً ممحوظ اً يوضح ارتفاع (9.2جدوؿ رقـ )ال

بسبب و خصوصًا  ,والثانوية مع تقدـ السنوات وفؽ الخطة الموضوعة مف قبؿ الحكومة ووزارة التربية
لوعي درجة ارفع وي ,تمكيف المرأةيزيد مف  تعميـ اإلناث ألّنو تفاع سوية التعميـ ووعي األىالي لضرورة ار 

 1ـ واالستعداد لكؿ مف لممرأة والرجؿ .والمقدرات والتفي
وبالتالي كمما ارتفع مستوى التعميـ لكؿ مف الرجؿ والمرأة سينعكس ذلؾ مباشرًة عمى سف الّزواج لكؿٍّ 

ـّ وأداء خدمة العمـالمختمفة فالرجؿ يحتاج إلى سنيف طويمة إلنياء التعميـ بمستوياتو  ,منيما , ومف ث
 اً مادي دخالً  حتى يؤمفحصؿ عميو يتناسب ونوعية ومستوى التحصيؿ العممي الذي  عمؿٍ  الحصوؿ عمى

أو في  تقدمة,ت بمدية والجسدية وفي سف ليسعمى اإليفاء بمستمزمات الّزواج الما اً يكوف قادر , و اً مناسب
 آخر الفئة العمرية النشطة لمّزواج.

تتنافى وخصوبتيا العمرية وقدرتيا  تقدمةتوى التعميـ يقودىا إلى سف مارتفاع مس ا بالنسبة لممرأة فإفّ أمّ 
باإلضافة إلى التمييز الجنوسي بيف المرأة والرجؿ  .اءصحّ أ العمر األنسب لوالدة أطفاؿعمى اإلنجاب في 

فرصيا بالحصوؿ عمى زوج مناسب لعمرىا ومستوى  فإفّ  اً عام 35عندما تتجاوز عتبة يا حيث أنّ 
الرجاؿ في عمرىا يفضموف النساء األصغر سنًا  ألفّ  ,طموحيا وتعميميا تقّؿ أو تكاد تكوف معدومة

 وانخفاض مستوى طموحيف واستقالليتيف و اطالعيف عمى حقوقيف و تمكنيف منيا.تيف العمرية بخصو ل
ألنو ال يوجد بيئة  ًا,ر مباشرًة عمى سف الّزواج ارتفاعارتفاع مستوى التعميـ يؤث لباحثة أف  وترى ا

لنفسي مف الرجؿ والمرأة في رحمة العمـ وتحقيؽ السكف الجسدي وا اقتصادية اجتماعية ثقافية تدعـ كالً 
عمى ترؾ مقاعد وانخفاضًا مف حيث تفضيؿ شريحة واسعة مف الفتيات  .واالجتماعي مف خالؿ الزواج

الرتباط الصورة النمطية لدييا بفقدانيا القدرة عمى الّزواج بمف ترغب في سف معينة واإلنجاب  ,الدراسة
تخاذ نجابية طويمة مع انخفاض في الوعي واإوىنا تصبح الفتاة أماـ فترة  وتحقيؽ حمـ أي فتاة باألمومة.
ية والنتائج المترتبة عمى راعاة لمفواصؿ العمر نجاب المتكرر دوف أدنى مالقرار, مما يجعميا عرضة لإل

                                                           
 . 106, دار الفكر المعاصر , دمشؽ, ص المرأة والجندر(. 2002بكري ,شيريف,أبو بكر ,أميمة) -1

http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=67
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=67
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/Final_Report_Syria_ARB.pdf#page=67


 

61 

ف يتزوجف دوف يمكف أ ,العمـ والثقافة لمفتيات وبدعميف عمميًا وعقميًا واجتماعياً  ولكف بتوفر نجاب.ىذا اإل
حقيؽ الدعـ المعنوي عمى العكس بت بؿ ,نجاب لدييا لطوؿ فترة الخصوبة العمريةالخوؼ مف ازدياد اإل

 جيؿ مف األميات الواعيات .لدينا  أوالثقافي ينش
   .Customs and tradition, age of marriage.وسف الزواج العادات والتقاليد 2-2-3

عادات المتماسؾ مف خالؿ منظومة القوي التمتاز سورية بحفاظيا عمى نسيجيا االجتماعي 
 ,الرغـ مف تقادـ بعض العاداتعمى فييا األجياؿ المتالحقة. و  تدرج عمييا السابقوف وتابع التي تقاليدالو 

تتمتع  ء مفيـو الزواج واألسرة ضمف ىالةٍ وعدـ صالحيا لكؿ زماف ومكاف إاّل أّنيا شكمت سببًا لبقا
 مما حافظ عميو ومنعو مف الزواؿ واالضمحالؿ.  ,بالقدسية واالحتراـ

إلى آخر وتحتاج إلى فترة طويمة حتى تثبت وتصؿ  أنماط سموكية جمعية تنتقؿ مف جيؿٍ " العادات ىي و 
 ".1إلى درجة اعتراؼ األجياؿ المتعاقبة 
كؿ سموؾ متكرر ُيكتسب اجتماعيًا وُيمارس اجتماعيًا وُيتوارث "وتعّرؼ أيضًا العادات عمى أّنيا 

 "2اجتماعيًا.
رمزية يصعب تدوينيا صفة األفراد وتأخذ  روتيف الحياة الحقيقية التي يشيدىا العادات ُتشكؿ وبالتالي فإف

ذاتو  الوقت فيت حدوثيا أو التكمـ عنيا وىي ولكف يمكف مشاىدتيا وق ,أو وضعيا وتحميميا إلى أرقاـ
 الحاكمة لما ىو صالح و مقدس.وتصبح القواعد  ,مجتمع لتقاليد أيّ كونة األرضية الم تؤلؼ

حيث تطبعو بصبغة  ,والياـ ىو مضمار الزواج العادات و التقاليد الدور الرئيسوأكثر مكاف ُتمارس فيو 
عادات  . وبالتالي فإف  و وقت الحدثاضي بشكٍؿ حضاري وكأنّ مف التقميدية والخضوع لسمطة مف الم

 3الّزواج التقميدية ىي أنماط سموكية متكررة منظمة لظاىرة الّزواج والمتوارثة في سياؽ الحياة االجتماعية.
ىذه السيطرة االجتماعية لمعادات والتقاليد تكوف واضحة في تفاصيؿ الّزواج ابتداءًا مف االختيار  حيث 

 اً موالذي في الغالب يكوف قائ ,ومكررة مف االختيارتفرض العادات القوية عمى منتسبييا أنماطًا محددة 
وتحدد آليات في سف الّزواج , جؿ مصمحة اقتصادية أو اجتماعيةو ألأ ,عمى العصبية في النسب والقربى

  ا.لو كاف عمى حساب نضجيا وتعميميفال يجب أف تكبر الفتاة دوف زواج و 
والالذقية بشكٍؿ خاص.  فإّف العادات والتقاليد قد مع تقدـ المجتمعات وتطورىا الحضاري بشكٍؿ عاـ, 
فرازات الثورة اختالؼ مستوى الضبط المجتمعي وا   اتخذت أشكااًل متعددة وأساليب مختمفة, حيث أفّ 

عمى ىيكمية العادات والتقاليد. فنجد أّف  ت إلى دخوؿ مؤشرات ومحددات جديدةالحضارية العممية قد أد
ما يتعمؽ بالعادات في موضوع الزواج, مف النمطية الجامدة فيقد تحرر  المجتمع في محافظة الالذقية

حيث أصبحت شبكة المصاىرة قائمة عمى أنواع جديدة مف المصالح المادية أو الحراؾ االجتماعي في 
                                                           

 .49ص  , مكتبة لبناف, بيروت,معجـ العموـ االجتماعية(. 1987بدوي ,أحمد زكي )-1
 .654ص  ت :محمد الحسف, دار المعرفة العربية, بيروت, , عمـ االجتماع معجـ(. 1986ميتشيؿ ) دينكف, -2
 .104دار المعرفة العربية,بيروت,ص القيـ والعادات االجتماعية, (. 1988دياب , فوزية ) -3
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الغالب, والعنصر األكثر رواجًا بيف الشباب ىو اختياراتيـ الشخصية القائمة عمى معاييرىـ الخاصة. 
 ه االختيارات تتـ ممارستيا مف خالؿ عادات المجتمع وتقاليده ولو بالحد األدنى.ولكف حتى ىذ
العادات والتقاليد االجتماعية ىي مف دفعت المجتمع إلى إقامة حفالت متعددة لمّزواج وبشكٍؿ  وال شؾ أفّ 

 يا.يا يتحمؿ التكاليؼ التي ال طاقة لو بيا رغـ صعوبة تأمينئبناأكثير مف مبالٍغ فيو جعمت ال
عي العادات والتقاليد تعتمد في حكميا عمى المجتمع عمى قوة الضبط المجتم أف   ,وترى الباحثة

باإلضافة إلى حجـ االحتراـ والقدسية لواضعي ىذه العادات والتقاليد , الممارس داخؿ ىيكمية المجتمع
 يا اآلف.التي مارسيا مف مات مف اآلباء واألجداد وما زالت قوانينيـ كأنّ 

 .وسف الّزواج ثورة االتصاالت 2-2-4
كمية المعمومات واإلنجازات  واالختراعات المعرفية التكنولوجية الحاصمة منذ خمسيف عامًا إلى وقتنا  عد  تُ 

الحاضر تفوؽ حجـ اإلنجازات الحضارية واالختراعات منذ عيد الثورة الصناعية إلى اآلف. وأبرز ما 
نجازات إصاالت التي حققت ما يتعمؽ باالت يميز ىذه الفترة الوافرة بالتدفؽ المعموماتي المعرفي ىو كؿ

يقاع متناغـ عمى نغمة واحدة يفيميا أىؿ ىائمة جعمت العالـ كم   و قرية كونية واحدة بنمٍط متشابو وا 
 األرض كميـ.

ومنيا ماىو متعمؽ باالتصاؿ الخموي والياتفي ومنيا المرتبط بالشابكة  ,االتصاالت أنواع ومستويات
وكالىما أّثر بطريقٍة مباشرٍة وحادٍة في . قع التواصؿ االجتماعيالليا مواومف خ (,االنترنت)العالمية 

لحالة االنكفاء العممي وانتظار كؿ ما لدى  والعربية خصوصًا نظراً  ,جتمعات ككؿأنماط وعادات الم
وعمى نحو محدد لقيـ الثقافة  ,الغرب لتقميده ومحاكاتو بطريقٍة مشابية إلى حٍد بعيد لدرجة التماىي معيـ

وما ستنتجو مف ظواىر بنائية مف أجؿ , ذه الظاىرة الجديدة مف قيـ جديدةوما تنتجو ى ,ا وتقاليدىاأعرافيو 
 1أو سيندمج فييا بقوة. ,ذا كاف المجتمع العربي سيتقبمياإمعرفة ما 

 ,تنّبو التربويوف ألىمية مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في صقؿ شخصية الشباب وتنميتيا
وما يبثونو مف أفكار  ,منّظـ وفؽ أىواء القائميف عمى الموقع توجيييـ في طريؽ فكرٍ خطر مف ذلؾ واأل

وخاصًة أّف الدراسات التي ُأجريت في عاـ  ومحددات مغايرة ألنماط تربيتيـ وقواعدىا األخالقية السموكية.
تواصؿ عمى عينة مف الشباب العربي دلت نتائجيا عمى أّف عدد المستخدميف العرب لموقع ال 2010

يصؿ و  .يجابًا أو سمباً إاالجتماعية إما الذي أصبح ظاىرة ليا شأنيا في الحياة  ,االجتماعي )الفيس بوؾ(
 أي ما مميوف مستخدـ( 3.5)ستخدميف إلى وفي مصر لوحدىا بمغ عدد الم ,مميوف شخص 15إلى 
عدد المستخدميف العرب  ودّلت الدراسات العربية عمى أف   .مف إجمالي عدد السكاف  ( %4.5 ) نسبتو

 2يزداد بمعدؿ مميوف شخص كؿ شير.

                                                           
 .24الدار الوطنية الجديدة لمنشر والتوزيع, دمشؽ, ص  دراسات انثروبيولوجية تطبيقية,(. 2006دياب , عز الديف )1

2
-( http:llalmokaf.ahlamontada.comlt 135-topic.                                                                                      
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يبدأوف التعامؿ مع مواقع التواصؿ االجتماعي ليستفيد  ,الشباب العربي ومنيـ الشباب السوريإّف 
 ,نساني مع غيرهوبذلؾ يتبادؿ أنواع السموؾ اإل ,منيا في األنشطة والبرامج المتاحة ويتفاعؿ معيا

موقع الفتاة في لخصوصية  التواصؿ  بشكٍؿ مباشٍر شخصي فعالمواتي ال يستطف الفتيات وخصوصًا م
نوع مف وبذلؾ يحدث لدييـ  خرى.إلى أوة الضبط والمنع فيو مف شريحٍة والتي تترواح ق ,مجتمع الالذقية

تواصؿ وبالتالي تكوف جماعة ال ,الجماعة المَكونة مف مجموعة مف األفراد المتباينيف المتمايزيف فيما بينيـ
ولكف  ,ئات االجتماعية المختمفة في إطار اجتماعي جديد ظاىريًا متشابواالجتماعي ىي التي تصير الف

حيث أّف . يـ ورغباتيـئيرسمونيا وفؽ أىوا في داخمو ليس كذلؾ ألنيـ يتفاعموف ويندمجوف مف وراء أقنعة
ُيشبع لدييـ حاجتيـ األساسية لتعريؼ التواصؿ الفعاؿ مف خالؿ المواقع التواصمية المختمفة المتنوعة 

 1اآلخريف بأنفسيـ بطريقٍة ينبذوف فييا كؿ ما يشوه صورتيـ أو يضغط عمييـ النتفاء الرقيب المباشر.
وقد يرى البعض أف رعاية الشباب تتمثؿ في توفير ألواف مف النشاط أو الخدمات أو إقامة مؤسسات 

لي ,رياضية أو اجتماعية لشغؿ وقت الفراغ ائيـ عف ىذه المواقع التي باتت محببة ليـ.إاّل أّف ىذه وا 
الرعاية ال تمثؿ إاّل جزءًا مف احتياجات الشباب في ظؿ ما توفره التكنولوجيا الحديثة مف إمكانات ضخمة 

 2يمارس مف خالليا الشباب نشاطات مختمفة تؤثر في سموكيـ وأنماط شخصياتيـ .,
 –ثقافية )يتعامموف بدوف محددات المختمفة يف عبر المواقع الشباب المتواصمأّف  وترى الباحثة  

سواًء أكاف استخدامًا أخالقيًا أـ  ـ.وبيف االستخداـ الذي يحمو لي ـأو تحوؿ بيني ـتمنعي (اجتماعية
فعامؿ البعد الجغرافي وغياب الرادع الديني متنوعة األغراض.  ستخدماتالوا ـوأىوائي ـيخضع لرغباتي

بالتالي . و شوائي لمواقع التواصؿ االجتماعيفتح الباب عمى مصراعيو لالستخداـ الع ,الرقابياألخالقي 
عبر ىذه المواقع أمر فرض نفسو وبقوة بحكـ الواقع وفي السف الذي يرغبوف بو  فإف حدوث الّزواج 

عمى حصائيات الصادقة التي تعكس حجـ ىذه الظاىرة المستجدة ولكف غياب الدراسات واإل ,المعاش
الستقراء الحقيقة والتنبؤ  ,نسيج المجتمع العربي ىي ما يحوؿ بيف البحث العممي وبيف الواقعية والصدؽ

تكويف خر و ؿ االجتماعي لمتعارؼ مع الجنس اآلبما يمكف أف تؤوؿ إليو حاؿ مستخدمي مواقع التواص
 . وقياس استمراريتيا وصدقيا ,المستقرة الدائمة أوالعالقة العابرة المؤقتة 

 
 
 
 

                                                           
ص ,المكتب الجامعي الحديث ,االسكندرية ,والتعامؿ  االنساف والمجتمع مقدمة في السموؾ االنساني وميارات القيادة(.  2007شفيؽ,أحمد )-1

145. 
حث مقدـ في المؤتمر العممي التاسع ,كمية ب , اسيامات طريقة تنظيـ المجتمع في تنمية الخدمة االجتماعية(. 2009الصادي ,وفاء ىانـ ) -2

 .198ص  الخدمة االجتماعية ,جامعة القاىرة,
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 الفصؿ الثالث
 الدراسة الميدانية

 عينة المحكمة الشرعية(عينة االستبياف و )
 .األوؿ: دراسة خصائص عينة االستبياف المبحث

 .المبحث الثاني: تحميؿ واختبار عينة المحكمة الشرعية

المبحث الثالث: تحميؿ واختبار العالقة بيف المشكالت االقتصادية 
 الزواج.واالجتماعية وسف 
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 مقدمو:
, وذلؾ بالتعامؿ مع البيانات الميدانية ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض بيانات ونتائج الدراسة

 حصائيتيف مختمفتيف.إالمستخرجة مف عينتيف 
العينة األولى تعتمد عمى سجالت المحكمة الشرعية مف خالؿ وقائع الزواج ) عمر الزوج والزوجة, مكاف 

 اإلقامة, المير(.
  واستجاباتيـ لمجموعة األسئمة التي يحتوييا االستبياف. ,جابات أفراد العينةإتعتمد عمى العينة الثانية 

والذيف ىـ ضمف الفئة العمرية النشطة  ,أفراد العينة تشمؿ الشباب والشابات المتزوجيف لممرة األولى
(11-31.) 
ـ  تحميؿ   وذلؾ لبياف أثر المشكالت ائية المالئمة, وفؽ األساليب اإلحص واختبار فرضيات البحثومف ث

 االقتصادية واالجتماعية عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية.
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 األوؿ: دراسة خصائص عينة االستبياف. المبحث 3-2
 منيجية الدراسة. 3-2-2

ـ   ة وفؽ جمع البيانات الثانوية والبيانات األولي اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, حيث ت
 اآلتي:

 أساليب جمع البيانات: 3-2-0
  البيانات الثانوية: وتتضمف الجانب النظري مف الدراسة مف خالؿ الرجوع إلى المراجع العربية والكتب

ت وكذلؾ بعض الدراسات األجنبية لتغطية الجانب النظري ومسح شامؿ لكافة الموضوعا ,والمقاالت
 النظرية التي تخدـ البحث.

   ـ الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات األولية الالزمة الختبار الفرضيات مف خالؿ  البيانات األولية: ت
عدت لتحقيؽ ىدؼ الدراسة وتغطي كافة أبعاد متغيرات الدراسة عمى استبانة أُ  ةاعتماد الباحث

باختبار فرضيات الدراسة باستخداـ البرنامج اإلحصائي  ةالباحث تمفرضيات(. وقد قامالالزمة ل)
SPSS. 

 :وصؼ أداة الدراسة 3-1-3
 األقساـ اآلتية:االستبانة كأداة رئيسّية في جمع البيانات, وتكّونت مف  ةالباحث تاستخدم

 بنود. 7ويتكوف مف بيانات شخصية ووظيفّية ويتألؼ مف القسـ األوؿ: 
سف الزواج في محافظة الالذقية, تغير العوامؿ االقتصادية عمى ويتناوؿ بيانات حوؿ أثر القسـ الثاني:
 .مؤشرات 10ويتألؼ مف 

سف الزواج في محافظة الالذقية, تغير أثر العوامؿ األسرية عمى  بيانات حوؿويتناوؿ  القسـ الثالث:
 .مؤشر 11ويتألؼ مف 
, سف الزواج في محافظة الالذقيةتغير أثر العوامؿ المجتمعية عمى  بيانات حوؿويتناوؿ  القسـ الرابع:
 .مؤشرات 9ويتألؼ مف 

سف الزواج في محافظة تغير أثر وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى بيانات حوؿ ويتناوؿ  القسـ الخامس:
 .مؤشرات 8الالذقية, ويتألؼ مف 

 مناسبة كما يمي: ؿ بأرقاـالرباعي والمثق  ( ولتسييؿ اإلجابة عمى ىذه المؤشرات اعتمدنا مقياس )ليكرت
 مقياس ليكرت الرباعي المثقؿ :(2.3الجدوؿ رقـ )

 معدومة  ضعيفة متوسطة كبيرة 
 1 2 3 4 ثقيؿدرجة الت

 % 24 – 0 % 49 – 25 % 74 – 50 % 100 – 75 نسبة التقييـ

 .إعداد الباحثةالمصدر: 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3-2-4
التي تالئـ متغيرات الدراسة العديد مف األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية  ةالباحث تاستخدم

 والتي تساعد في التوصؿ إلى النتائج المطموبة مثؿ:
  والمعّدؿ الكّمي لفقرات فقرة بيف كؿ لقياس الصدؽ البنائي بيرسوف معامؿ االرتباط استخداـ

 المحور التابعة لو.
 ـ اختبار ألفا كرونباخ ااستخدCronbach  لقياس درجة االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة

 ومتغيرات الدراسة ككؿ, وتتراوح قيمتو بيف الصفر والواحد.
 ـ مقاييس النزعة المركزية والتشتت كالمتوسط الحسابي ااستخدMean واالنحراؼ المعياري ,

Std. Deviation ومتوسط الخطأ المعياري ,Std. Error Mean ,لجميع متغيرات الدراسة ,
 لتعرؼ مدى تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة ومدى تشتتيا.

 مجتمع وعينة الدراسة: 3-2-5
( 40-00) النشطة ضمف الفئة العمريةلممرة األولى يتكوف مجتمع الدراسة مف شريحة الشباب المتزوج 

تـ اختيارىا  أما عينة الدراسة فقد,  2102في العاـ  (4010)سنة في محافظة الالذقية والبالغ عددىـ
باالعتماد عمى العالقة  تحديد حجمياتـ  الشبابتناولت عددًا مف ىؤالء  حيث بسيطة بطريقة عشوائية

 اإلحصائية اآلتية:
    

   

         

      

 :حيث أفّ 
n.حجـ عينة البحث : 
N.حجـ مجتمع البحث : 
P :واج ضمف الفئة العمرية النشطة, أما وىو احتماؿ وقوع سف الزّ  0..1تساوي اعتبرناىا و  السائدة في المجتمعمئوية النسبة الq = 1- p 
d 0.05: نسبة الخطأ المسموح بو وىو غالبًا يساوي. 
Z 95عند معامؿ ثقة  1.96: الدرجة المعيارية وتساوي%. 

 :أدوات جمػع البيانػات 3-1-6
ـ   ـّ . رأشػػي الثالثػػةجمػػع البيانػػات باسػػتخداـ االستقصػػاء المباشػػر, خػػالؿ مػػدة اسػػتغرقت حػػوالي  تػػ تػػ

أفػػراد خالليػػا تصػػميـ اسػػتمارة )اسػػتبانة( تحتػػوي عمػػى مجمػػوع مػػف األسػػئمة, ووزعػػت بشػػكؿ شخصػػي عمػػى 
ـ   ,العّينة استبيياف وكاف ىناؾ نسػخ تالفػة وال يسػتفاد  319استبياف, استرجعت الباحثة  350توزيع  حيث ت

ـ   ـ   منيػػػا. ومػػػف ثػػػ اسػػػتبياف صػػػالح لمتحميػػػؿ. مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه  269اسػػػتخالص العػػػدد المطمػػػوب لمعينػػػة  تػػػ
ـ    .لعينةوتفسير األجوبة وتعميـ النتائج عمى المجتمع الذي اتخذت منو ا اجراء التحميؿ االستبيانات ت

 صدؽ االستبياف: 3-2-7
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 بالتأكد مف صدؽ االستبياف بطريقتيف: ةالباحث تقام
 :صدؽ المحكميف 
ـ   ـ  في كمية االقتصاد بجامعة تشريف تحكيـ ىذه االستبانة مف قبؿ أساتذة جامعييف ومختصيف ت  , حيث ت

 تبني مالحظاتيـ إلخراج االستبانة بصورتيا النيائية.

 الداخمي( الصدؽ البنائي(: 
ـ   التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط الخطي بيرسوف  ت

وؿ االجد توضحبيف درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية لممجاؿ الذي ينتمي إليو, وكانت النتائج كما 
 :ةاآلتي

معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ )أثر العوامؿ االقتصادية عمى تغير سف الزواج( والدرجة  :(0.3الجدوؿ رقـ )
 الكمية لفقرات ىذا المحور

 مستوى الداللت معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللت معامل االرتباط الفقرة

1 1..04 1.11 6 1..02 1.11 

2 1.209 1.11 7 0.581 1.11 

3 1.090 1.11 8 0.550 1.11 

4 1.004 1.11 9 0.304 1.11 

5 1.449 1.11 11 0.890 1.11 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية المصدر: مف إعداد الباحثة

بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ والدرجة الكمية لفقرات معامالت االرتباط  ( يبّيف2.3والجدوؿ رقـ )
لى وىي ,المحور  وبذلؾ ُتعد  فقرات االستبانة 0.05عند مستوى داللة معامالت االرتباط دالة  أف   تشيرا 

 صادقة لما وضعت لو. ليذا المحور

 
 
 

معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثاني )أثر العوامؿ األسرية عمى تغير سف الزواج( والدرجة الكمية لفقرات  :(3.3الجدوؿ رقـ )
 ىذا المحور

 مستوى الداللت معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللت معامل االرتباط الفقرة

1 1.04. 1.12 7 1.900 1.11 

2 1.442 1.11 8 0.15. 1.10 

3 1..00 1.11 9 0.869 1.11 

4 1...1 1.11 11 0.830 1.11 

5 1.904 1.11 11 0.757 1.11 

6 1..20 1.11    
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 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية المصدر: مف إعداد الباحثة

والدرجة الكمية لفقرات  الثانيبيف كؿ فقرة مف فقرات المحور معامالت االرتباط  ( يبّيف3.3الجدوؿ رقـ )
وبذلؾ ًتعد  فقرات االستبانة  0.05مستوى داللة معامالت االرتباط دالة عند  وىي تشير إلى أف   ,المحور

 صادقة لما وضعت لو. لممحور الثاني
معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثالث )أثر العوامؿ المجتمعية عمى تغير سف الزواج( والدرجة الكمية  :(4.3الجدوؿ رقـ )

 لفقرات ىذا المحور

 مستوى الداللت معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللت معامل االرتباط الفقرة

1 1..00 1.11 6 1..49 1.11 

2 1..90 1.11 7 0.892 1.11 

3 1.009 1.11 8 0.856 1.11 

4 1.910 1.11 9 0.659 1.11 

5 1.000 1.10    

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية المصدر: مف إعداد الباحثة
والدرجة الكمية لفقرات  الثالثبيف كؿ فقرة مف فقرات المحور ( يبّيف معامالت االرتباط 4.3والجدوؿ رقـ )

 وبذلؾ ُتعد  فقرات االستبانة 0.05عند مستوى داللة معامالت االرتباط دالة  أف   وىي تشير إلى ,المحور
 صادقة لما وضعت لو. لممحور الثالث

معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الرابع )أثر وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى تغير سف الزواج( والدرجة الكمية  :(5.3الجدوؿ رقـ )
 لفقرات ىذا المحور

 مستوى الداللت معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللت معامل االرتباط الفقرة

1 1..10 1.11 5 1.912 1.11 

2 1.0.0 1.11 6 0..02 1.11 

3 1.024 1.11 7 0.2.0 1.11 

4 1.020 1.14 0 0.820 1.11 

 المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية

والدرجة الكمية لفقرات  الرابعبيف كؿ فقرة مف فقرات المحور ( يبّيف معامالت االرتباط 5.3الجدوؿ رقـ )
وبذلؾ تعتبر فقرات  0.05أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة  وىي تشير إلى ,المحور

 صادقة لما وضعت لو.لممحور الرابع االستبانو 
 كرونباخ: –ختبار الثبات ألفا ا 

كرونباخ لقياس درجة مصداقية اإلجابة عمى فقرات االستبانة,  –استخداـ معامؿ المصداقية ألفا  تـّ  
ويعتمد ىذا المعامؿ عمى قياس مدى الثبات الداخمي لفقرات االستبانة لمقدرتو عمى إعطاء نتائج يمكف 
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, وعند تطبيؽ [ 0-1 ]كرونباخ قيمة ضمف المجاؿ  –تعميميا عمى مجتمع الدراسة. ويأخذ اختبار ألفا 
لؾ حساب ذ كما تـّ . ( وىي نتيجة جيدة ومقبولة إحصائياً 1.079ى العينة كانت نتيجتو )ىذا االختبار عم

تقدير درجة المصداقية لكؿ  ور األربعة فكانت قيمتو جيدة لجميع المحاور, كما تـّ المعامؿ لكؿ مف المحا
 كرونباخ فكانت النتائج كما يأتي: –محور مف خالؿ أخذ الجذر التربيعي لمعامالت ألفا 

 ألفا كرونباخ نتائج اختبار الصدؽ والثبات :(6.3الجدوؿ رقـ )
 الصدؽ معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحورعنواف 

 01 أثر العوامؿ االقتصادية عمى تغير سف الزواج
0.801 

1.094 

 00 أثر العوامؿ األسرية عمى تغير سف الزواج
1.040 

1.909 

 9 الزواجأثر العوامؿ المجتمعية عمى تغير سف 
0.800 

1.920 

 0 أثر وسائؿ االعالـ واالتصاؿ عمى تغير سف الزواج
0.810 

1.090 

 0. إجمالي الفقرات
1.0.9 

1.9.0 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 

 عناصر عينة الدراسة :خصائص   3-2-8
 00وضمف الفئة العمرية مف  لممرة األولىالشباب المتزوج عينة مف توزيع االستبانة عمى  تـّ لقد 

 ,كونيـ ضمف الفئة العمرية النشطة لمزواج والمستيدفة في الدراسة ,عامًا في محافظة الالذقية 40إلى 
أسئمة ىذه االستبانة. وفيما يمي الخصائص العامة ألفراد عينة  وبالتالي ىـ األقدر عمى اإلجابة عف

 الدراسة:
 :)النوع( حسب الجنس الدراسةأفراد عينة توزيع  -2

)النوع( توزع أفراد العٌنة حسب الجنس :(7.3الجدول رقم )  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 100.0 25.3 25.3 68 ذكر

 74.7 74.7 74.7 201 انثى

Total 269 100.0 100.0  

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 

نسبة  % أي أف  7307% بينما بمغت نسبة اإلناث 4104نسبة الذكور بمغت  ( أف  704يبيف الجدوؿ رقـ )
ما ىي العينة ال تختار األفراد المتزوجيف كزوج وزوجة, إن   وذلؾ يعود إلى أف   الذكور أعمى مف اإلناث.
 ينتموف لمفئة العمرية النشطة.تتبع لوجود األفراد الذيف 

 حسب العمر: أفراد عينة الدراسةتوزيع  -0
توزع أفراد العٌنة حسب العمر :(8.3الجدول رقم )  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 

عاما   09 -00من   67 24.9 24.9 24.9 

عاما   24 - 21من   34 12.6 12.6 37.5 

عاما   29 - 20من   34 12.6 12.6 50.2 

عاما   4. - 1.من   34 12.6 12.6 62.8 

عاما   9. - 0.من   34 12.6 12.6 75.5 

عاما  فأكثر 41  66 24.5 24.5 100.0 

Total 269 100.0 100.0  

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 

 مف لممرة األولىمف الشباب المتزوج أفراد العينة  توزيع أفّ  لنا ( يتبيف..0بالنظر إلى الجدوؿ رقـ )
ت نسبة أفراد حيث شكمّ ,(09-00بشكٍؿ متساٍو, ماعدا الفئة العمرية األولى )الوسطى الفئات العمرية 

 عاـ فما فوؽ( 41%(, وكذلؾ ما عدا الفئة العمرية األخيرة )24.9فييا أعمى نسبة حيث بمغت )العينة 
%(. وىذه الفئة تأتي في المرتبة الثانية بعد الفئة العمرية األولى مف 24.0أفراد العينة )حيث شكمت نسبة 

 حيث توزع أفراد العينة.
 حسب مكاف االقامة:  الدراسة عينةأفراد  توزيع -3

توزع أفراد العٌنة حسب مكان االقامة :(9.3الجدول رقم )  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 75.1 75.1 75.1 202 حضر

 100.0 24.9 24.9 67 رٌف

Total 269 100.0 100.0  

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 
الريؼ حيث نسبة أفراد العينة مف الحضر أعمى مف أفراد العينة مف نسبة  ( أفّ 9.3يبيف الجدوؿ رقـ )

 %.0.0.إلى  بة في الحضروصمت النس
 حسب المؤىؿ العممي:أفراد عينة الدراسة  توزيع  -4

عٌنة الدراسة حسب المؤهل العلمًتوزع  :(.113)الجدول رقم   

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 25.3 25.3 25.3 68 ثانوٌة عامة ومادون

 37.9 12.6 12.6 34 معهد متوسط

 87.7 49.8 49.8 134 جامعً

 100.0 12.3 12.3 33 دراسات علٌا

Total 269 100.0 100.0  

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 
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مف أعمى نسبة كانت  أفّ و  ,فراد العينة حسب المؤىؿ العمميتوزع أ لنا (  يتضح01.3مف الجدوؿ رقـ)
% مف أفراد العينة, وجاءت في المرتبة الثانية 49.0المؤىؿ العممي الجامعي حيث بمغت النسبة  أصحاب

راسات العميا بمغت % والد02.0المعيد المتوسط  %,في حيف أفّ ..20الثانوية العامة حيث بمغت النسبة 
 %...02النسبة 

 حسب مكاف العمؿ: توزيع عينة الدراسة -5
توزع عٌنة الدراسة حسب مكان العمل :(.113الجدول رقم )  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 49.8 49.8 49.8 134 قطاع حكومً

 87.4 37.5 37.5 101 قطاع خاص

 100.0 12.6 12.6 34 ال أعمل

Total 269 100.0 100.0  

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 
حيث , توزعوا عمى القطاعات الوظيفية بنسب متفاوتةأفراد العينة  ( يتضح لنا أفّ 00.3الجدوؿ رقـ )

ية لمثبات لرغبة أكثر الناس بالوظيفة الحكوم وذلؾ ,%49.0بمغت نسبة العامميف في القطاع الحكومي 
في القطاع الخاص وحالة االستقرار في اكتساب األجور والضماف  الذي تتمتع بو بالمقارنة مع الوظيفة

% حيث 0...نسبة العامميف في القطاع الخاص وبمغت , والرغبة لدى الشباب بالوظيفة األسيؿ والتقاعد
بينما  لقطاع الخاص,اع الحكومي اضطر الباحثيف لمعمؿ في اتوظيؼ في القطاإلقالؿ في مسابقات ال أفّ 

% وىؤالء يمثموف البطالة التي يعاني منيا شريحة الشباب في الفئات 02.0ال يعمموف  كانت نسبة الذيف
 العمرية النشطة لمزواج والعمؿ.

 :حسب مستوى الدخؿعينة الدراسة أفراد توزيع  -6
توزع أفراد عٌنة الدراسة حسب مستوى الدخل :(12.3) الجدول رقم  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 24.9 24.9 24.9 67 ضعٌف

 87.7 62.8 62.8 169 متوسط

 100.0 12.3 12.3 33 جٌد

Total 
269 

 
100.0 100.0  

 .باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 
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 معيار مستوى الدخؿ:
 ليرة سورية. 01111ضعيؼ: أقؿ مف 

 ليرة سورية. 00111إلى  01111متوسط: مف 
 ليرة سورية فما فوؽ.00111جيد: 

مستوى الدخؿ المتوسط قد حاز عمى المرتبة األولى حيث بمغت  ( يتضح لنا أف  12.3الجدوؿ رقـ )
وبمغت نسبة  فقط عمى األجور الشيرية. دواىـ أصحاب الوظائؼ الذيف اعتم وىؤالء ,%62.8نسبتو 

 %.12.3الدخؿ الجيد  ذويفي حيف بمغت نسبة  %,24.9الدخؿ الضعيؼ 
 عينة الدراسة حسب سف الزواج:أفراد توزيع  -7

توزع أفراد عٌنة البحث حسب سن الزواج :(13.3الجدول رقم )  

 سن الزواج
 Percent Percent العدد

 % المجموع

 %ذكر %انثى ذكر انثى

Valid 

عاما   09 -00من   17 0 8.5% 0% 17 6.3 

عاما   24 - 21من   40 5 19.9% 7.4% 45 16.7 

عاما   29 - 20من   43 14 21.4% 20.5% 57 21.2 

عاما   4. - 1.من   30 41 44.1% 20.4% 71 26.4 

عاما   9. - 0.من   14 34 20.6% 16.9% 48 17.8 

عاما  فأكثر 41  5 26 7.4% 12.9% 31 11.5 

Total 201 68 100.0 100.0 269 100.0 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية الباحثةالمصدر: 
 ,أفراد العينة حسب سف الزواج قد توزعوا ضمف فئات عمرية مختمفة أفّ  ضحو ( ي13.3الجدوؿ رقـ )

ة %, تمييا الفئة العمري26.4( حيث بمغت النسبة 34-30ولكف النسبة األعمى كانت في الفئة العمرية )
فئة العمرية ا الأمّ  %17.8( بنسبة 39-35فئة العمرية )وال %21.2النسبة ( حيث بمغت 25-29)
%, وأقؿ النسب لمفئات 11.5عاـ فأكثر( قد بمغت  40الفئة العمرية ) %16.7( بنسبة 20-24)

 %.6.3( حيث بمغت 19-15العمرية كانت في فئة )

 

 

 

 



 

78 

 المبحث الثاني: تحميؿ واختبار عينة سجالت المحكمة الشرعية 3-2

 مجتمع البحث: 3-2-1

يتكوف مجتمع الدراسة مف شريحة الشباب المتزوج لممرة األولى ضمف الفئة العمرية النشطة        
ـ   ,( سنة في محافظة الالذقية00-40) كونيا الحصوؿ عمييا مف سجالت المحكمة الشرعية  والتي ت

 .((..04)انظر الجدوؿ رقـ ) .المسؤولة عف توثيؽ عقود الزواج وحفظ الحقوؽ مف خالؿ ىذه العقود
 في محافظة الالذقية األوؿعدد واقعات الّزواج   :(14.3الجدوؿ رقـ )

 2012-2000لألعواـ المتتالية مف 
 عدد واقعات الزواج العاـ عدد واقعات الزواج العاـ

2000 4443 2007 5967 
2001 4778 2008 8027 
2002 5037 2009 3278 
2003 5594 2010 3022 
2004 5034 2011 2717 
2005 5703 2012 4101 

عدد متوسط  4129 2006
 واقعات الزواج

4756 

 .المصدر:األرقاـ مف أمانة السجؿ المدني في الالذقية لألعواـ المذكورة

لممرة األولى مف حياة عدد واقعات الزواج في ارتفاع  (1304الجدوؿ رقـ )يتضح مف األرقاـ في 
ي ارتفاع حاد ف ومف ثـّ  فقط. 2006مع انخفاض في عاـ  (2007-2000) مف عاميالشاب والفتاة 

إلى  (2010-2009عاد وىبط عدد الواقعات في األعواـ ) , ثـّ (8072حيث ارتفع إلى ) 2008عاـ 
 ت الزواج إلى رقـ قياسي حيث بمغتىبطت واقعا (2011)في عاـ , واقعة زواج 3200حوالي 

ىذا يعود  .(2012في عاـ ) عادت في االرتفاع نسبياً ( 2001) في عاـو  ج,واقعة زوا( 2717)
إلى إجراء مسابقة لتعييف مدرسيف ومدرسات لحساب وزارة التربية في العاـ  (2008االرتفاع في عاـ )

توزيع ىذا الرقـ مف  وتـّ  (,2656)( حيث بمغ عدد الناجحيف والناجحات2007-2006الدراسي )
بمغ عدد  لتغطية الحاجة مف المدرسيف والمدرسات. السوريةعدد مف المحافظات الناجحيف عمى 

الموافقة عمى نقؿ التعييف في , لذلؾ تزوجف بسرعة ألجؿ الحصوؿ عمى نيف( م943)المتزوجات 
 1شمؿ(.ال )لـّ حسب قاعدة محافظة الزوج 

في عاـ ( وما بعده نالحظ أّف عدد واقعات الّزواج بدأ باالنخفاض حتى وصؿ 4119وابتداًء مف عاـ )
                                                           

 .8,ص 4117,عام 24227لعدد ا جريدة الثورة,1
 



 

79 

وبالرغـ مف الظروؼ التي تشيدىا سورية كافًة, ( واقعة زواج. وىذا قد يعود إلى 4717( إلى )4111)
 ذلؾ نجد أّف عدد واقعات الّزواج في محافظة الالذقية حافظ عمى أرقاـ مقبولة. 

وأمانة الشكؿ البياني التالي يوضح عدد واقعات الّزواج لممرة األولى المسجمة في المحاكـ الشرعية 
 السجؿ المدني في محافظة الالذقية.

 2012-2000لألعواـ المتتالية مف  في محافظة الالذقية األوؿقعات الّزواج عدد وا: (1.3الشكؿ رقـ )

 
 (24.3المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ)

أعداد المتزوجيف أو واقعات الزواج ىي التي تعبر عف ما يرتبط بالزواج في سٍف معينة.  وبالتالي فإف  
ومف ىذه الواقعات يمكف معرفة توزع األفراد في واقعات الزواج ألوؿ مرة المسجمة في المحكمة الشرعية 

 عمى الفئات العمرية.
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 عينة الدراسة )سجالت المحكمة الشرعية(: 3-2-2
% 01تحديد حجميا بنسبة  تـّ  ,الشبابتناولت عددًا مف ىؤالء  اختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة حيث تـّ  

استبعاد الحاالت التي فييا زواج متعدد  ولكف تـّ  .(2102-2111مف حجـ المجتمع في كؿ عاـ مف )
باالعتماد عمى ىذه لمرجؿ, أي أّف ىذه األرقاـ تعبر عف حاالت الزواج لممرة األولى. و  سواء لممرأة أـّ 

 العينة:
 :توزيع المتزوجيف )ذكور( عمى الفئات العمرية 3-2-3
عمر  متوسطحساب   تموف ليا, ومف خالليا تـّ عمى الفئات العمرية التي ينف الذكور توزيع المتزوجي تـّ 

 الزواج عند الذكور خالؿ فترة الدراسة, كما في الجدوؿ اآلتي:
بحسب الفئات العمرية لممرة األولى عدد المتزوجيف الذكور :(15.3الجدوؿ رقـ)  

 الفئة
 
 

 العاـ

15
-
19 

19-
23 

23-
27 

27-
31 

31-
35 

35-
37 

39-
43 

43-
47 

عدد واقعات 
 الزواج

حجـ 
 العينة 

المتوسط 
 العاـ

    45 41 37 33 29 25 21 17 مركز الفئة
2000 0 38 66 138 85 63 26 29 4443 445 31 

2001 0 41 79 113 101 59 48 37 4778 478 32 

2002 0 52 92 139 86 61 40 34 5037 504 29 

2003 0 57 92 164 112 48 52 29 5594 554 31 

2004 0 62 101 129 106 57 31 18 5034 504 31 

2005 0 90 113 146 120 34 39 29 5703 571 30 

2006 0 41 73 100 99 47 35 18 4129 413 31 

2007 0 61 106 149 123 71 53 34 5967 597 31 

2008 0 83 78 171 211 173 51 36 8027 803 32 

2009 0 26 57 90 102 21 18 14 3278 328 31 

2010 0 24 53 106 58 37 17 8 3022 303 31 

2011 0 22 37 63 85 20 33 12 2717 272 32 

2012 0 45 54 107 102 39 45 19 4101 411 31 
متوسط عدد 
التكرارات في 
كؿ فئة 
 476  24 38 56 107 124 77 49 0 عمرية

 
 

31 
 المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية.

ور خالؿ الفترة مف لذكسف الزواج األوؿ عند ا منواؿ ( فإفّ 15.3رقـ ) مف خالؿ األرقاـ في الجدوؿ
مما يدؿ عمى انخفاض عدد واقعات الزواج لممرة األولى في  (,32-29( تراوح بيف )2000-2012)

( 31) وتبيف أنّ المتوسط العاـ لسف الزواج لدى الذكور  (, و بحساب47-43الفئات العمرية األخيرة )
 .خالؿ مدة الدراسة اً عام
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الدراسة سنوات أطوؿ في االستعداد لمزواج, فالرجؿ يحتاج إلى سف الزواج لدى الرجؿ يرتبط ب أي أف  
وخدمة العمـ, باإلضافة إلى الحصوؿ عمى عمؿ وتأميف دخؿ مادي يعينو عمى القياـ باألعباء المادية 

 لمزواج.

في الفئات العمرية نالحظ عدـ وجود حاالت زواج  دد الذكور المتزوجيف لممرة األولىومف خالؿ توزع ع 
( بشكٍؿ أكبر مف باقي 35-31( و)31-27(, وتمركز األعداد في الفئات )19-15في الفئة العمرية )

 ة.في سف مبكر عمى تأميف متطمبات الحياة األسرية الفئات مما يوضح عدـ قدرة الغالبية مف الرجاؿ 

الزمف باستخداـ  ند الذكور في محافظة الالذقية معمتوسط سف الزواج األوؿ ع دراسة عالقة 3-2-4
                    :المعادلة الخطية
 ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمزمف عمى متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور. الفرضية األولى:

 2000كور, خالؿ فترة الدراسة مف حساب شدة العالقة بيف الزمف ومتوسط سف الزواج األوؿ عند الذ تـّ 
 في محافظة الالذقية, وحصمنا عمى الجدوؿ اآلتي: 2012إلى 

 Model Summaryمعامال االرتباط والتحديد  :(16.3الجدوؿ رقـ )

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

.81660 .000 .083 .288
a
 1 

                       a.predictors: (constant)المصدر : إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية           

 
العالقة  وىي تدؿ عمى أفّ  0.083قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  أفّ ( 16.3رقـ )يبيف الجدوؿ 

مؿ ابيف متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور والزمف ىي عالقة طردية ولكنيا ضعيفة, ويبيف قيمة مع
يفسرىا الزمف,  % مف التغيرات الحاصمة في متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور8.3  التحديد عمى أفّ 

 .عوامؿ أخرى لـ تضمف في النموذج والباقي يعود لتأثير
 والختبار معنوية االنحدار نشكّؿ الجدوؿ اآلتي:

 ANOVAاختبار معنوية االنحدار  :(17.3الجدوؿ رقـ )

Sig. F Mean Square Df Sum of Squares Model 

.339
a
 .997 .665 1 .665 Regression 

  .667 11 7.335 Residual 

   12 8.000 Total 

a. Predictors: (Constant) المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                             
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 0.339االختبار  داللة بار معنويةاالنحدار, حيث أّف احتماؿ( اخت17.3يف الجدوؿ رقـ )يب
وبالتالي  نقبؿ  نموذج االنحدار غير معنوي. وبالتالي فإفّ  ,0.05الداللة أكبر مف مستوى 
 .متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكورال يوجد أثر معنوي لمزمف عمى الفرضية القائمة: 

 ولمحصوؿ عمى المعادلة نأخذ الجدوؿ التالي:
Coefficients

a
نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار :(18.3الجدول رقم )  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig.   B Std. Error Beta 

 (Constant) 30.577 .480  63.643 .000   

   339. 999. 288. 061. 060. الزمن

a. Dependent Variable:                  عمر اإلناث متوسط . المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية   
 

بمستوى    وغير معنوية عند    تقديرات معممات النموذج معنوية عند  ف  ( أ18.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 وبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يمي:  16                   ,قيمة , كما أف  0.05داللة 

 ̅               t       (3.1)1 
 

 ومف خالؿ ىذه المعادلة يمكننا أف نتابع تطور سف الزواج لمذكور خالؿ األعواـ القادمة.
 توزيع المتزوجات )إناث( عمى الفئات العمرية: 3-2-5
  ّومف خالليا تـ حساب  متوسط عمى الفئات العمرية التي ينتموف ليا اإلناث توزيع المتزوجات تـ ,

 سف الزواج عند اإلناث خالؿ فترة الدراسة, كما في الجدوؿ اآلتي:
عمى الفئات العمريةعدد المتزوجات اإلناث لممرة األولى : (19.3الجدوؿ رقـ )  

 15-
19 

19-
23 

23-
27 

27-
31 

31-
35 

35-
37 

39-
43 

43-
47 

عدد 
واقعات 
 الزواج

حجـ 
 العينة

المتوسط 
 العاـ

مركز 
 الفئة

17 21 25 29 33 37 41 45    

2000 61 79 100 85 52 33 22 12 4443 444 25 

2001 98 113 108 63 55 17 17 7 4778 478 25 

2002 63 88 120 127 54 40 28 0 5037 520 28 

2003 98 137 138 77 43 36 15 10 5594 560 26 

2004 71 125 125 86 43 23 21 11 5034 505 26 

2005 87 108 133 105 69 33 28 8 5703 571 27 

                                                           
1
 الزواج األول عند الذكور للتنبؤ3هذه المعادلة ٌمكن استخدامها لحساب متوسط سن  -
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2006 48 60 84 87 47 30 38 19 4129 413 29 

2007 163 153 109 52 59 21 32 8 5967 589 25 

2008 144 73 100 252 152 71 11 0 8027 803 27 

2009 56 72 76 68 19 13 14 10 3278 328 26 

2010 62 69 69 61 32 6 3 1 3022 303 25 

2011 50 63 74 51 18 12 3 1 2717 272 26 

2012 84 101 78 58 39 37 9 5 4101 406 25 
متوسطئة 
عمرية 
التكررات 
 19 29 53 90 101 95 96 في كؿ 

7  

476 

26 

 المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية.

-2000في الفترة ) العينة اإلناث المتزوجات لممرة األولى( يتضح توزع أفراد 19.3مف الجدوؿ رقـ )
( , 27-23( و)23-19(, حيث يظير التوزع األكبر ألفراد العينة في الفئات العمرية الصغيرة )2012

تطيع أف تتزوج في سف المرأة تس (. وىذا يدؿ عؿ أفّ 19-15مع وجود أعداد مقبولة في الفئة العمرية )
 ت الزواج.طمباعدـ مسؤوليتيا المادية عمى متمف الرجؿ ل أصغر

تطور متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث في محافظة الالذقية عبر الزمف دراسة  3-2-6
                   باستخداـ المعادلة الخطية:

 اإلناث.ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمزمف عمى متوسط سف الزواج عند الفرضية الثانية:
-2000ومتوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث, خالؿ الفترة مف حساب شدة العالقة بيف الزمف  تـّ 

 في محافظة الالذقية, وحصمنا عمى الجدوؿ اآلتي: 2012
Model Summary معامال االرتباط والتحديد :(20.3الجدوؿ رقـ )  

Std. Error of the 

Estimate Adjusted R Square R Square R 
Model 

1.42337 -0.026 .059 .244
a
 1 

a. Predictors: (Constant)       المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                          الزمن 

 

العالقة  وىي تدؿ عمى أف   0.244قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  أف   (20.3رقـ ) يبيف الجدوؿ
بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث والزمف ىي عالقة طردية ولكنيا ضعيفة, ويبيف قيمة معامؿ 

% مف التغيرات الحاصمة في متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث يفسرىا الزمف, 5.9 عمى أف  التحديد 
 .والباقي يعود لتأثير عوامؿ أخرى لـ تضمف في النموذج

 ية االنحدار نشكّؿ الجدوؿ اآلتي:و الختبار معنو 
ANOVA

b اختبار معنوية االنحدار :(21.3الجدوؿ رقـ )  
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Sig. F 

Mean 

Square 

Df Sum of 

Squares Model 

   

.422
a
 .694 1.407 1 1.407 Regression 

                       2.026 11 22.286 Residual 

   12 23.692 Total 

a. Predictors: (Constant)    الزمفالمصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                            

b. Dependent Variable: عمر اإلناث متوسط  

أكبر مف  0.422االختبار  داللة احتماؿ االنحدار, حيث أف   بار معنوية( اخت21.3يف الجدوؿ رقـ )يب
ال نقبؿ الفرضية القائمة:  وبالتالي  نموذج االنحدار غير معنوي. وبالتالي فإفّ  ,0.05الداللة مستوى 

 يوجد أثر معنوي لمزمف عمى متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث.

 ولمحصوؿ عمى المعادلة نأخذ الجدوؿ التالي:
Coefficients

a
نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار: (22.3الجدول رقم )  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.462 .837 -.244 31.598 .000 

 422. 833.-  106. 088.- الزمن

a. Dependent Variable: عمر اإلناث متوسط سجالت المحكمة الشرعيالمصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى                        

بمستوى    وغير معنوية عند    ت النموذج معنوية عند تقديرات معامال أف   (22.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 وبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يمي:                      قيمة  , كما أفّ 0.05داللة 

 ̅                 
                                                                          (3.2)1 

 ص مع الزمف خالؿ فترة الدراسة.وىذا يعني أّف متوسط سف الزواج عند اإلناث يتناق
 
 
 
 
  

                                                           
 استخدامها لحساب متوسط سن الزواج  األول عند اإلناث للتنبؤ3هذه المعادلة ٌمكن 1
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ومتوسط سف الزواج األوؿ عند  yدراسة العالقة بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث  3-2-7
 (2012-2000لعدد مف السنوات )   xالذكور

                       بوساطة العالقة
ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمتوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور عمى متوسط  الفرضية الثالثة:

 سف الزواج األوؿ عند اإلناث.
Model Summary معامال االرتباط والتحديد :(23.3الجدوؿ رقـ )  

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

.83231 -.039- .047 .21 8
a
 1 

a. Predictors: (Constant), اإلناثعمر متوسط     المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                        

b. Dependent Variable: متوسطعمرالذكور 

العالقة  وىي تدؿ عمى أفّ   ,0.218قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  أف   (23.3يبيف الجدوؿ رقـ )
بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث ومتوسط سف الزواج عند الذكور ىي عالقة طردية ولكنيا 

الزواج األوؿ % مف التغيرات الحاصمة في متوسط سف 4.7 يف قيمة معامؿ التحديد عمى أفّ ضعيفة, ويب
ر عوامؿ أخرى لـ تضمف عند اإلناث يفسرىا متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور, والباقي يعود لتأثي

 في النموذج.
ANOVA

b اختبار معنوية االنحدار :(24.3الجدوؿ رقـ )  

Sig. F 

Mean 

Square df Sum of Squares Model 

 .474 
a
 .548 1.125 1 1.125 Regression 

  2.052 11 22.567 Residual 

   12 23.692 Total 

a. Predictors: (Constant), عمرالذكور متوسط  المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                      

b. Dependent Variable: عمرمتوسط اإلناث   

غر مف مستوى أص 0.05مستوى الداللة  أفّ ( اختبار معنوية االنحدار, حيث 24.3يبيف الجدوؿ رقـ )
ال  بؿ الفرضية القائمة:قنموذج االنحدار غير معنوي, وبالتالي ن لي فإفّ وبالتا, 0.178داللة االختبار 

يوجد أثر ذو داللة معنوية لمتوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور عمى متوسط سف الزواج األوؿ عند 
 .اإلناث
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Coefficients
a

نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار :(25.3رقم )الجدول   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37.471 15.704 -.218- 2.386 .036 

 474. -741.-  506. -375.- متوسط عمر الذكور

a. Dependent Variable: عمرمتوسط اإلناث        المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                          

بمستوى    وغير معنوية عند     تقديرات معممات النموذج معنوية عند  ( أف  25.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 يمكف كتابة المعادلة كما يمي: وبالتالي ,                     قيمة , كما أفّ 0.05داللة 

 ̅                  
                                                                                 (3.3)1 

ىذه المعادلة خاصة بالذكور, وىي تستخدـ لحساب وتقدير عمر المرأة اذا ُعمـ عمر الرجؿ عند الزواج 
 األوؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 هذه المعادلة ٌمكن االستفادة منها لحساب العالقة بٌن متوسط سن الزواج األول لدى الذكور واإلناث13
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لعدد مف  y واإلناث x متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكورالزمف و بيف  دراسة العالقة 3-2-8
            مف خالؿ العالقة      (2012-2000السنوات )

داللة معنوية لمزمف عمى الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ ال يوجد عالقة ذات  :الفرضية الرابعة
 عند الذكور واإلناث.

خالؿ المدة الزمنية الممتدة  متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناثمف خالؿ دراسة الفروؽ بيف  
( 26.3الجدوؿ رقـ ) إيجاد العالقة بيف المتوسطيف. نصؿ إلى نستطيع أف 2012 إلى 2000بيف 

 (.2012-2000يوضح الفرؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث خالؿ السنوات )
 (2012-2000الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث لعدد مف السنوات ) :(26.3الجدوؿ رقـ )

 
 المتوسط العاـ

 

متوسط سف الزواج األوؿ 
 عند الذكور

متوسط سف الزواج األوؿ 
 عند اإلناث

 الفرؽ بيف المتوسطيف

2000 31 25 6 
2001 32 25 7 
2002 29 28 1 
2003 31 26 5 
2004 31 26 5 
2005 30 27 3 
2006 31 29 2 
2007 31 25 6 
2008 32 27 5 
2009 31 26 5 
2010 31 25 6 
2011 32 26 6 
2012 31 25 6 

 5 26 31 المتوسط العاـ
 المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية.

( تتضح مستويات الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث 26.3) مف الجدوؿ رقـ
 أقؿّ  عدة سنوات. في حيف أف  سنوات وتكررت  5عمى مستويات متقاربة كاف متوسطيا حيث حافظت 

 2002عاـ واحد في عاـ فرؽ وصؿ إليو الفرؽ بيف متوسطي سف الزواج عند الذكور واإلناث وصؿ إلى 
 .5037واقعات الزواج حيث كاف عدد 

 والختبار معنوية االنحدار نشكّؿ الجدوؿ اآلتي:
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Model Summary ( 27.3الجدوؿ رقـ): ديمعامال االرتباط والتحد  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .326
a
 .106 .025 1.74998 

a. Predictors: (Constan الزمند  المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية.                              

عالقة  ىي تدؿ عمى أفّ , و 0.326قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  أف   (27.3رقـ ) يبيف الجدوؿ
نيا ضعيفة, الزمف بالفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث ىي عالقة طردية ولك

% مف التغيرات الحاصمة في ىذه الفروؽ يفسرىا الزمف, 10.6 ف قيمة معامؿ التحديد عمى أف  ويبي
 عوامؿ أخرى لـ تضمف في النموذج. والباقي يعود لتأثير

ANOVA
b اختبار معنوية االنحدار :(28.3الجدوؿ رقـ )  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.005 1 4.005 1.308 .277
a
 

Residual 33.687 11 3.062   

Total 37.692 12    

a. Predictors: (Constant)     الزمن                            , ةالمصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعً   

b. Dependent Variable: الفروق 

أكبر مف  0.277مستوى داللةاالختبار  ( اختبار معنويةاالنحدار, حيث أفّ 28.3يف الجدوؿ رقـ )يب
 ال يوجد عالقة ذات :وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة نموذج االنحدار غير معنوي. وبالتالي فإفّ , 0.05

 .داللة معنوية لمزمف عمى الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث
Coefficients

a
نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار : (29.3الجدول رقم )  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.115 1.030 .326 3.997 .002 

 277. 1.144  130. 148. الزمن

a. Dependent Variable:      لفروقاٌة                                إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعالمصدر:  من  

بمستوى    وغير معنوية عند     النموذج معنوية عند تقديرات معممات  ( أف  29.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 وبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يمي:                1480. قيمة , كما أف  0.05داللة 

 ̅                 
                                                               (3.4)1 

                                                           
1

 دلة ٌمكن االستفادة منها لحساب أثر الفروق بٌن متوسطً سن الزواج األول عند الذكور واإلناث3هذه المعا
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لعدد  متوسطي سف الزواج األوؿ بيف الذكور واإلناث لمفروؽ بيف لعالقة االرتباطيةا دراسة 3-2-9
 (2012-2000مف السنوات )

             العالقةمف خالؿ 
 ( يتضح وجود فروقات واضحة بيف سف الزواج األوؿ بيف الذكور واإلناث.26.3مف خالؿ الجدوؿ )

 ؿ بيف الذكور واإلناث خالؿ سنوات الدراسة.(: الفروؽ بيف سف الزواج األو2.3الشكؿ رقـ )

 
 (.26.3الجدوؿ رقـ )المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى 

( 2002سنوات, وأدنى فرؽ كاف في عاـ ) 7( حيث بمغ 2001ؽ سف الزواج في عاـ )و كانت أعمى فر 
سنوات. أي ضمف أرقاـ متقاربة لـ  6-5-3-2فقد بمغ سنة واحدة. وفي باقي سنوات الدراسة تراوح بيف 

 تشّكؿ فروقات شاذة.
ذكور والفرؽ بيف متوسط سف عند الاألوؿ  جد عالقة بيف متوسط سف الزواجيو ال الفرضية الخامسة:

 الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث.
سط سف الزواج األوؿ عند الذكور مع متوسط سف الزواج عند اإلناث بيف متو  لدراسة العالقة االرتباطية

بحيث يمكف تحديد سف الزواج األوؿ لإلناث مف  مف خالؿ الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ.
وذلؾ مف خالؿ اختبار معنوية االنحدار بيف سف زواج األوؿ لدى  خالؿ سف الزواج األوؿ لمذكور.

 الذكور والفروؽ بيف متوسط سف الزواج األوؿ.
Model Summary يد معامال االرتباط والتحد :(30.3الجدوؿ رقـ )   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .763
a
 .583 .541 1.22984 

a. Predictors: (Constant), المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                                    ذكور 
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وىي تدؿ عمى أّف عالقة   0.763( أف  قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي30.3يبيف الجدوؿ رقـ )
ند الذكور واإلناث ىي بالفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ ع متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور

ي ىذه الفروؽ حاصمة ف% مف التغيرات ال58.3, ويبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف  عالقة جيدة جداً 
 , والباقي يعود لتأثير عوامؿ أخرى لـ تضمف في النموذج.يفسرىا متوسط سف الزواج عند الذكور

ANOVA
b اختبار معنوية االنحدار :(31.3الجدوؿ رقـ )  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.125 1 21.125 13.967 .004
a
 

Residual 15.125 10 1.512   

Total 36.250 11    

a. Predictors: (Constant), المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                            ذكور 

b. Dependent Variable: الفروق 

 

مف أصغر  0.004االختبار  مستوى داللة ( اختبار معنويةاالنحدار, حيث أف  31.3يف الجدوؿ رقـ )يب
 وبالتالي نرفض الفرضية األساسية ونقبؿ فرضية البديمة  نموذج االنحدار معنوي. وبالتالي فإف  , 0.05
عمى الفروؽ بيف متوسطي  داللة معنوية لمتوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور يوجد عالقة ذات :القائمة

 .سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث
Coefficients

a 
(:  نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار32.3لجدول رقم )ا  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -45.625- 13.484  -3.384- .007 

 004. 3.737 763. 435. 1.625 ذكور

a. Dependent Variable: المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية                              الفروق 

بمستوى    وغير معنوية عند     النموذج معنوية عند ( أف  تقديرات معممات 32.3يبيف الجدوؿ رقـ )
وبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما                       قيمة   , كما أف  0.05داللة 
 يمي:

 ̅                  
                                                                  (3.5)1 

 
                                                           

1
 االستفادة منها لحساب سن الزواج األول عند اإلناث من خالل سن الزواج األول عند الذكور باالعتماد على هذه المعادلة ٌمكن  

 متوسطً سن الزواج األول عند الذكور واإلناث3 الفروق بٌن
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والفرؽ بيف متوسط سف  ناثاإل عند األوؿ د عالقة بيف متوسط سف الزواج يوجال :سادسةالفرضية ال
 الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث.

لدراسة العالقة االرتباطية بيف متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور مع متوسط سف الزواج عند اإلناث 
و استطعنا كتابة معادلة بحيث يمكف تحديد نّ متوسطي سف الزواج األوؿ.  وكما أ مف خالؿ الفروؽ بيف
ناث مف خالؿ سف الزواج األوؿ لمذكور. وبالعكس سنكتب معادلة لحساب سف سف الزواج األوؿ لإل

الزواج األوؿ عند الذكور مف خالؿ سف الزواج األوؿ عند اإلناث. وذلؾ مف خالؿ اختبار معنوية 
 االنحدار بيف سف زواج األوؿ لدى اإلناث والفروؽ بيف متوسط سف الزواج األوؿ.

Model Summary   معامال االرتباط :(33.3الجدوؿ رقـ ) والتحدٌد   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .904
a
 .817 .799 .81426 

a. Predictors: (Constant), المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية         اناث                             

 

وىي تدؿ عمى أّف عالقة   0.904( أف  قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي33.3يبيف الجدوؿ رقـ )
متوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث بالفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث ىي 

ي ىذه الفروؽ % مف التغيرات الحاصمة ف81.7عالقة جيدة جدًا, ويبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف  
 يفسرىا متوسط سف الزواج عند اإلناث, والباقي يعود لتأثير عوامؿ أخرى لـ تضمف في النموذج.

 
 

ANOVA
b
اختبار معنوية االنحدار :(34.3جدوؿ رقـ )ال   

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29.620 1 29.620 44.675 .000
a
 

Residual 6.630 10 .663   

Total 36.250 11    

a. Predictors: (Constant), المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى سجالت المحكمة الشرعية         اناث                             

b. Dependent Variable: الفروق 

أصغر مف  0.000االختبار  مستوى داللة ( اختبار معنويةاالنحدار, حيث أف  34.3يف الجدوؿ رقـ )يب
وبالتالي نرفض الفرضية األساسية ونقبؿ فرضية البديمة   نموذج االنحدار معنوي. وبالتالي فإف  , 0.05
عمى الفروؽ بيف متوسطي  يوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط سف الزواج األوؿ عند اإلناث :القائمة

 .سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث
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Coefficients
a
(:  نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار35.3لجدول رقم )ا     

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38.192 5.009  7.625 .000 

 000. -6.684- -904.- 191. -1.274- اناث

a. Dependent Variable: الفروق 

 

بمستوى    وغير معنوية عند     النموذج معنوية عند ( أف  تقديرات معممات 35.3يبيف الجدوؿ رقـ )
وبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما                       قيمة   , كما أف  0.05داللة 
 يمي:

 ̅                                                                                   
(3.6)1 

عند الذكور واإلناث بالنسبة لمركز األوؿ دراسة العالقة بيف متوسط تكرار واقعات الزواج  10- 2 -3
             وفؽ العالقة            .الفئة

عند الذكور األوؿ اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارات واقعات الزواج  :الفرضية السابعة
 في الفئة العمرية مع مركز الفئة العمرية.

تـّ حساب شدة العالقة بيف متوسط تكرار واقعات الزواج عند الذكور في الفئة العمرية ومركز الفئة 
في محافظة الالذقية. وحصمنا عمى الجدوؿ  2012إلى  2000العمرية, خالؿ فترة الدراسة مف عاـ 

 اآلتي:
Model Summary معامال االرتباط والتحدٌد   :(.63.)رقمالجدول   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .0235 .001 -.166- 44.90990 

a. Predictors: (Constant)  المحكمة الشرعٌة.     المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت                    الفئة العمرٌة  

 

العالقة  تدؿ عمى أف   ي, وى0.0235قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  ( أف  36.3مف الجدوؿ رقـ )
ىي عالقة طردية مرية  ومركز الفئة العمريةفي الفئة الع بيف متوسط تكرار واقعات الزواج عند الذكور

                                                           
1
 االستفادة منها لحساب سن الزواج األول عند الذكور من خالل سن الزواج األول عند اإلناث باالعتماد على هذه المعادلة ٌمكن  

 متوسطً سن الزواج األول عند الذكور واإلناث3 الفروق بٌن
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% مف التغيرات الحاصمة في متوسط تكرار 0.1ولكيا ضعيفة. ويبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أّف 
واقعات الزواج عند الذكور في الفئة العمرية مع مركز الفئة يفسرىا الزمف والباقي يعود لتأثير عوامؿ 

 خرى لـ تضمف في النموذج.أ
 والختبار معنوية االنحدار نشّكؿ الجدوؿ األتي:

ANOVA
b اختبار معنوية االنحدار :(37.3الجدوؿ رقـ )  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.482 1 6.482 .003 .975
 a
 

Residual 12101.393 6 2016.899   

Total 12107.875 7    

a. Predictors: (Constant)       المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت   المحكمة الشرعٌة                      الفئة العمرٌة  

b. Dependent Variable: lمتوسط تكرار الفئة العمرٌة 

وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.975( نالحظ أّف احتماؿ مستوى داللة االختبار 37.3يبيف الجدوؿ )
 و:نموذج االنحدار غير معنوي وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة بأن   , وبالتالي فإف  0.05

اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارات واقعات الزواج عند الذكور في الفئة العمرية مع 
 .مركز الفئة العمرية

Coefficients
a نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار : (38.3الجدول رقم )  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 75.607 34.993 .023 1.646 .151 

 957. 057.  6.930 393. الزمن

a. Dependent Variable:  تكرار الفئة  العمرٌةمتوسط       ٌة  المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرع 

  

عند    وغير معنوية عند     تقديرات معامالت النموذج معنوية عند  ( أف  38.3يبيف الجدوؿ رقـ )
وبالتالي يمكف كتابة المعادلة               = 0.393قيمة  , كما أف  0.05مستوى الداللة 

 اآلتية:
 ̅                  
                                                                   (3.7)1 

                                                           
 متوسط تكرارات واقعات الزواج األوؿ عند الذكور في الفئة العمرية مع مركز الفئة العمرية.اب ىذه المعادلة يمكف االستفادة منيا لحس  1
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عند اإلناث األوؿ  اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارات واقعات الزواج ة:الفرضية الثامن
 في الفئة العمرية مع مركز الفئة العمرية.

الزواج عند اإلناث في الفئة العمرية ومركز الفئة تـّ حساب شدة العالقة بيف متوسط تكرار واقعات 
في محافظة الالذقية. وحصمنا عمى الجدوؿ  2012إلى  2000العمرية, خالؿ فترة الدراسة مف عاـ 

 اآلتي:
Model Summary معامال االرتباط والتحدٌد   :(.93.)رقم الجدول   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .942
 a
 .887 .868 14.13863 

a. Predictors: (Constant)  المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعٌة.                         الفئة العمرٌة  

 
العالقة  , وىي تدؿ عمى أف  0.942قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  ( أف  39.3الجدوؿ رقـ )يبيف 

الزمف ىي عالقة في الفئة العمرية ومركز كؿ فئة منيا مع ط تكرار واقعات الزواج عند اإلناث بيف متوس
تكرار واقعات  % مف التغيرات الحاصمة في متوسط88.7 . ويبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف  جيدة

خرى لـ تضمف في ألتأثير عوامؿ  والباقي يعودالزواج عند اإلناث في الفئة العمرية يفسرىا مركز الفئة 
 النموذج.
 تي:معنوية االنحدار نشّكؿ الجدوؿ اآلوالختبار 

ANOVA
b اختبار معنوية االنحدار :(40.3الجدوؿ رقـ )  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9390.095 1 9390.095 46.974 .000
 a
 

Residual 1199.405 6 199.901   

Total 10589.500 7    

a. Predictors: (Constant)    د الباحثة باالعتماد على سجالت االمصدر:  من إعد  المحكمة الشرعٌة                     الفئة العمرٌة  

b. Dependent Variable: lمتوسط تكرار الفئة العمرٌة 

وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.00االختبار احتماؿ مستوى داللة  ( نالحظ أف  40.3الجدوؿ ) ومف
 و:نموذج االنحدار غير معنوي وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة بأن   , وبالتالي فإف  0.05

في الفئة العمرية مع مركز  تكرارات واقعات الزواج عند اإلناثاليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط 
 .الفئة العمرية
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Coefficients
a

نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار :(41.3رقم )الجدول   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 128.536 11.017 -.942 11.667 .000 

 000. 6.854-  2.182 14.952- الزمن

a. Dependent Variable: المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعٌة          متوسط  تكرار الفئة  العمرٌة   

عند    وغير معنوية عند     تقديرات معامالت النموذج معنوية عند  ( أف  41.3يبيف الجدوؿ رقـ )
وبالتالي يمكف كتابة                 = -14.952قيمة  , كما أف  0.05مستوى الداللة 
 المعادلة اآلتية:

 ̅                   
                                       (3.8)1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في الفئة العمرية مع مركز الفئة العمرية. عند اإلناثمتوسط تكرارات واقعات الزواج األوؿ ىذه المعادلة يمكف االستفادة منيا لحساب  1
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عاـ  الفئة العمرية تكراربالنسبة مع دراسة العالقة بيف متوسط تكرار واقعات الزواج   11- 2 -3
             وفؽ العالقة            عند الذكور واإلناث. 2012

مع تكرار الفئة  واقعات الزواج اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارات :ةالفرضية التاسع
 .عند الذكور  2012العمرية عاـ 

في الفئة العمرية وتكرار الفئة العمرية لعاـ تـّ حساب شدة العالقة بيف متوسط تكرار واقعات الزواج 
في محافظة الالذقية. وحصمنا عمى  2012إلى  2000, خالؿ فترة الدراسة مف عاـ عند الذكور 2012

 الجدوؿ اآلتي:
Model Summary معامال االرتباط والتحدٌد   :(.243)رقم الجدول   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .065
a
 .004 -.162 39.88498 

a. Predictors: (Constant)  لمصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعٌة3 ا               الفئة العمرٌة

     

العالقة  , وىي تدؿ عمى أف  0.065قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  ( أف  42.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 2012بيف متوسط تكرار واقعات الزواج عند الذكور في الفئة العمرية مع تكرارت  الفئة العمرية لعاـ 

% مف التغيرات الحاصمة في 0.4ىي عالقة طردية ولكنيا ضعيفة. ويبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أّف 
 2012ار الفئة العمرية لعاـ متوسط تكرار واقعات الزواج عند الذكور في الفئة العمرية يفسرىا تكر 

 خرى لـ تضمف في النموذج.أوالباقي يعود لتأثير عوامؿ 
 والختبار معنوية االنحدار نشّكؿ الجدوؿ األتي:

ANOVA
b اختبار معنوية االنحدار :(43.3الجدوؿ رقـ )  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.006 1 41.006 .026 
  
.878

 a
 

Residual 9544.869 6 1590.812   

Total 9585.875 7    

a. Predictors: (Constant)       المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت  المحكمة الشرعٌة                   الفئة العمرٌة  

b. Dependent Variable: lمتوسط تكرار الفئة العمرٌة 

وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.878احتماؿ مستوى داللة االختبار  نالحظ أف   (43.3ومف الجدوؿ )
 و:وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة بأن   ,نموذج االنحدار غير معنوي , وبالتالي فإف  0.05

تكرار الفئة في الفئة العمرية مع  تكرارات واقعات الزواج اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط 
 .عند الذكور 2012 العمرية لعاـ 
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Coefficients
a

نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار :(44.3)  الجدول رقم  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46.929 31.078  1.510 .182 

 878. 161. 065. 6.154 988. الزمن

a. Dependent Variable: متوسط  تكرار الفئة  العمرٌةالمصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعٌة             

عند    وغير معنوية عند     ( أّف تقديرات معامالت النموذج معنوية عند 44.3يبيف الجدوؿ رقـ )
وبالتالي يمكف كتابة المعادلة                =0.988, كما أّف قيمة 0.05مستوى الداللة 

 اآلتية:
 ̅                 
                                                                (3.9)1 

اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط تكرارات واقعات الزواج مع تكرار الفئة  :الفرضية العاشرة
 عند اإلناث.  2012العمرية عاـ 

ـ   حساب شدة العالقة بيف متوسط تكرار واقعات الزواج في الفئة العمرية وتكرار الفئة العمرية لعاـ  ت
في محافظة الالذقية. وحصمنا عمى  2012إلى  2000عند اإلناث, خالؿ فترة الدراسة مف عاـ  2012

 الجدوؿ اآلتي:
Model Summary معامال االرتباط والتحدٌد   :(.243)رقم الجدول   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .962
 a
 .925 .912 10.37023 

a. Predictors: (Constant)  المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعٌة3                       الفئة العمرٌة

   

العالقة  , وىي تدؿ عمى أف  0.962قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساوي  ( أف  45.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 2012بيف متوسط تكرار واقعات الزواج عند الذكور في الفئة العمرية مع تكرارت  الفئة العمرية لعاـ 

% مف التغيرات الحاصمة في 91.2 . ويبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف  ىي عالقة طردية وجيدة
والباقي  2012في الفئة العمرية يفسرىا تكرار الفئة العمرية لعاـ  ط تكرار واقعات الزواج عند اإلناثمتوس

 عوامؿ آخرى لـ تضمف في النموذج. يعود لتأثير
                                                           

عند  2012متوسط تكرارات واقعات الزواج  في الفئة العمرية مع تكرار الفئة العمرية لعاـ  حساب لىذه المعادلة يمكف االستفادة منيا   1
 .الذكور
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 ؿ الجدوؿ األتي:والختبار معنوية االنحدار نشكّ 
ANOVA

b ختبار معنوية االنحدار: ا(46.3الجدوؿ رقـ )  
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7940.625 1 7940.625 73.839 .000
 a
 

Residual 645.250 6 107.542   

Total 8585.875 7    

a. Predictors: (Constant)       المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت  المحكمة الشرعٌة                    الفئة العمرٌة  

b. Dependent Variable: lمتوسط تكرار الفئة العمرٌة 

وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.00( نالحظ أّف احتماؿ مستوى داللة االختبار 46.3مف الجدوؿ )
 , وبالتالي فإّف نموذج االنحدار غير معنوي, وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة بأّنو:0.05

تكرار الفئة في الفئة العمرية مع  تكرارات واقعات الزواج اليوجد عالقة ذات داللة معنوية لمتوسط 
 ناث.عند اإل  2012العمرية لعاـ  

 
Coefficients

a
نتائج اختبار معنويت معامالث االنحدار(: 47.3رقم )الجدول   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 113.250 8.080  14.015 .000 

 000. 8.593- 962.- 1.600 13.750- الزمن

a. Dependent Variable: المصدر:  من إعد د الباحثة باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعٌة          متوسط  تكرار الفئة  العمرٌة   

عند    وغير معنوية عند     ( أّف تقديرات معامالت النموذج معنوية عند 47.3يبيف الجدوؿ رقـ )
وبالتالي يمكف كتابة                 = -13.750, كما أّف قيمة 0.05مستوى الداللة 
 المعادلة اآلتية:

 ̅                   
                                                              (3.10)1 

 
 

                                                           
عند  2012ئة العمرية لعاـ  متوسط تكرارات واقعات الزواج  في الفئة العمرية مع تكرار الفحساب لىذه المعادلة يمكف االستفادة منيا   1

 .اإلناث
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تحميؿ واختبار استقاللية العالقة بيف المشكالت االقتصادية واالجتماعية وسف المبحث الثالث:  3-3
 الزواج

الزواج  اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو توصيؼ أثر المشكالت االقتصادية واالجتماعية عمى سف بما أف  
 بما يأتي: المبحثفي ىذا  ةالباحث تقامفي محافظة الالذقية, فقد 

  اختبار شرط التوزيع الطبيعي وذلؾ باستخداـ اختبار كولموغروؼ سميرنوؼKolmogorov-

Smirnov Z. 
  لكؿ بند مف  حساب المتوسطات الحسابية واألىمية النسبيةتحميؿ فقرات كؿ محور مف خالؿ

 ة.وذلؾ لبياف درجة تأثيره عمى سف الزواج وذلؾ مف وجية نظر أفراد العين, بنود ىذا المحور

 المشكالت االقتصادية  رتبفروؽ ذات داللة معنوية بيف متوسطات  توجدذا كانت إفيما  بياف
 مى سف الزواج في محافظة الالذقية.ع في درجة تأثيرىا واالجتماعية

  كاي مربع اإلحصائياستخداـ االختبار(Chi-Squar )الختبار استقاللية المشكالت  وذلؾ
 االقتصادية واالجتماعية عف سف الزواج في محافظة الالذقية.

 كاي مربع( استخداـ االختبار اإلحصائيChi-Squar وذلؾ الختبار استقاللية المشكالت )
 .تبعًا لمتغير فئوي االقتصادية واالجتماعية عف سف الزواج في محافظة الالذقية

 أثر العوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية(:دراسة ) 3-3-1
 :)المحور األوؿ( اختبار شرط التوزيع الطبيعي -0

  :شرط التوزيع الطبيعي قبؿ البدء باختبار فرضيات ىذا المحور تحقؽ اختباريجب إجراء 
 (اختبار شرط التوزيع الطبيعي )أثر العوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية :(48.3الجدوؿ رقـ )

 البنود
احصائية 

كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 الداللة

 البنود القرار
احصائية 

كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 الداللة

 القرار

 داؿ 000. 5.463 ارتفاع  اٌجارات المنازل داؿ 000. 5.185 هجرة الشباب طلبا  للعمل

 داؿ 000. 4.150 غالء المهور داؿ 000. 8.575 دخل مادي غٌر كافً

 داؿ 000. 6.643 قلة فرص العمل داؿ 000. 6.674 غالء ثمن المنازل

 داؿ 000. 7.650 تحمل أعباء األسرة )األهل( داؿ 000. 4.488 ارتفاع تكالٌف حفل الزواج

البحث عن شرٌك ٌساعد فً  داؿ 000. 5.257 غالء األثاث المنزلً

 تحمل أعباء الحٌاة
 داؿ 000. 6.674

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وبالتالي  1.10بنود أصغر مف احتماؿ الداللة المقابؿ لكافة ال ( أف  40.3نجد مف خالؿ الجداوؿ رقـ )
البد مف استخداـ االختبارات كاف توزع البيانات خاضع لمتوزيع الطبيعي, وىنا  رفض الفرضية القائمة بأف  ن

 األصمية. لمبيانات التوزيع الطبيعيتحقؽ الالمعممية التي ال تشترط 
 :تحميؿ فقرات المحور األوؿ -2
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 مؤشرلتحديد األىمية النسبية ودرجة التأثير لكؿ  وؿبتحميؿ فقرات المحور األقامت الباحثة          
حصائية إفروؽ ذات داللة  لمتأكد مف وجودFriedman اختبارجراء إقامت ب ومف ثـّ  ,عمى سف الزواج

وذلؾ مف  الالذقية عمى سف الزواج في محافظةتأثيرىا درجة في العوامؿ االقتصادية  رتبمتوسطات بيف 
 .فراد العينةأوجية نظر 

, يرجع ألّنو لدينا ىنا عينات مرتبطة مع بعضيا بسمات مشتركة Friedmanإّف استخداـ اختبار 
ختمؼ مف الناحية الوظيفية. وبالتالي فإّف افتراض انس مف الناحية البنيوية ولكنو يوتشّكؿ مجتمع متج

استنادًا لمتثقيؿ  خرىنيا مساوية لألتجعؿ كؿ واحدة م صفة تماثميةالتماثؿ بينيا يمنح المتغيرات فييا 
وبالتالي  , مما يسّيؿ عممية الوصوؿ إلى نتائج احصائية عممية صحيحة,المتساوي بينيا في الدرجات

 فإّف التطبيؽ ىنا عمى الرتب ويفترض أّف الوسطاء متساوييف.
 وٌفترض:( k-1بدرجة حرٌة )   وهو ٌخضع لتوزٌع 

               

 

 وٌعطى بالعالقة:

   
  

       
∑ [   

      

 
] 

   

 
 حيث أّنو:

 عدد الحاالت.  : 
 عدد الخيارات.  : 
 : ترتيب الخيارات ضمف كؿ حالة.  

 اآلتي:( 49.3رقـ )كما في الجدوؿ  حسب اإلجابات فكانت النتائج
العوامل االقتصادٌة على سن الزواج فً محافظة الالذقٌة بدرجة تأثٌرالبنود الخاصة  :(.293الجدول رقم )   

 الفقرة م
Mean 

2من   
 درجة التأثٌر األهمٌة النسبٌة

 كبٌرة 84.48 3.3792 هجرة الشباب طلبا  للعمل 1

 كبٌرة 96.93 3.8773 تحمل أعباء األسرة 2

 كبٌرة 90.71 3.6283 غالء ثمن المنازل 3

 متوسطة 56.32 2.2528 ارتفاع تكالٌف حفل الزواج 4

 ضعٌفة 39.13 1.5651 غالء األثاث المنزلً 5

 متوسطة 71.75 2.8699 ارتفاع  اٌجارات المنازل 6
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 متوسطة 49.91 1.9963 غالء المهور 7

 كبٌرة 90.61 3.6245 قلة فرص العمل 8

 كبٌرة 81.32 3.2528 دخل مادي غٌر كافً 9

أعباء الحٌاةالبحث عن شرٌك ٌساعد فً تحمل  10  كبٌرة 90.71 3.6283 

متوسطال  كبٌرة 75.19 3.0074 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وىي . 4مف أصؿ   3.007قيمة المتوسط الحسابي لجميع اإلجابات ىو  ( أف  49.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 .%75.19الالذقية بأىمية نسبية مقدارىا توافؽ درجة تأثير كبيرة عمى سف الزواج في محافظة 

 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج  االقتصادٌةالعوامل أوساط درجة تأثٌر رتب لFriedmanنتائج اختبار  :(.453الجدول رقم )

N 269 

Chi-Square 1811.929 

Df 9 

Asymp. Sig. .000 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وقيمة مستوى ، 18110949ىي   Friedman ة احصائية قيم أف   (11.3رقـ ) كما يبيف الجدوؿ
 .المرافقة P-value=   1011معنويتيا  

درجة  حصائية بيف أوساط رتبإوجود فروؽ ذات داللة تأكيد إلى  1.10عند مستوى داللة  والتي تدعونا 
 .فراد العينةأوجية نظر عمى سف الزواج في محافظة الالذقية وذلؾ مف العوامؿ االقتصادية تأثير 

 ىذه الفروؽ ناجمة عف األسباب اآلتية:

  ّؿ أعباء األسرة )األىؿ( يحتؿ المرتبة األولى في العوامؿ االقتصادية حيث بمغت األىمية النسبية تحم
ميما  امف عائمتو ال ينفصؿ عني السوري ىو جزءاب في مجتمعنا بالش فّ ألوذلؾ  ,%96.93لو 

ألسرة السورية تمتاز فا أو مستواه التعميمي عمى عكس المجتمعات األوربية وغيرىا. سنوأصبح 
. المسؤولية بيف الشباب وأىميـ تمر بأدوار متبادلة حيث نجد أّف دعـ األىؿ تماسؾال بخصائص

يؤثروف بو عمى قرراتيـ وطريقة حياتيـ, حيث يوجد  ألوالدىـ  يكوف  بأشكاؿ متعددة ومراحؿ مختمفة
خرى ىي مف تقوـ بدعـ أشريحة مف األسر تعتمد عمى أبنائيا في مرحمة متقدمة مف العمر, وشريحة 

مدادىـ ماديًا ومعنويًا. وبالتالي فإّف مف وجية نظر أفراد العينة فإّف عامؿ تحّمؿ اعباء وا  األوالد 
االجتماعية عمى فئة –سية فيقع عبء اإلعالة المادية والنىنا و  عالية. األسرة حاز عمى أىمية نسبية 

 مما يزيد مف حجـ المسؤولية عمى الشباب في سف الزواج. ,الشباب

  مف أىـ  عد  يُ  ميف منزؿ مستقؿأت وكانت درجة تأثيره كبيرة عمى اعتبار أف  غالء ثمف المنازؿ
 اإلشارةمف  والبدّ  %.90.71مستمزمات الزواج االقتصادية,حيث بمغت األىمية النسبية ليذا العامؿ 
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رغبة الشباب بإيجاد المنزؿ المالئـ لممستوى االقتصادي واالجتماعي ليـ ولطموحيـ يعتبر  إلى أفّ 
ف األىالي يحجموف عدـ حصوليـ عميو يجعؿ الكثير م ولذلؾ فإفّ  ,مف المعوقات األساسية عندىـ

عند  إحصائيا. وىو داؿ أخرىوتفضيؿ مف يمتمؾ المنزؿ عمى حساب اعتبارات  ,عف تزويج بناتيـ
 .0.05مستوى الداللة 

  كبيرة حيث بمغت نسبة األىمية  كاف لو درجة تأثيرالبحث عف شريؾ يساعد في تحمؿ أعباء الحياة
بة الدخؿ المادي عمى اعتبار ارتفاع وذلؾ يعود إلى تفضيؿ الموظفة وصاح ,%90.71النسبية 

الشباب يحتاجوف إلى وجود عامؿ مساعد ليـ في القياـ  لذلؾ فإفّ  ,تكاليؼ الحياة ما بعد الزواج
 باألعباء المادية.

 حيث  درجة تأثير كبيرة عمى سف الزواج. وىو ذو ,عامؿ قمة فرص العمؿ مف العوامؿ الميمةد  ُيع
عدـ امتالؾ الشاب لمعمؿ الذي يحقؽ لو االستقاللية والكفاية  فّ أل,%90.61لوبمغت األىمية النسبية 

تأميف فرص عمؿ تتناسب وأعداد  د  لذلؾ ُيع .د يحجـ عف الزواج في سف الشبابو قالمادية فإنّ 
جدًا لمساعدة الشباب عمى القياـ بأعباء حياتيـ دوف  اً ميم اً الشباب ومستوى تحصيميـ العممي أمر 

 مف اآلخريف أو اضطرارىـ لميجرة بحثًا عف العمؿ. االستعانة
  ّر يليا تأثوتحقيؽ مستوى اقتصادي مرتفع  ,ىجرة الشباب إلى خارج القطر طمبًا لمعمؿ باألساس إف

وذلؾ لرغبة الشباب في الحصوؿ عمى  ,%84.48حيث بمغت األىمية النسبية ليجرة الشباب ىاـ 
. األمر الذي يرتبط مباشرة بسف  بأعباء الزواج االقتصادية يحقؽ ليـ الوفرة المادية لمقياـ العمؿ الذي

أو يؤخروف  ,وبالتالي فإنيـ إما يتزوجوف في الخارج ,الزواج ألف الشباب يياجروف في السف المناسب
رىـ ولو يتحقؽ لدييـ مستوى اقتصادي مقبوؿ. ويكوف اختيارىـ لمزوجة التي تصغ زواجيـ إلى أفّ 

نجابيةثقافية –بسنوات عديدة العتبارات نفسية  لذلؾ يجب العمؿ عمى توفير العمؿ الالئؽ لمشباب  .وا 
 واالستفادة مف طاقاتيـ وخبراتيـ.

 .فقد تحتؿ فقرة الدخؿ المادي غير الكافي المرتبة األولى في العوامؿ االقتصادية درجة تأثير كبيرة 
عدـ وجود الدخؿ المادي الذي يحقؽ الكفاية  % . حيث أفّ 81.32ؿبمغت األىمية النسبية ليذا العام

ىذه النسبة  .التي يتطمبيا الزواج و ال يستطيع القياـ باألعباء الماديةفإنّ   ,المادية لمراغبيف بالزواج
 إحصائياعمى االرتباط العضوي بيف الدخؿ وسف الزواج واضح ومؤثر بقوة. وىو داؿ  تدؿ   المرتفعة

 .0.05عند مستوى الداللة 
  وذلؾ عمى 71.75حيث بمغت األىمية النسبية لو  المنازؿ كانت أىميتو متوسطة, إيجارارتفاع %

وبسبب غالء المنازؿ وعدـ رغبة الكثيريف لشراء  ,المتالؾ المنزؿ الخاص والتفضيؿ ى اعتبار أفّ 
فقد تحوؿ الكثير  ,ء المبالغ المترتبة عمييـالمنزؿ باألقساط والرىف العقاري المتداد المدة الزمنية إليفا

 أقؿ عبء مادي عمى الشباب. عد  ب إلى استئجار المنازؿ الذي يُ مف الشبا
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  المير يتبع نوعو وكميتو 49.91غالء الميور كانت أىميتو متوسطة حيث بمغت األىمية النسبية.%
 المادية لمثقافة المجتمعية السائدة ومدى تأثيرىا عمى األفراد.

  ارتفاع تكاليؼ حفؿ الزفاؼ كانت درجة تأثيره متوسطة بالمقارنة مع العوامؿ االقتصادية اآلخرى
حفمة الزفاؼ وما يترتب عمييا تأتي  حيث أفّ , % 56.32حيث بمغت األىمية النسبية ليذا العامؿ 

 ية يكوفالشباب المقبؿ عمى الزواج في البدا تماـ اى لذلؾ فإفّ  ,في المرحمة األخيرة قبؿ إتماـ الزواج
حفمة الزفاؼ  باإلضافة إلى أفّ مقدمات المتطمبات المادية لمزواج, مى الحصوؿ ع متمثاًل في سعيو 

وذلؾ  ,ويمكف اختصار بعض األجزاء المكمفة منيا ,تتبع لممكانة االقتصادية واالجتماعية لمشخص
 رتباط النفسي بحفمة الزفاؼ.تبعًا لثقافة كؿ شخص عمى حدى ودرجة اال

 39.13اذ بمغت األىمية النسبية لو  ؛حاز عامؿ غالء األثاث المنزلي عمى أىمية ضعيفة %
مكانية االستغناء عف بعض  ,إلمكانية وجود تسييالت مادية بالنسبة لممبالغ الالزمة لألثاث وا 

كافمي بيف األسر واألصدقاء إلى وجود الجانب الت باإلضافةالكماليات إلى فترات ما بعد الزواج, 
حيث يقوـ البعض بتقديـ اليدايا عمى شكؿ أغراض منزلية أو نقدًا ليتسنى لمزوجيف استكماؿ ما 

 ينقصيـ.

 

 
 بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة يال  :لفرضية الحادية عشرا

 في محافظة الالذقية.األوؿ 
في محافظة  جالعالقة بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزوا مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 

فكانت النتائج  ,اختبار كاي مربعوذلؾ باستخداـ  ,مف خالؿ فرضية تساوي تكرارات اإلجابات الالذقية
 كما في الجدوؿ اآلتي:

نتائج اختبار كاي مربع حول أثر االعوامل االقتصادٌة على سن الزواج  :(.453الجدول رقم )   

 القرار Chi-Square Sig. (2-tailed)  الفقرة م

58.165  هجرة الشباب طلبا  للعمل 1
a
 دال إحصائٌا 000. 

2.651  تحمل أعباء األسرة 2
b
 غٌر دال إحصائٌا 754. 

30.351  غالء ثمن المنازل 3
b
إحصائٌادال  000.   

65.776  ارتفاع تكالٌف حفل الزواج 4
a
 دال إحصائٌا 000. 

54.350  غالء األثاث المنزلً 5
a
 دال إحصائٌا 000. 

المنازل إٌجاراتارتفاع   6   19.910
a
 دال إحصائٌا 030. 

43.882  غالء المهور 7
a
 دال إحصائٌا 000. 

12.260  قلة فرص العمل 8
b
 دال إحصائٌا 031. 

مادي غٌر كافًدخل  9   22.858
b
 دال إحصائٌا 000. 
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نتائج اختبار كاي مربع حول أثر االعوامل االقتصادٌة على سن الزواج  :(.453الجدول رقم )   

 القرار Chi-Square Sig. (2-tailed)  الفقرة م

58.165  هجرة الشباب طلبا  للعمل 1
a
 دال إحصائٌا 000. 

2.651  تحمل أعباء األسرة 2
b
 غٌر دال إحصائٌا 754. 

30.351  غالء ثمن المنازل 3
b
إحصائٌادال  000.   

65.776  ارتفاع تكالٌف حفل الزواج 4
a
 دال إحصائٌا 000. 

54.350  غالء األثاث المنزلً 5
a
 دال إحصائٌا 000. 

المنازل إٌجاراتارتفاع   6   19.910
a
 دال إحصائٌا 030. 

43.882  غالء المهور 7
a
 دال إحصائٌا 000. 

12.260  قلة فرص العمل 8
b
 دال إحصائٌا 031. 

مادي غٌر كافًدخل  9   22.858
b
 دال إحصائٌا 000. 

30.351  البحث عن شرٌك ٌساعد فً تحمل أعباء الحٌاة 10
b
 دال إحصائٌا 000. 

 المصدر: الباحثة باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية 

 ( نتائج اختبار كاي مربع حوؿ أثر المشكالت االقتصادية عمى سف الزواج,45.3يوضح الجدوؿ رقـ )
 ,0.05أصغر مف  Sig. (2-tailed)قيمة مستوى داللة االختبار  حيث تشير نتائج الجدوؿ إلى أفّ 

حيث  .)تحمؿ أعباء األسرة( 2عند جميع العوامؿ االقتصادية ما عدا الفقرة رقـ  إحصائياوىي قيمة دالة 
نتائج تحميؿ االستبياف أشارت إلى عدـ وجود عالقة بيف ىذه  أفّ  يا رغـ تمتعيا بأىمية نسبية كبيرة إالّ أنّ 

و ميما كانت األعباء األسرية مف قبؿ األىؿ كبيرة إاّل ذلؾ ألنّ  .الفقرة وسف الزواج في محافظة الالذقية
ولكف ىنا تكوف األعباء أضخـ والمشكالت االقتصادية  ,أف الشاب يبقى يرغب بالزواج ويبحث عنو

درجتيا حادة عميو وعمى مف يتزوجيا. وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة تكوف جتماعية اللمشكالت اوحتى ا
وسف الزواج في محافظة  2بيف العوامؿ االقتصادية ماعدا الفقرة رقـ  إحصائيةعالقة ذات داللة بوجود 
 .الالذقية

 (أثر العوامؿ األسرية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية) 3-3-0
 :(الثانياختبار شرط التوزيع الطبيعي )المحور  -1

  .شرط التوزيع الطبيعي قبؿ البدء باختبار فرضيات ىذا المحور تحقؽ اختبار يجب
 (عمى سف الزواج في محافظة الالذقية األسريةأثر العوامؿ اختبار شرط التوزيع الطبيعي ) :(50.3الجدوؿ رقـ )

 البنود
احصائية 

كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 البنود القرار الداللة

احصائية 
كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 القرار الداللة

اصرار األهل على زواج 

 األقارب
رغبة األهل بالتزوٌج من  داؿ 000. 4.471

 الشرٌك األٌسر حاال  
 داؿ 000. 3.996

اشتراط األهل التكافئ 

 االجتماعً
اشتراط األسرة مناطق معٌنة  داؿ 000. 5.431

 للسكن
 داؿ 000. 4.089

رغبة األهل بتزوٌج الفرد  داؿ 000. 6.674 اشتراط األهل الوظٌفة للشرٌك

 األكبر سنا  فً األسرة
 داؿ 000. 4.936
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رفض فكرة اقامة الشرٌك فً 

 منزل األهل
اشتراط التقارب فً المؤهل  داؿ 000. 5.185

 العلمً
 داؿ 000. 5.463

رفض األهل فكرة الزواج ممن 

له الزواجسبق   
تفضٌل الشاب الذي انهى  داؿ 000. 5.179

 الخدمة االلزامٌة
 داؿ 000. 4.488

 داؿ 000. 3.816 اشتراط األهل التقارب بالسن
 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وبالتالي ، 1.10احتماؿ الداللة المقابؿ لكافة البنود أصغر مف  ( أف  02.3نجد مف خالؿ الجداوؿ رقـ )
توزع البيانات خاضع لمتوزيع الطبيعي, وىنا البد مف استخداـ  يمكف رفض الفرضية القائمة بأف  

 التوزيع الطبيعي لمبيانات.تحقؽ االختبارات الالمعممية التي ال تشترط 
 تحميؿ فقرات المحور الثاني: -0

لتأثير لكؿ مؤشر عمى قامت الباحثة بتحميؿ فقرات المحور األوؿ لتحديد األىمية النسبية ودرجة ا        
حصائية بيف إفروؽ ذات داللة لمتأكد مف وجود  Friedman اختبارإجراء قامت ب ثـّ  سف الزواج,
تأثيرىا عمى سف الزواج في محافظة الالذقية وذلؾ مف وجية درجة في  األسريةرتب العوامؿ  متوسطات

 ( اآلتي:3..0فراد العينة, فكانت النتائج كما في الجدوؿ رقـ )أنظر 
 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج البنود الخاصة بدرجة تأثٌر العوامل األسرٌة  :(.4.3الجدول رقم ) 

التأثٌردرجة  األهمٌة النسبٌة Mean  الفقرات م  

األهل على زواج األقارب إصرار 1  متوسطة 68.87 2.7546  

االجتماعً التكافؤاشتراط األهل  2  كبٌرة 86.99 3.4796  

 كبٌرة 90.71 3.6283  اشتراط األهل الوظٌفة للشرٌك 3

الشرٌك فً منزل األهل إقامةرفض فكرة  4  متوسطة 59.48 2.3792  

سبق له الزواجرفض األهل فكرة الزواج ممن  5  متوسطة 68.87 2.7546  

 كبٌرة 78.16 3.1264  رغبة األهل بالتزوٌج من الشرٌك األٌسر حاال   6

 كبٌرة 75.09 3.0037  اشتراط األسرة مناطق معٌنة للسكن 7

 متوسطة 55.21 2.2082  رغبة األهل بتزوٌج الفرد األكبر سنا  فً األسرة 8

العلمًاشتراط التقارب فً المؤهل  9  كبٌرة 78.25 3.1301  

اإللزامٌةالخدمة  أنهىتفضٌل الشاب الذي  10  كبٌرة 81.32 3.2528  

 متوسطة 52.05 2.0818  اشتراط األهل التقارب بالسن 11

 متوسطة 72.29 2.8914  االجمالً

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث 

توافؽ  .4مف أصؿ  2.891المتوسط الحسابي لجميع اإلجابات ىو  ( أف  53.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 . %72.29درجة تأثير متوسطة عمى سف الزواج في محافظة الالذقية بأىمية نسبية مقدارىا 

 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج  األسرٌةالعوامل لرتب أوساط درجة تأثٌر Friedman نتائج اختبار  :(.423الجدول رقم ) 

N 269 

Chi-Square 1204.130 
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 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج البنود الخاصة بدرجة تأثٌر العوامل األسرٌة  :(.4.3الجدول رقم ) 

التأثٌردرجة  األهمٌة النسبٌة Mean  الفقرات م  

األهل على زواج األقارب إصرار 1  متوسطة 68.87 2.7546  

االجتماعً التكافؤاشتراط األهل  2  كبٌرة 86.99 3.4796  

 كبٌرة 90.71 3.6283  اشتراط األهل الوظٌفة للشرٌك 3

الشرٌك فً منزل األهل إقامةرفض فكرة  4  متوسطة 59.48 2.3792  

سبق له الزواجرفض األهل فكرة الزواج ممن  5  متوسطة 68.87 2.7546  

 كبٌرة 78.16 3.1264  رغبة األهل بالتزوٌج من الشرٌك األٌسر حاال   6

 كبٌرة 75.09 3.0037  اشتراط األسرة مناطق معٌنة للسكن 7

 متوسطة 55.21 2.2082  رغبة األهل بتزوٌج الفرد األكبر سنا  فً األسرة 8

العلمًاشتراط التقارب فً المؤهل  9  كبٌرة 78.25 3.1301  

Df 10 

Asymp. Sig. .000 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث 

قيمة مستوى معنويتيا , و  14130141ىي  Friedman  ة احصائية قيم( 13.3رقـ )لجدوؿ اكما يبيف 
1011  =P-value وجود فروؽ ذات داللة إلى تأكيد  1.10عند مستوى داللة  المرافقة والتي تدعونا

عمى سف الزواج في محافظة الالذقية وذلؾ مف  األسريةالعوامؿ درجة تأثير حصائية بيف أوساط رتب إ
 .فراد العينةأوجية نظر 

 
 ىذه الفروؽ ناجمة عف األسباب اآلتية:

  االعتبارات %, وذلؾ يشير إلى 90.71اشتراط األىؿ الوظيفة لمشريؾ حيث بمغت األىمية النسبية
نشاء أسرة ورغبة األىؿ إليجاد شريؾ مساعد. ,االقتصادية التي يترتب عمييا الزواج  وا 

  في العوامؿ األسرية تتوضح درجة الصورة النمطية لتفكير األىؿ ومدى قوة تأثيرىـ عمى قرار اختيار
وتفضيؿ الشاب  ,%86.99االجتماعي ؤ ة النسبية الشتراط األىؿ لمتكافحيث بمغت األىمي ,الشريؾ

في حيف بمغت رغبة  %.78.25اشتراط التقارب العممي أّما  %,81.32الذي أنيى الخدمة اإللزامية 
%, اشتراط مناطؽ معينة 78.16األىؿ فكرة الزواج باأليسر حااًل )الوفرة االقتصادية بأنواعيا( 

 ,يد األىؿ) خاصة لمفتيات كوف قرار زواجيف متعمؽ بشكؿ رئيسي ونمطي ب%75.09لمسكف 
درجة تأثير كبيرة عمى  كاف لياكؿ ىذه العوامؿ  .وتخضع لقرراتيـ بصورة أكبر وأوسع مف الشاب(

قرار الزواج ليس قرارًا فرديًا أو ُيتخذ بموضوعية واعتبارات شخصية نابعة  وبالتالي فإفّ  ,سف الزواج
 ,لسوري في محافظة الالذقيةوذلؾ لقوة النسيج المجتمعي ا .مف كال الشريكيف المقبميف عمى الزواج

وتمسكيا الكبير نسبيًا بمجموعة كؿ سورية وليست فقط في الالذقية(, )وىذه السمات ىي عامة في 
 القيـ والعادات والتقاليد السائدة في الثقافة المجتمعية األسرية في محافظة الالذقية.
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 حيث بمغت  ,جة تأثير متوسطةدر  )خاصًة اإلناث( بمغ عامؿ رفض فكرة التزويج مما سبؽ لو الزواج
فكرة التعدد والزواج الثاني باتت مقبولة اجتماعيًا في محافظة  حيث أفّ  .%68.87األىمية النسبية 

ألحواؿ , إلى جانب اييف وىجرة معظـ الشباب بعد ارتفاع سف الزواج لد ,الالذقية في الفترة األخيرة
كانت ضعيفة إلى حٍد ما  الفكرة بعد أفّ  بدأ المجتمع بتقبؿ لذلؾ , االقتصادية لمشاب في بداية شبابو

 في سنوات سابقة.
 وذلؾ  .%68.87األىؿ عمى زواج األقارب بمغ درجة متوسطة حيث بمغت األىمية النسبية  إصرار

وفرض الزواج المتباعد نفسو عمى شكؿ الزواج  ,النحسار شكؿ الزواج التقميدي إلى درجة متوسطة
ومع ذلؾ  .جعؿ دائرة االختيار لمشريؾ تتوسعمما  ,بسبب االندماج العممي االجتماعي وااللكتروني

بقاء األىمية متوسطة يعطي صورة عف بقاء قوة السمطة الوالدية في مجتمع الالذقية وخصوصًا في 
 األرياؼ.

 مة في منزؿ األىؿ درجة تأثير متوسطة حيث بمغت األىمية النسبية بمغ عامؿ رفض األىؿ فكرة اإلقا
الرغبة في تأسيس أسرة نووية  و حياة مستقمة بعيدًا عف  :وذلؾ لوقوع األىؿ أماـ خياريف .59.48%

وبيف غالء المساكف  وقسوة الصورة النمطية والموروث االجتماعي ليذه الفكرة, ,تأثير أىؿ الشريؾ
ىنا تحدد الظروؼ الخاصة بالشريكيف في اتخاذ قرار  وعدـ تناسبيا مع الدخؿ المادي. واإليجارات

 السكف مع الوالديف.
  بمغ عامؿ رغبة األىؿ بتزويج األكبر سنًا في العائمة درجة تأثير متوسطة حيث بمغت األىمية

أصبحوا  % ألف األىؿ52.05ف %.وبمغت درجة عامؿ اشتراط األىؿ لمتقارب بالس55.21النسبية 
 موضوع السف.  فخرى عأصادية واجتماعية عوامؿ اقت قدموفي
تمسؾ األىالي بيذه العوامؿ األسرية وغيرىا يعود بدرجة كبيرة إلى رغبتيـ بتخفيؼ العقبات  إفّ 

ِعَظـ الممتمكات المادية يحوؿ بيف أوالدىـ  والعتبارىـ أف   ,االقتصادية واالجتماعية في حياة أوالدىـ
ة مف المشكالت التي تظير بعد الزواج. وبالتالي فإف ضخامة العبء في العوامؿ وبيف مجموع

 األسرية يضيؼ بعدًا آخر لمتأثير عمى سف الزواج. 
 األوؿ وجد عالقة ذات داللة احصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواجيال  :لفرضية الثانية عشرا 

 في محافظة الالذقية.
في محافظة  األوؿ جوسف الزوا األسريةالعالقة بيف العوامؿ  استقالليةمدى قامت الباحثة باختبار 

 فكانت النتائج ,اختبار كاي مربعوذلؾ باستخداـ مف خالؿ فرضية تساوي تكرارت اإلجابات الالذقية, 
 كما في الجدوؿ اآلتي: ,حسب اإلجابات

نتائج اختبار كاي مربع حول أثر العوامل األسرٌة على سن الزواج  :(.443الجدول رقم )   

 القرار Chi-Square Sig. (2-tailed)  الفقرات م

22.448  اصرار األهل على زواج األقارب 1
a
 دال احصائٌا   013. 
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26.582  اشتراط األهل التكافئ االجتماعً 2
a
 دال احصائٌا   003. 

للشرٌكاشتراط األهل الوظٌفة  3   30.351
b
 دال احصائٌا   000. 

46.086  رفض فكرة اقامة الشرٌك فً منزل األهل 4
a
 دال احصائٌا   000. 

28.392  رفض األهل فكرة الزواج ممن سبق له الزواج 5
a
 دال احصائٌا   002. 

44.690  رغبة األهل بالتزوٌج من الشرٌك األٌسر حاال   6
a
 دال احصائٌا   000. 

األسرة مناطق معٌنة للسكناشتراط  7   48.753
a
 دال احصائٌا   000. 

13.950  رغبة األهل بتزوٌج الفرد األكبر سنا  فً األسرة 8
a
 غٌر دال احصائٌا   175. 

48.187  اشتراط التقارب فً المؤهل العلمً 9
a
 دال احصائٌا   000. 

59.815  تفضٌل الشاب الذي انهى الخدمة االلزامٌة 10
a
احصائٌا  دال  000.   

51.895  اشتراط األهل التقارب بالسن 11
c
 دال احصائٌا   000. 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث 

( نتائج اختبار كاي مربع حوؿ أثر المشكالت األسرية عمى سف الزواج, حيث 55.3يوضح الجدوؿ رقـ )
وىي قيمة  0.05أصغر مف  Sig. (2-tailed)قيمة مستوى داللة االختبار  أف  تشير نتائج الجدوؿ إلى 

ذلؾ العتبارات عديدة و  ,ما عدا عامؿ رغبة األىؿ بتزويج الفرد األكبر سنًا في األسرة ,دالة احصائياً 
كثير لتسييؿ والتيسير ألفرادىا في الطريقة التقميدية في التفكير لدى األسرة وتحوليا باتجاه ا تراجعأىميا 
نقبؿ عادات وتقاليد آخرى. وبالتالي عوامؿ آخرى أكثر أىمية و عمى اعتبار تمسكيا ب ئيات,ز مف الج

واج وسف الزّ  8بيف العوامؿ األسرية ما عدا الفقرة رقـ  ة حصائيإالفرضية القائمة بوجود عالقة ذات داللة 
 في محافظة الالذقية.

 :(عمى سف الزواج في محافظة الالذقية أثر العوامؿ االجتماعية) 3-3-3
 :(الثالثاختبار شرط التوزيع الطبيعي )المحور  -1

  .اختبار شرط التوزيع الطبيعي قبؿ البدء باختبار فرضيات ىذا المحور يجب
 (عمى سف الزواج في محافظة الالذقية االجتماعيةأثر العوامؿ اختبار شرط التوزيع الطبيعي ) :(56.3) الجدوؿ رقـ

 البنود
احصائية 

كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 الداللة

 البنود القرار
احصائية 

كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 الداللة

 القرار

انتشار التعلٌم واالقبال على 

 الدراسات الجامعٌة
اعتبار الزواج نوع من  تقٌٌد  داؿ 000. 7.709

 الحرٌة
 داؿ 000. 4.471

 داؿ 000. 4.488 تقلٌد العادات الغربٌة داؿ 000. 6.612 التفضٌل المجتمعً للجمال

الصداقة واالختالط بٌن 

 الجنسٌن
 داؿ 000. 7.680 ازمة السكن داؿ 000. 7.680

التباهً والتفاخر بمتطلبات 

 الزواج
اشباع الرغبة الجنسٌة بطرق غٌر  داؿ 000. 4.123

 مشروعة
 داؿ 000. 4.123

تفضٌل الشباب للفتاة األصغر 

 سنا  
     داؿ 000. 6.674

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث
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وبالتالي  1.10احتماؿ الداللة المقابؿ لكافة البنود أصغر مف  ( أف  00.3نجد مف خالؿ الجداوؿ رقـ )
توزع البيانات خاضع لمتوزيع الطبيعي, وىنا البد مف استخداـ  يمكف رفض الفرضية القائمة بأف  

 االختبارات الالمعممية التي ال تشترط التوزيع الطبيعي لمبيانات.
 :الثالثتحميؿ فقرات المحور  -0

لتحديد األىمية النسبية ودرجة التأثير لكؿ مؤشر عمى  الثالثقامت الباحثة بتحميؿ فقرات المحور        
ـ   حصائية بيف إفروؽ ذات داللة لمتأكد مف وجود  Friedman ختبارجراء اقامت با سف الزواج, ومف ث

تأثيرىا عمى سف الزواج في محافظة الالذقية وذلؾ مف درجة في  االجتماعيةرتب العوامؿ  متوسطات
 اآلتي: كما في الجدوؿإلجابات حسب افراد العينة, فكانت النتائج أوجية نظر 

 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج االجتماعٌة البنود الخاصة بدرجة تأثٌر العوامل : (.453) الجدول رقم

 درجة التأثٌر األهمٌة النسبٌة Mean الفقراث م

 كبٌرة 93.87 3.7546 انتشار التعلٌم واالقبال على الدراسات الجامعٌة 1

 كبٌرة 84.48 3.3792 التفضٌل المجتمعً للجمال 2

 متوسطة 68.77 2.7509 الصداقة واالختالط بٌن الجنسٌن 3

 متوسطة 50.19 2.0074 التباهً والتفاخر بمتطلبات الزواج 4

 كبٌرة 90.71 3.6283 تفضٌل الشباب للفتاة األصغر سنا   5

غٌر مشروعة اشباع الرغبة الجنسٌة بطرق 6  كبٌرة 75.19 3.0074 

 ضعٌفة 43.87 1.7546 اعتبار الزواج نوع من  تقٌٌد الحرٌة 7

 متوسطة 56.32 2.2528 تقلٌد العادات الغربٌة 8

 كبٌرة 93.77 3.7509 ازمة السكن 9

متوسطال  متوسطة 73.21 2.9283 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

 

 ,4مف أصؿ  3.007الحسابي لجميع اإلجابات ىو قيمة المتوسط  ( أف  57.3يبيف الجدوؿ رقـ )
متوسطة عمى سف الزواج في محافظة الالذقية بأىمية نسبية مقدارىا  2.9283فؽ درجة تأثيرتوا

73.21%.  

 

 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج  ةاالجتماعٌالعوامل أوساط درجة تأثٌر رتب لFriedman نتائج اختبار : (.483) الجدول رقم

N 269 

Chi-Square 1678.491 

Df 8 

Asymp. Sig. .000 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وقيمة مستوى معنويتيا ىي  Friedmanة احصائية قيم 16780391 ( أف  18.3رقـ )كما يبيف الجدوؿ 
1011  =P-value إلى تأكيد وجود فروؽ ذات داللة  1.10عند مستوى داللة  المرافقة والتي تدعونا
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عمى سف الزواج في محافظة الالذقية وذلؾ مف  المجتمعيةالعوامؿ حصائية بيف أوساط رتب درجة تأثير إ
 ة.فراد العينأوجية نظر 

 :ىذه الفروؽ ناجمة عف األسباب اآلتيةو 

  ّباؿ عمى الدراسات الجامعية بمستوياتيا المتعددة درجة أىمية كبيرةقعامؿ انتشار التعميـ واإل احتؿ, 
وذلؾ يعود الرتفاع مستوى التعميـ في  .% عند أفراد العينة93.87حيث بمغت األىمية النسبية 

 ,درجة الوعي المتقدمة لدى األىؿ ألوالدىـ لمحصوؿ عمى أعمى الدرجات العمميةو  ,المحافظة
ية. أىـ محدد في الحراؾ االجتماعي االقتصادي في محافظة الالذقميـ ىو مستوى التع العتبار أفّ 

العمـ لمفتاة ىو سالح في يدىا وسبيؿ لتحقيؽ االستقالؿ  األىؿ أفّ  عدّ وخصوصًا لدى اإلناث حيث يُ 
 المادي والنفسي واالجتماعي وضماف ليا في المستقبؿ.

 عمى اعتبار غالء المساكف 93.77بية ذ تبمغ األىمية النسإ ؛وتحتؿ أزمة السكف مرتبة مرتفعة %
, حيث أّف أزمة السكف ليست فقط ضمف العوامؿ االقتصادية يجارات مع قمة الدخؿ الماديع اإلوارتفا

 ألّنيا تؤثر باألسباب االجتماعية التي تتفاعؿ بطريقة سمبية مع سف الزواج.
 90.71األىمية النسبية  بمغ عامؿ تفضيؿ الشاب لمفتاة األصغر سنًا درجة مرتفعة حيث بمغت%, 

وذلؾ الرتباط ىذا العامؿ بالتحديد بالصورة النمطية لمزوجة الصغيرة والرغبة بالتعامؿ المعنوي 
حيث تكوف  ,كونيا غير مكتممة النضج النفسي واالجتماعي والعممي, األصغر النفسي مع الزوجة

 .حتى الاحتمالية السيطرة عمييا أعمى مف الفتاة األكبرسنًا والتي تتمتع بالوعي والشخصية المكتممة
الند والمماثؿ لمرجؿ األمر الذي يتنافى مع الرغبة الذكورية بإخضاع المرأة لمفكر والقرار  نزلةتكوف بم

وفي . نجابغبة بمف ىي أقدر عمى اإلوالر نجابية  لى االعتبارات اإلإشارة مف اإل وال بدّ  .عند الرجؿ
حيث  ,يحتؿ عامؿ تفضيؿ المجتمع لمجماؿ أىمية كبيرة ونفس ذات الدرجة مف األىمية وفي السياؽ

وىنا  ,األمر الذي ينطبؽ عمى تفضيؿ الزوجة األصغر سناً  ,%84.48بمغت األىمية النسبية 
يجاد العروسرغى الصورة الوالدية و إلباإلضافة  تداخؿ بعض المحدداتت الجميمة  بة األـ بالبحث وا 

 حالة التعمؽ النفسي والعاطفي إلى إضافًة  ,بأنواعو المتعددة والمتجددة اإلعالـف ,الصغيرة لولدىا
وسائؿ مو فما تقدّ  تو.كيفيو الجماؿ  ؿعمى تفضي, ذلؾ كمو لو دور مؤثر بشكؿ المشاىير والفنانيف

والصورة التي يظيروف عمييا مف تغيير في  ,نجده حاضرًا في شكؿ الفتيات والفتياف أيضاً  عالـاإل
 خرى.أشكميـ الخارجي إف كاف بواسطة عمميات تجميؿ أو وسائؿ 

  ّشباع الرغبة الجنسية بطريقة غير مشروعة درجة أىمية كبيرة حيث بمغت األىمية إعامؿ  احتؿ
مما  ,واألعباء المترتبة عمى الزواج ,تكاليؼالاع وضخامة وىذا يعود إلى ارتف %.75.19النسبية 

فة وشاذة عف قيـ أدى إلى عزوؼ الكثير مف الشباب إلشباع احتياجاتيـ الجنسية بطريقة منحر 
. في حيف بمغت درجة التأثير لعامؿ الصداقة واالختالط بيف الجنسيف درجة المجتمع األصمية
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درجة انتشار   شارة الى أفّ مف اإل وىنا البدّ  %.68.77متوسطة حيث بمغت األىمية النسبية 
العالقات غير المشروعة يتناقض مع انخفاض في الصداقة بيف الجنسيف. وذلؾ يعود إلى 

غير مرحب بو عمى  اً وبقاء مظاىر العالقة بيف الجنسيف أمر  ,خصوصية المجتمع في الالذقية
لتواصؿ االجتماعي وفي مقدمتيا )الفيس لذلؾ وجد كال الطرفيف في مواقع ا ,الصعيد العمني

 والمجتمعية. األسريةلمتواصؿ المستتر بعيدًا عف الرقابة  وممجأً  بوؾ(غطاءً 
  50.19بمغ عامؿ التباىي بمتطمبات الزواج درجة تأثير متوسطة حيث بمغت األىمية النسبية .%

مغت األىمية النسبية حيث بوبمغ عامؿ تقميد العادات الغربية في الزواج درجة تأثير متوسطة 
و الضامف لحياة ئلزواج كمؤسسة ومحددات وبقاثبات ا :أىميا ,عديدة العتباراتوذلؾ , 56.32%
 مستقبميًا. األسرة

  ّحيث بمغت األىمية  ,مف تقييد الحرية بمغ درجة ضعيفة اً عامؿ اعتبار الزواج نوع في حيف أف
الغالبية العظمى مف الشباب والشابات يرغبوف بالزواج ويبحثوف  %. ألفّ 43.87النسبية ليذا العامؿ 

 .قات ميما كانت األعباء والنتائجنوع مف أنواع العال عنو ويفضمونو عمى أيّ 

 األوؿ وسف الزواج بيف العوامؿ االجتماعية إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال  :ة عشرلفرضية الثالثا
 في محافظة الالذقية.

ج في محافظة وسف الزوا االجتماعيةالعالقة بيف العوامؿ  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
حسب  اختبار كاي مربع فكانت النتائج, وذلؾ باستخداـ مف خالؿ فرضية تساوي التكرارات الالذقية
 كما في الجدوؿ اآلتي: اإلجابات

على سن الزواج  جتماعٌةأثر العوامل اال لنتائج اختبار كاي مربع حو :(.493الجدول رقم )  

 القرار Chi-Square Sig. (2-tailed) الفقرات م

على الدراسات الجامعٌة واإلقبالانتشار التعلٌم  1  24.412
a
إحصائٌادال  000.   

33.314 التفضٌل المجتمعً للجمال 2
a
إحصائٌادال  000.   

37.473 الصداقة واالختالط بٌن الجنسٌن 3
a
إحصائٌادال  000.   

44.003 التباهً والتفاخر بمتطلبات الزواج 4
b
إحصائٌادال  000.   

2.700 تفضٌل الشباب للفتاة األصغر سنا   5
a
إحصائٌاغٌر دال  746.   

الرغبة الجنسٌة بطرق غٌر مشروعة إشباع 6  39.263
b
إحصائٌادال  000.   

56.165 اعتبار الزواج نوع من  تقٌٌد الحرٌة 7
b
إحصائٌادال  000.   

65.776 تقلٌد العادات الغربٌة 8
b
إحصائٌادال  000.   

السكن أزمة 9  37.473
a
إحصائٌادال  000.   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث



 

114 

عمى سف الزواج,  جتماعيةمربع حوؿ أثر المشكالت اال ( نتائج اختبار كاي59.3يوضح الجدوؿ رقـ )
وىي  0.05أصغر مف  Sig. (2-tailed)قيمة مستوى داللة االختبار  حيث تشير نتائج الجدوؿ إلى أف  

 .ما عدا فقرة تفضيؿ الشباب لمفتاة األصغر سناً , إحصائياً قيمة دالة 

كشريؾ   والمتعممة وىذا يعود إلى رغبة شريحة واسعة مف الشباب المقبميف عمى الزواج لمفتاة العاممة
لذلؾ يتغاضى  .تكوف في سف صغيرة وموظفة وبالتالي ال يمكف أف   ,مؿ أعباء الحياةمساعد في تحّ 

وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة بوجود عالقة ذات الشباب ىنا حسب أفراد العينة عف عامؿ األصغر سنًا. 
ما عدا تفضيؿ الشباب لمفتاة الصغر سنًا وسف الزواج في  جتماعيةبيف العوامؿ اال إحصائيةداللة 

 .محافظة الالذقية

 :(أثر وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى سف الزواج في محافظة الالذقية) 3-3-4

 :اختبار شرط التوزيع الطبيعي )المحور الرابع(-1

  .اختبار شرط التوزيع الطبيعي قبؿ البدء باختبار فرضيات ىذا المحوريجب  
 (عمى سف الزواج في محافظة الالذقية أثر وسائؿ االتصاؿ الحديثةختبار شرط التوزيع الطبيعي )ا :(62.3الجدوؿ رقـ )

 البنود
احصائية 

كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 البنود القرار الداللة

احصائية 
كولمموغروؼ 
 سميرنوؼ

احتماؿ 
 القرار الداللة

اقبال الشباب على استخدام 

االتصال الحدٌثةوسائل   
تفضٌل التواصل عبر االنترنت  داؿ 000. 5.114

 على التواصل المباشر
 داؿ 000. 3.697

قلة الوازع الدٌنً لبعض 

 الشباب بسبب الفضائٌات
سٌادة العالقات المشبوهة عبر  داؿ 000. 3.930

 االنترنت
 داؿ 000. 3.212

وٌه صورة الزواج عن تش

 طرٌق االعالم
 داؿ 000. 8.714 توفر المواقع االباحٌة داؿ 000. 3.996

قلة الثقة بالطرف اآلخر بسبب 

 العالقات عبر االنترنت
 داؿ 000. 3.579 زواج مواقع التواصل االجتماعً داؿ 000. 5.441

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وبالتالي  ,1.10احتماؿ الداللة المقابؿ لكافة البنود أصغر مف  ( أف  01.3نجد مف خالؿ الجداوؿ رقـ )
توزع البيانات خاضع لمتوزيع الطبيعي, وىنا البد مف استخداـ  يمكف رفض الفرضية القائمة بأف  

 االختبارات الالمعممية التي ال تشترط التوزيع الطبيعي لمبيانات.
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 تحميؿ فقرات المحور الرابع: -0
التأثير لكؿ مؤشر عمى  لتحديد األىمية النسبية ودرجة الرابعقامت الباحثة بتحميؿ فقرات المحور 

 سف الزواج.
رتب متوسط حصائية بيف إلمتأكد مف وجود فروؽ ذات داللة   Friedmanاختباراجراء قامت ب ثـ  

ية وذلؾ مف وجية نظر تأثيرىا عمى سف الزواج في محافظة الالذقدرجة في  وسائؿ االتصاؿ الحديثة
 :اآلتيكما في الجدوؿ  حسب اإلجابات  فكانت النتائج, فراد العينةأ

 فً محافظة الالذقٌةعلى سن الزواج البنود الخاصة بدرجة تأثٌر وسائل االتصال الحدٌثة  :(.653الجدول رقم )

 درجة التأثٌر األهمٌة النسبٌة Mean الفقراث م

الشباب على استخدام وسائل االتصال الحدٌثة إقبال 1  كبٌرة 85.69 3.4275 

 متوسطة 72.31 2.8922 قلة الوازع الدٌنً لبعض الشباب بسبب الفضائٌات 2

اإلعالموٌه صورة الزواج عن طرٌق تش 3  ضعٌفة 46.84 1.8736 

 متوسطة 71.93 2.8773 قلة الثقة بالطرف اآلخر بسبب العالقات عبر االنترنت 4

 متوسطة 56.23 2.2491 تفضٌل التواصل عبر االنترنت على التواصل المباشر 5

 متوسطة 67.47 2.6989 سٌادة العالقات المشبوهة عبر االنترنت 6

اإلباحٌةتوفر المواقع  7  كبٌرة 97.58 3.9033 

 متوسطة 62.45 2.4981 زواج مواقع التواصل االجتماعً 8

متوسطال  متوسطة 70.74 2.8294 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

توافؽ درجة  .4مف أصؿ  2.829المتوسط الحسابي لجميع اإلجابات ىو  ( أف  61.3يبيف الجدوؿ رقـ )
 .%70.74تأثير متوسطة عمى سف الزواج في محافظة الالذقية بأىمية نسبية مقدارىا 

فً محافظة على سن الزواج  درجة تأثٌر وسائل االتصال الحدٌثة ألوساط رتب Friedmanنتائج اختبار : (.643الجدول رقم )

 الالذقٌة

N 269 

Chi-Square 971.745 

Df 7 

Asymp. Sig. .000 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

وقيمة مستوى معنويتيا  9710731ىي  Friedman حصائية إة قيم (64.3رقـ ) كما يبيف الجدوؿ
1011  =P-value تأكيد وجود فروؽ ذات داللة إلى  1.10والتي تدعونا عند مستوى داللة  ,المرافقة

عمى سف الزواج في محافظة الالذقية  وسائؿ االتصاؿ الحديثةحصائية بيف أوساط رتب درجة تأثير إ
 .فراد العينةأوذلؾ مف وجية نظر 
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 :ناجمة عف األسباب اآلتيةوىذه الفروؽ 
  وذلؾ  %.97.58درجة تأثير كبيرة حيث بمغت األىمية النسبية  اإلباحيةاحتؿ عامؿ توفر المواقع

الوصوؿ إلى  ةلعدـ قدرة الشباب عمى إشباع الحاجة الجنسية لدييـ بطريقة صحية مشروعة وسيول
ومف شرائح اجتماعية متباينة وخصوصًا في المجتمعات التي تتمتع بمستوى أقؿ  ,اإلباحية األفالـ

لمسيطرة عمى  إضافةً  ولغياب الرقيب المباشر المطمع. ,مف حيث الوازع والرادع الديني واألخالقي
 اقة في ىذه األفالـ.قيـ بالصورة الجميمة والبرّ عقؿ الشباب في ىذا السف وتعمّ 

 الشباب عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة درجة تأثير كبيرة حيث بمغت قباؿ إعامؿ د  وُيع
دخاليا في أساسيات حياة إوطريؽ  ,%. فالتكنولوجيا الحديثة85.96األىمية النسبية ليذا العامؿ 

المجتمع جعؿ منيا أساسًا ومنطمقًا لمعديد مف التعامالت بيف الشرائح العمرية المختمفة وبيف أطياؼ 
المتباينة والمتمايزة بشكٍؿ واضٍح. ومع ذلؾ فإف التعامؿ واإلقباؿ الشديد لمشاب نحوه جعميـ المجتمع 

شباع رغباتيـ. ,في نمط جديد مف االطالع والمعرفة  وتحديد جديد ألولوياتيـ وا 
  بمغت درجة التأثير لعامؿ قمة الوازع الديني لبعض الشباب بسبب الفضائيات درجة متوسطة حيث

ساسيًا في أدورًا يؤدي المتواصؿ لمفضائيات  التأثير حيث أفّ  ,%72.31النسبية  بمغت األىمية
 إضعاؼ مجموعة القيـ األخالقية لدى الشباب.

 نترنت درجة متوسطة لطرؼ اآلخر بسبب العالقات عبر اإلبمغت درجة التأثير لعامؿ قمة الثقة با
في , والتدليس عمى الطرؼ اآلخرلتالعب مكانية اوذلؾ إل %,71.93حيث بمغت األىمية النسبية 

نترنت درجة متوسطة حيث بمغت سيادة العالقات المشبوىة عبر اإل حيف بمغت درجة التأثير لعامؿ
 العتبارت أخالقية ما زالت تحفظ المجتمع. ,%67.47األىمية النسبية 

 ية بمغ عامؿ الزواج عبر مواقع التواصؿ االجتماعي درجة متوسطة حيث بمغت األىمية النسب
ؾ فإف عامؿ ومع ذل ,ات يتزوجوف بطريؽ أقرب لمتقميدية%.حيث ما زاؿ الشباب والشاب62.45

%, ألنو 56.23نترنت عمى التواصؿ المباشر حاز عمى أىمية نسبية بمغت تفضيؿ التواصؿ عبر اإل
 والصورة النمطية لطبيعة العالقة الظاىرية بيف الشاب والفتاة. ,يحفظ الخصوصية المجتمعية

و في الفترة القريبة أصبحنا نشيد حاالت زواج كاف أساس التعارؼ فيو عمى مواقع التواصؿ أنّ  إالّ 
تماـ الزواجإلى ا ؽ قمبي ونفسي وصوالً وتحوؿ األمر الى تعمّ  ,االجتماعي وىنا قد  ,لتعارؼ المباشر وا 

الزواج التي حصائيات توثؽ حاالت إغياب  إفّ ) يكوف مف المحافظة نفسيا أو مف عدة محافظات.
 ةٍ يحوؿ دوف إدراؾ حجـ ىذه الظاىرة بصورة كميّ  (,كاف التعارؼ فييا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي

 .كاممةٍ 
 عالـ درجة ضعيفة حيث بمغت األىمية لصورة النمطية لمزواج عف طريؽ اإلبمغ عامؿ تشويو ا

لى درجة بعيدة صورة إاكوف شباب وفتيات المجتمع في الالذقية ما زالوا يح ألفّ  ,%46.84النسبية 
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ولو بطريقة جديدة وعصرية فال يتأثروف بالتشويو الحاصؿ لمفيـو  ,الزواج لدى الوالديف والمجتمع
 الزواج بدرجة كبيرة.

 وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج وجد عالقة ذات داللة احصائية بيفال ت :عشر الفرضية الرابعة
 في محافظة الالذقية. األوؿ

ج في وسف الزوا وسائؿ االتصاؿ الحديثةالعالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
كما في الجدوؿ حسب اإلجابات فكانت النتائج  ,اختبار كاي مربعمحافظة الالذقية, وذلؾ باستخداـ 

 اآلتي:
نتائج اختبار كاي مربع حول أثر وسائل االتصال الحدٌثة على سن الزواج  :(.6.3الجدول رقم )  

 الفقرات م
Chi-Square Mean Sig. (2-tailed) درجة التأثٌر األهمٌة النسبٌة 

28.675 اقبال الشباب على استخدام وسائل االتصال الحدٌثة 1
a
 كبٌرة 85.69 001. 3.4275 

بسبب الفضائٌاتقلة الوازع الدٌنً لبعض الشباب  2  26.587
a
 متوسطة 72.31 003. 2.8922 

الزواج عن طرٌق االعالماوٌه صورة تش 3  62.908
a
 ضعٌفة 46.84 000. 1.8736 

52.781 قلة الثقة بالطرف اآلخر بسبب العالقات عبر االنترنت 4
a
 متوسطة 71.93 000. 2.8773 

63.393 تفضٌل التواصل عبر االنترنت على التواصل المباشر 5
b
 متوسطة 56.23 000. 2.2491 

72.496 سٌادة العالقات المشبوهة عبر االنترنت 6
b
 متوسطة 67.47 000. 2.6989 

21.938 توفر المواقع االباحٌة 7
c
 كبٌرة 97.58 001. 3.9033 

77.245 زواج مواقع التواصل االجتماعً 8
b
 متوسطة 62.45 000. 2.4981 

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

( نتائج اختبار كاي مربع حوؿ أثر وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى سف الزواج, 63.3يوضح الجدوؿ رقـ )
وىي  0.05أصغر مف  Sig. (2-tailed)قيمة مستوى داللة االختبار  حيث تشير نتائج الجدوؿ إلى أف  

حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ إعالقة ذات داللة  بوجود قيمة دالة احصائيًا وبالتالي نقبؿ الفرضية القائمة
 الحديثة وسف الزواج في محافظة الالذقية.

 تبعاً األوؿ  دراسة أثر المشكالت االقتصادية واالجتماعية عمى سف الزواج : المبحث الثالث 3-4
 لمتغير فئوي

استقاللية العوامؿ كاي مربع لمعرفة مدى باستخداـ اختبار قامت الباحثة في ىذا المبحث 
اختبار  , ومف ثـّ الزواج في محافظة الالذقية وذلؾ تبعًا لمتغير فئوي عف سفاالقتصادية واالجتماعية 
لزواج في حصائية في درجة تأثير العوامؿ االقتصادية واالجتماعية عمى سف اإوجود فروؽ ذات داللة 

 .ويتني -وذلؾ تبعا لمتغير فئوي وذلؾ باستخداـ اختبار ماف  ,محافظة الالذقية

 عشر: الخامسةالفرضية 

ال توجد فروقات ذات داللة احصائية بيف متوسطات إجابات أفراد العينة حوؿ أثر  الفرضية الرئيسية:
 .األوؿ المشكالت المختمفة عمى سف الزواج
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 الفرعية التالية:ومنيا تتفرع الفرضيات 
في محافظة األوؿ حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج إذات داللة  توجد فروقات -2

 .(الجنس) النوع الالذقية تبعًا لمتغير

ج في محافظة وسف الزواالعوامؿ االقتصادية العالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
حسب فكانت النتائج  ,, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع(الجنسالنوع )الالذقية تبعًا لمتغير 

 كما في الجدوؿ اآلتي:اإلجابات 
بٌن العوامل االقتصادٌة وسن الزواج تبعا لمتغٌر الجنس  chi-Square Tests : (.623الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) الجنس

 ذكر

Pearson Chi-Square 97.644
a
 40 .000 

Likelihood Ratio 93.569 40 .000 

Linear-by-Linear Association 19.654 1 .000 

N of Valid Cases 201   

 انثى

Pearson Chi-Square 14.619
b
 8 .067 

Likelihood Ratio 15.144 8 .056 

Linear-by-Linear Association .009 1 .926 

N of Valid Cases 68   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (04.3رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square تي:نالحظ اآل 
  حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة الالذقية إال توجد عالقة ذات داللة

عبء اإلنفاؽ المادي مف مير إلى مسكف وصواًل لحفمة  اإلناث ال يقع عمييف ألف   ,بالنسبة لإلناث
فيي مسؤولة فقط عف أغراضيا الجيازية مف مالبس وغيرىا. وفي بعض المجتمعات حتى  ,الزفاؼ
قيمة مستوى داللة  ف  فرضية العدـ ألوبالتالي نقبؿ  ض الفتاة تكوف مف مسؤوليات الرجؿ,أغرا

 :مما يعني0.05عند مستوى الداللة وىي قيمة غير دالة احصائيًا  .1.10إلى  االختبار تساوي

 اإلناث. عدـ وجود تأثير لمعوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر
  حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة الالذقية بالنسبة إتوجد عالقة ذات داللة

وىي قيمة  1.11قيمة مستوى داللة االختبار تساوي إلى  ف  وبالتالي نرفض فرضية العدـ أل ,لمذكور
 :مما يعني ,0.05عند مستوى الداللة دالة احصائيًا 

 وجود تأثير لمعوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر الذكور.
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حصائية في درجة تأثير العوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج تبعًا إولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة 
حسب فكانت النتائج  ,Mann-Whitneyباستخداـ اختبار  ةالباحث تقام ,(الجنسالنوع )لمتغير 
 كما في الجدوؿ اآلتي:اإلجابات 

وٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر العوامل االقتصادٌة على سن الزواج –تائج اختبار مان (: ن.643الجدول رقم )  

 N Mean الجنس المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

أثر العوامؿ 
االقتصادية عمى 
سف الزواج في 
 محافظة الالذقية

 3.0074 201 ذكر

6647.000 .734 

 1.2528 68 انثى

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

حصائية ماف ويتني تساوي إلى إقيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة  أف  ( 65.3رقـ ) يبيف الجدوؿ 
حصائية في درجة إال توجد فروؽ ذات داللة و وبالتالي يمكف القوؿ بأن   1.10وىي أكبر مف  4...1

 نثى(.أ–تأثير العوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج وذلؾ بحسب الجنس )ذكر 
 

في محافظة األوؿ وسف الزواج   حصائية بيف العوامؿ األسريةإذات داللة فروقات ال توجد  -0
 .(الجنسالنوع )الالذقية تبعًا لمتغير 

في  األوؿ جوسف الزواالعوامؿ األسرية العالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع فكانت النتائج كما في (الجنسالنوع )محافظة الالذقية تبعًا لمتغير 

 الجدوؿ اآلتي:
لمتغٌر الجنس بٌن العوامل االسرٌة وسن الزواج تبعا    Chi-Square Tests:  (.663الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) الجنس

 ذكر

Pearson Chi-Square 117.114
a
 70 .000 

Likelihood Ratio 118.641 70 .000 

Linear-by-Linear Association 11.788 1 .001 

N of Valid Cases 201   

 انثى

Pearson Chi-Square 55.449
b
 28 .002 

Likelihood Ratio 46.623 28 .015 

Linear-by-Linear Association .125 1 .724 

N of Valid Cases 68   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث
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-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (00.3رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square :نالحظ ما يأتي 
  العوامؿ األسرية وسف الزواج في محافظة الالذقية بالنسبة لكال توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف

عند مستوى دالة احصائيًا  0.002ىي  قيمة مستوى داللة االختبار , ألفّ الجنسيف الذكور واالناث
 .0.05الداللة 

في األوؿ وجد تأثير لمعوامؿ األسرية عمى سف الزواج وبالتالي يرفض فرضية العدـ مما يعني  
. وذلؾ يرجع لقوة الضبط األسرية و إمساكيا بالقرار الالذقية مف وجية نظر الذكور واإلناثمحافظة 

مكانية التأثير فيو.  الخاص بالزواج ألفرادىا وا 
تبعًا  األوؿ عمى سف الزواج األسريةحصائية في درجة تأثير العوامؿ إولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة 

فكانت النتائج كما في  Mann-Whitney,باستخداـ اختبار  ةالباحث تقام (الجنسالنوع )لمتغير 
 الجدوؿ اآلتي:

على سن الزواج األسرٌةوٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر العوامل  –نتائج اختبار مان  :(.653الجدول رقم )  

 N Mean الجنس المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

أثر العوامؿ 
عمى سف  األسرية

الزواج في محافظة 
 الالذقية

 2.8914 201 ذكر

4881.500 .000 

 1.2528 68 انثى

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث
 

 1.111قيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة احصائية ماف ويتني تساوي إلى  أف  ( 67.3رقـ )يبيف الجدوؿ 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجة تأثير العوامؿ و وبالتالي يمكف القوؿ بأن   1.10مف  أصغروىي 

 .نثى(أ –عمى سف الزواج وذلؾ بحسب الجنس )ذكر  األسرية
في محافظة األوؿ  وسف الزواج  االجتماعيةحصائية بيف العوامؿ إذات داللة  فروقاتال توجد  -3

 .(الجنسالنوع )الالذقية تبعًا لمتغير 
في محافظة  األوؿ جوسف الزوا ةجتماعيالعوامؿ االالعالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
حسب اإلجابات , وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع فكانت النتائج (الجنسالنوع )الالذقية تبعًا لمتغير 
 :كما في الجدوؿ اآلتي

وسن الزواج تبعا لمتغٌر الجنس بٌن العوامل االجتماعٌة  Chi-Square Tests: (.683) الجدول رقمنتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) الجنس

 ذكر
Pearson Chi-Square 120.375

a
 45 .000 

Likelihood Ratio 110.999 45 .000 



 

119 

Linear-by-Linear Association 4.254 1 .039 

N of Valid Cases 201   

 انثى

    

Pearson Chi-Square 20.433
b
 12 .059 

Likelihood Ratio 23.269 12 .026 

Linear-by-Linear Association .009 1 .924 

N of Valid Cases 68   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (00.3رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square :نالحظ ما يأتي 
 في محافظة الالذقية  األوؿ وسف الزواج حصائية بيف العوامؿ االجتماعيةلة إال توجد عالقة ذات دال

باإلضافة اإلناث في مجتمع الالذقية تتبع طريقة ونمط حياة األسرة,  عمى اعتبار أف  بالنسبة لإلناث,
الفتاة عمى تورطيا بعالقات قد تودي بسمعتيا ونظرة المجتمع إلييا ويكوف حساب إلى إحجاـ 

المجتمع ليا جماعيًا وقاسيًا وذو امتداد زمني طويؿ, عمى الرغـ مف وجود الفتيات المواتي ال يأبيف 
لنمطية صورة اا يكوف إلى الو بالعموـ ما زالت الفتاة في مجتمعنا المحافظ أقرب مأن   ليذا األمر إال  

وىي  0.059قيمة مستوى داللة االختبار تساوي إلى  فّ وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ أل عف الفتاة,
عدـ وجود تأثير لمعوامؿ المجتمعية يعني مما  ,0.05عند مستوى الداللة حصائيًا إقيمة غير دالة 

 .عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر اإلناث

 وسف الزواج في محافظة الالذقية بالنسبة  حصائية بيف العوامؿ االجتماعيةإلة توجد عالقة ذات دال
المجتمع السوري عامًة, وفي مجتمع محافظة الالذقية. مازالوا  ثقافةالرجؿ في  وذلؾ ألف   ,لمذكور

ابو , وال ُيجَ تمتع بجانب مف الحرية في إشباع رغباتوضمف النظرة الذكورية الشرقية التي تبيح لمرجؿ ال
يتزوج يمكف أف يتـ  الرجؿ عندما يريد أف   باإلضافة إلى أف   فض المجتمعي أو اإلنكار.ر بنوع مف ال

بينما ال يسمح بوجودىا  ,اجو التغاضي عف بعض العوامؿ المجتمعية الخاصة بحياتو وقراراتو قبؿ الز 
قيمة مستوى  فّ العدـ أل فرضية نرفضوبالتالي  .وتأفٍ  في حياة مف يختارىا شريكتو ويبحث عنيا بدقةٍ 

وجود مما يعني  ,0.05عند مستوى الداللة حصائيًا إوىي قيمة دالة  1.11داللة االختبار تساوي إلى 
 تأثير لمعوامؿ المجتمعية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر الذكور.

حصائية في درجة تأثير العوامؿ األسرية عمى سف الزواج تبعًا إولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة 
فكانت النتائج كما في ,  Mann-Whitneyباستخداـ اختبار  ةالباحث تقام ,(الجنسالنوع )لمتغير 

 الجدوؿ اآلتي:
على سن الزواج ةاالجتماعٌوٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر العوامل  –نتائج اختبار مان (: .693الجدول رقم )  

 N Mean الجنس المحور
Mann-Whitney 

U Asymp. Sig. (2-
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tailed) 

أثر العوامؿ 
عمى  المجتمعية

سف الزواج في 
 محافظة الالذقية

 2.9283 201 ذكر

3575.000 .000 

 1.2528 68 انثى

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث
 

 1.11حصائية ماف ويتني تساوي إلى إقيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة  أف  ( 69.3رقـ )يبيف الجدوؿ 
حصائية في درجة تأثير العوامؿ إتوجد فروؽ ذات داللة و وبالتالي يمكف القوؿ بأن   1.10وىي أصغر مف 

 نثى(.أ –األسرية عمى سف الزواج وذلؾ بحسب الجنس )ذكر 

ذات داللة احصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج في محافظة  فروقاتال توجد  -4
 .(الجنسالنوع )الالذقية تبعًا لمتغير 

ج في وسف الزوا وسائؿ االتصاؿ الحديثةالعالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
حسب اإلجابات فكانت النتائج  ,محافظة الالذقية تبعًا لمتغير الجنس, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع

 :كما في الجدوؿ اآلتي
(الجنسالنوع )بٌن وسائل االتصال الحدٌثة وسن الزواج تبعا لمتغٌر   Chi-Square Tests: (.553الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) الجنس

 ذكر

Pearson Chi-Square 101.422
a
 55 .000 

Likelihood Ratio 98.094 55 .000 

Linear-by-Linear Association 7.073 1 .008 

N of Valid Cases 201   

 انثى

Pearson Chi-Square 68.629
b
 32 .000 

Likelihood Ratio 57.004 32 .004 

Linear-by-Linear Association .048 1 .826 

N of Valid Cases 68   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (1.3.رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square :نالحظ ما يأتي 
  حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج في محافظة الالذقية إتوجد عالقة ذات داللة

كاًل مف الذكور واإلناث يستخدموف وسائؿ  عمى اعتبار أف   ,واالناثبالنسبة لكال الجنسيف الذكور 
مما أزاؿ الفوارؽ العممية بينيـ وأتاح لمحواجز المجتمعية  ,االتصاؿ الحديثة بذات الميارة والدرجة
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قيمة مستوى داللة االختبار دالة  باإلنزياح لمقدرة عمى التواصؿ المخفي بأي اسـ أو صورة, ألفّ 
وجد تأثير لوسائؿ يرفض فرضية العدـ وبالتالي مما يعني  0.05د مستوى الداللة عنحصائيًا إ

 .االتصاؿ الحديثة عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر الذكور واإلناث

 

عمى سف الزواج  وسائؿ االتصاؿ الحديثةولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة حصائية في درجة تأثير 
فكانت النتائج كما في الجدوؿ  , Mann-Whitneyتبعًا لمتغير الجنس قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

 اآلتي:
على سن الزواج وسائل االتصال الحدٌثةوٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر  –نتائج اختبار مان  : (.553الجدول رقم )  

 N Mean الجنس المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

وسائؿ أثر 
 االتصاؿ الحديثة
عمى سف الزواج 
في محافظة 
 الالذقية

 2.8294 201 ذكر

6422.000 .448 

 1.2528 68 انثى

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

قيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة احصائية ماف ويتني تساوي إلى  أف  ( 71.3رقـ ) يبيف الجدوؿ 
حصائية في درجة إتوجد فروؽ ذات داللة ال  و, وبالتالي يمكف القوؿ بأن  1.10مف  أكبروىي  1.440
 ثى(.أن–عمى سف الزواج وذلؾ بحسب الجنس )ذكر  وسائؿ االتصاؿ الحديثةتأثير 
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 :عشرالسادسة  الفرضية

بيف متوسطات اجابات أفراد العينة حوؿ أثر المشكالت المختمفة  قات ذات داللة احصائيةال توجد فرو 
 تبعًا لمتغير مكاف اإلقامة.

 ومنيا يتفرع الفرضيات الفرعية التالية:
في محافظة األوؿ حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج إذات داللة فروقات ال توجد  -2

 تبعًا لمتغير مكاف االقامة.الالذقية 

ج في محافظة وسف الزوا العوامؿ االقتصاديةالعالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
فكانت النتائج كما في الجدوؿ  ,, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربعمكاف اإلقامةالالذقية تبعًا لمتغير 

 :اآلتي
بٌن العوامل االقتصادٌة وسن الزواج تبعا لمكان االقامة  Chi-Square Tests : (.543الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) االقامة

 حضر

Pearson Chi-Square 58.379
a
 40 .030 

Likelihood Ratio 56.328 40 .045 

Linear-by-Linear Association 1.773 1 .183 

N of Valid Cases 202   

 رٌف

Pearson Chi-Square 38.940
b
 10 .000 

Likelihood Ratio 39.684 10 .000 

Linear-by-Linear Association 2.499 1 .114 

N of Valid Cases 67   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (2.3.رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square :نالحظ ما يأتي 
 الالذقية بالنسبة حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة توجد عالقة ذات داللة إ

األعباء المادية االقتصادية المترتبة عمى الزواج في  ذلؾ ألف   ,ريؼ( –قامة )حضر لمتغير مكاف اإل
خصوصًا مع تماىي الحدود المعرفية بينيما  ,سنيف الشباب األولى ال تختمؼ بيف حضر وريؼ

ا مف سكاف أغمب أىؿ الريؼ أصبحو  أف   ر, عمى اعتباواتساع مساحة المدينة وغياب المظاىر الريفية
باٍب متعددة منيا التعميـ )بأنواعو ألس بيف الريؼ والمدينة,ر ديموغرافي المدف مما أدى إلى تغي

 . دوف أف نغفؿ أف  خرى متعددة األسباب والنتائجأ لمحدداتالمختمفة( والتوظيؼ  باإلضافة 
ناسب وطبيعة المجتمع المتطمبات االقتصادية في الريؼ قد تكوف أقؿ حدة وذات نوعية مختمفة تت
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مما  0.05.عند مستوى الداللة حصائيًا إمستوى داللة االختبار دالة  قيمة المحمي, وعمى اعتبار أف  
وجد تأثير لمعوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة يرفض فرضية العدـ وبالتالي يعني 

 .الالذقية تبعًا لمتغير مكف االقامة

 

عمى سف الزواج تبعًا ولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة حصائية في درجة تأثير العوامؿ االقتصادية 
فكانت النتائج كما في الجدوؿ  Mann-Whitney,باستخداـ اختبار  ةالباحث تلمتغير مكاف االقامة قام

 اآلتي:
 

وٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر العوامل االقتصادٌة على سن الزواج –نتائج اختبار مان  :(.5.3الجدول رقم )  

 N Mean االقامة المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

أثر العوامؿ 
االقتصادية عمى 
سف الزواج في 
 محافظة الالذقية

 3.0074 202 حضر

34.000 .000 

 1.2491 67 رٌف

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

 1.11حصائية ماف ويتني تساوي إلى إقيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة  أف  ( 73.3رقـ )يبيف الجدوؿ 
حصائية في درجة تأثير إتوجد فروؽ ذات داللة و وبالتالي يمكف القوؿ بأن   ,1.10مف  أصغروىي 

 (.ريؼ–حضر) قامةمكاف اإلالعوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج وذلؾ بحسب 
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في محافظة الالذقية األوؿ حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواج إذات داللة  فروقاتال توجد  -0
 تبعًا لمتغير مكاف االقامة.

في  األوؿ جوسف الزوا العوامؿ األسريةالعالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
محافظة الالذقية تبعًا لمتغير مكاف اإلقامة, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع فكانت النتائج كما في 

 :الجدوؿ اآلتي
االسرٌة وسن الزواج تبعا لمتغٌر مكان االقامة بٌن العوامل   Chi-Square Tests : (.523الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) االقامة

 حضر

Pearson Chi-Square 91.615
a
 60 .005 

Likelihood Ratio 96.183 60 .002 

Linear-by-Linear Association .173 1 .677 

N of Valid Cases 202   

 رٌف

Pearson Chi-Square 29.457
b
 20 .079 

Likelihood Ratio 32.807 20 .035 

Linear-by-Linear Association .489 1 .485 

N of Valid Cases 67   

 Chi-Squareإلحصائيةا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (4.3.رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ
 نالحظ ما يأتي:

  في محافظة الالذقية  األوؿ حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواجإال توجد عالقة ذات داللة
, وبالتالي وذلؾ يرجع لبقاء القوة في الضبط المجتمعي في المجتمع الريفي  ,بالنسبة لسكاف الريؼ
وىي قيمة غير دالة  0.079قيمة مستوى داللة االختبار تساوي إلى  فّ نقبؿ فرضية العدـ أل

عدـ وجود تأثير لمعوامؿ األسرية عمى سف الزواج في مما يعني  ,0.05عند مستوى الداللة احصائيًا 
 .ة مف وجية نظر سكاف الريؼمحافظة الالذقي

  حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواج في محافظة الالذقية بالنسبة إتوجد عالقة ذات داللة
 0.00قيمة مستوى داللة االختبار تساوي إلى  فّ وبالتالي نرفض فرضية العدـ أل ,لسكاف الحضر

وجود تأثير لمعوامؿ األسرية عمى سف مما يعني  0.05عند مستوى الداللة وىي قيمة دالة احصائيًا 
 .في محافظة الالذقية مف وجية نظر سكاف الحضر األوؿ الزواج

األوؿ تبعًا عمى سف الزواج  األسريةولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة حصائية في درجة تأثير العوامؿ 
النتائج كما في فكانت ,  Mann-Whitneyباستخداـ اختبار  ةالباحث تقام ,امةلمتغير مكاف اإلق

 الجدوؿ اآلتي:
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على سن الزواج األسرٌةوٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر العوامل  –نتائج اختبار مان  : (.543الجدول رقم )  

 N Mean االقامة المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

أثر العوامؿ 
االقتصادية عمى 
سف الزواج في 

 الالذقيةمحافظة 

 2.8914 202 حضر

144.000 .000 

 1.2491 67 رٌف

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

 1.11قيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة احصائية ماف ويتني تساوي إلى  أف  ( 75.3رقـ )يبيف الجدوؿ 
حصائية في درجة تأثير داللة إتوجد فروؽ ذات و وبالتالي يمكف القوؿ بأن   ,1.10وىي أصغر مف 

 ريؼ(. –وذلؾ بحسب مكاف االقامة )حضر  األوؿ عمى سف الزواج األسريةالعوامؿ 
وسف الزواج في محافظة الالذقية تبعاً  االجتماعيةال توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف العوامؿ  -3

 لمتغير مكاف االقامة.

في األوؿ ج وسف الزواجتماعية العوامؿ االالعالقة بيف  استقالليةمدى قامت الباحثة باختبار 
محافظة الالذقية تبعًا لمتغير مكاف اإلقامة, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع فكانت النتائج كما في 

 :الجدوؿ اآلتي
وسن الزواج تبعا لمتغٌر مكان االقامة بٌن العوامل االجتماعٌة   Chi-Square Tests:  (.563الجدول رقم )اختبارنتائج  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) االقامة

 حضر

Pearson Chi-Square 78.536
a
 40 .000 

Likelihood Ratio 75.819 40 .001 

Linear-by-Linear Association .014 1 .905 

N of Valid Cases 202   

 رٌف

Pearson Chi-Square 37.803
b
 15 .001 

Likelihood Ratio 41.977 15 .000 

Linear-by-Linear Association 5.318 1 .021 

N of Valid Cases 67   

 Chi-Squareإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (0.3.رقـ) مف خالؿ الجدوؿ
 نالحظ ما يأتي:

 في محافظة الالذقية  األوؿ وسف الزواج حصائية بيف العوامؿ االجتماعية إلة توجد عالقة ذات دال
مما يدؿ ويؤكد عمى تماىي الحدود المعرفية , ريؼ( –بالنسبة لمتغير مكاف االقامة )حضر 
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كانت  صبحت المؤثرات متشابية بعد أفّ كؿ مف مجتمع الريؼ والمدينة حيث أوالمحددات األساسية ل
 ,0.05عند مستوى الداللة ختبار دالة احصائيًا قيمة مستوى داللة اال متباينة إلى درجٍة بعيدة, وألفّ 

وجد تأثير لمعوامؿ المجتمعية عمى سف الزواج في محافظة وبالتالي يرفض فرضية العدـ مما يعني 
 الالذقية تبعًا لمتغير مكف االقامة.
عمى سف الزواج تبعًا  االجتماعيةحصائية في درجة تأثير العوامؿ اولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة 

فكانت النتائج كما في الجدوؿ  ,Mann-Whitneyباستخداـ اختبار  ةالباحث تلمتغير مكاف االقامة قام
 اآلتي:

على سن الزواج ةاالجتماعٌوٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر العوامل  –نتائج اختبار مان  : (.553الجدول رقم )  

 N Mean االقامة المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

أثر العوامؿ 
االقتصادية عمى 
سف الزواج في 
 محافظة الالذقية

 2.9283 202 حضر

1082.000 .000 

 1.2491 67 رٌف

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث
 

 1.11حصائية ماف ويتني تساوي إلى إقيمة احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة  أف  ( 77.3رقـ )يبيف الجدوؿ 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجة تأثير و وبالتالي يمكف القوؿ بأن   ,1.10وىي أصغر مف 

 ريؼ(. –وذلؾ بحسب مكاف االقامة )حضر األوؿ عمى سف الزواج  المجتمعيةالعوامؿ 
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في محافظة األوؿ حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج إال توجد عالقة ذات داللة  -4
 الالذقية تبعًا لمتغير مكاف االقامة.

في  األوؿ جوسف الزوا وسائؿ االتصاؿ الحديثةالعالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
محافظة الالذقية تبعًا لمتغير مكاف اإلقامة, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع فكانت النتائج كما في 

 :الجدوؿ اآلتي
بٌن وسائل االتصال الحدٌثة وسن الزواج تبعا لمتغٌر مكان االقامة  Chi-Square Tests: (.583الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) االقامة

 حضر

Pearson Chi-Square 70.380
a
 60 .169 

Likelihood Ratio 70.116 60 .175 

Linear-by-Linear Association .100 1 .751 

N of Valid Cases 202   

 رٌف

Pearson Chi-Square 49.961
b
 20 .000 

Likelihood Ratio 51.744 20 .000 

Linear-by-Linear Association 3.762 1 .052 

N of Valid Cases 67   

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالمصدر: الباحث

-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (0.3.رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square :نالحظ ما يأتي 
  الزواج في محافظة الالذقية حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف إال توجد عالقة ذات داللة

وعمى اعتبار المدة الزمنية المرتفعة نسبيًا لدخوؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة  ،ربالنسبة لسكاف الحض
ت أعمى وباتجاىات مما أدى إلى تراجع األثر ليذه الوسائؿ وتطوره الى مستويا ،في مجتمع الحضر

وىي  0.16،توى داللة االختبار تساوي إلى قيمة مس فّ بؿ فرضية العدـ ألوبالتالي نق ،آخرى متباينة
وسائؿ االتصاؿ عدـ وجود تأثير لمما يعني  .0.05عند مستوى الداللة حصائيًا إ قيمة غير دالة

 .في محافظة الالذقية مف وجية نظر سكاف الحضر األوؿ عمى سف الزواج الحديثة
  في محافظة األوؿ بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة

 ,كؿ ما ىو جديد يسبب نوع مف التعمؽ والتأثير المباشر , العتبار أفّ  الالذقية بالنسبة لسكاف الريؼ
تأثير النفسي االنفعالي سريع لالريؼ يمتازوف بالطيبة واالندفاع مما يجعؿ أمر ا أىؿ أفّ  خصوصاً 

وىي قيمة  0.00قيمة مستوى داللة االختبار تساوي إلى  فّ نرفض فرضية العدـ ألوي. وبالتالي وق
عمى سف وسائؿ االتصاؿ الحديثة لوجود تأثير مما يعني  0.05عند مستوى الداللة إحصائيادالة 

 في الالذقية مف وجية نظر سكاف الريؼ.األوؿ الزواج 
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سف الزواج  عمى وسائؿ االتصاؿ الحديثةولمعرفة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة حصائية في درجة تأثير 
فكانت النتائج كما في  ,Mann-Whitneyباستخداـ اختبار  ةالباحث تقامة قامتبعًا لمتغير مكاف اإل

 الجدوؿ اآلتي:
على سن الزواج وسائل االتصال الحدٌثةوٌتنً لدراسة الفروق فٌما ٌتعلق بدرجة تأثٌر  –نتائج اختبار مان  :(.593الجدول رقم )  

 N Mean االقامة المحور
Mann-Whitney 

U 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

أثر العوامؿ 
االقتصادية عمى 
سف الزواج في 
 محافظة الالذقية

 2.8294 202 حضر

4393.500 .000 

 1.2491 67 رٌف

 باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية ةالباحثالمصدر: 

 1.11حصائية ماف ويتني تساوي إلى احتماؿ الداللة المرافقة لقيمة إ قيمة أف  ( 79.3رقـ )يبيف الجدوؿ 
وسائؿ حصائية في درجة تأثير إو توجد فروؽ ذات داللة يمكف القوؿ بأن  وبالتالي  ,1.10وىي أصغر مف 
 ريؼ(. –قامة )حضر سف الزواج األوؿ وذلؾ بحسب مكاف اإل عمى االتصاؿ الحديثة

في  األوؿ سف الزواجالعوامؿ االقتصادية و بيف  إحصائيةذات داللة  ال فروؽ :عشر ةالسابعالفرضية 
 .حافظة الالذقية تبعًا لمتغير مستوى الدخؿم

في األوؿ ج الزواوسف العوامؿ االقتصادية العالقة بيف  مدى استقالليةقامت الباحثة باختبار 
محافظة الالذقية تبعًا لمتغير مستوى الدخؿ, وذلؾ باستخداـ اختبار كاي مربع فكانت النتائج كما في 

 :الجدوؿ اآلتي
بٌن العوامل االقتصادٌة وسن الزواج تبعا لمتغٌر مستوى الدخل  Chi-Square Tests: (.853الجدول رقم )نتائج اختبار  

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) الدخل

 ضعٌف

Pearson Chi-Square 38.940
a
 10 .000 

Likelihood Ratio 39.684 10 .000 

Linear-by-Linear Association 2.499 1 .114 

N of Valid Cases 67   

 متوسط

Pearson Chi-Square 51.448
b
 30 .009 

Likelihood Ratio 49.902 30 .013 

Linear-by-Linear Association .380 1 .538 

N of Valid Cases 169   

 جٌد

Pearson Chi-Square 1.205
c
 5 .944 

Likelihood Ratio 1.223 5 .943 

Linear-by-Linear Association .943 1 .331 
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N of Valid Cases 33   

-Chiإلحصائية ا Asymp. Sig. (2-sided), ومف خالؿ قيمة (01.3رقـ ) مف خالؿ الجدوؿ

Square :نالحظ ما يأتي 
  بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة الالذقية بالنسبة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة

قيمة مستوى داللة االختبار  ألف  ط, وبالتالي نرفض فرضية العدـ لذوي الدخؿ الضعيؼ والمتوس
لمعوامؿ يعني وجود تأثير مما  ،0.05عند مستوى الداللة إحصائياوىي قيمة دالة  0.00تساوي إلى 
 .عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظرذوي الدخؿ المتوسط والضعيؼاالقتصادية 

اج في سف متناسبة يمتمؾ الماؿ الكافي والوفرة االقتصادية لمزو  لشاب الذي الا وذلؾ أمر طبيعي ألفّ 
 الزواج.رغبتو بتحقيؽ اليستطيع مع فئة الشباب 

  بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة الالذقية  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة
قيمة مستوى داللة االختبار تساوي إلى  فّ وبالتالي نقبؿ فرضية العدـ أل بالنسبة لذوي الدخؿ المرتفع,

ي عدـ وجود تأثير لمعوامؿ مما يعن 0.05عند مستوى الداللة وىي قيمة غير دالة احصائيًا  0.9
مف يمتمؾ ف ,االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر ذوي الدخؿ المرتفع

 .مؤىالت الزواج المادية ال يرى ليذه العوامؿ أىمية عالية
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 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج

 ثانيًا: التوصيات
 محددات البحث واآلفاؽ المستقبمية ثالثًا:
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 أواًل: النتائج:
 حدوث تغيرات بنيوية ووظيفية عمى شكؿ الزواج في محافظة الالذقية. -1
 آخرى.سف الزواج األوؿ يختمؼ مف مجتمع إلى آخر ومف فترة زمانية إلى  -4
متصاحبة مع ارتفاع في عدد واقعات الزواج ونسبو في محافظة الالذقية خالؿ فترة الدراسة  -4

 ارتفاع في أعداد السكاف في المحافظة.

ارتفاع في نسبة العزوبة بيف سكاف محافظة الالذقية خالؿ فترة الدراسة, مع مالحظة ارتفاعيا  -3
 .أكثر مف اإلناث في كؿ عاـ عمى حدةلدى الذكور 

 تفاوت واضح في عدد واقعات الزواج األوؿ ألعواـ متعددة في سجالت المحكمة الشرعية. -1

(, مع إنعداـ كمي لمزواج 41-47) تمركز الزواج األوؿ عند الذكور في الفئات العمرية المتوسطة -6
 (.19-11في الفئة العمرية المنخفضة )

(, وتمركزىا 19-11وجود واقعات زواج لممرة األولى عند اإلناث في الفئة العمرية المنخفضة ) -7
قعات زواج لممرة األولى في الفئات (, مع وجود وا47-19بشكٍؿ واضٍح في الفئات العمرية )

  (.41-47المتوسطة )

يختمؼ تأثير الزمف عمى متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث. حيث يكوف ضعيفًا عمى  -8
 حساب المشكالت االقتصادية واالجتماعية.

 اسة.لقصر فترة الدر  اليوجد أثر معنوي لمزمف عمى متوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور واإلناث -9
ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لمتوسط سف الزواج األوؿ عند الذكور عمى متوسط سف الزواج  - 10

فمتوسط سف الزواج عند الذكر ال يرتبط مطمقًا بمتوسط سف الزواج عند  .األوؿ عند اإلناث
 تحديد سف الزواج لكؿٍّ دورًا أىـ في  تؤدي)اقتصادية واجتماعية( خرى أاألنثى لوجود محددات 

 منيما.
يوجد أثر ذو داللة معنوية لمزمف عمى الفروؽ بيف متوسطي سف الزواج األوؿ عند الذكور  ال - 11

حيث أّف الفروقات العمرية بيف الذكر واألنثى تتأثر بالثقافة االجتماعية واختيارات  .واإلناث
 الرجؿ لمزوجة األصغر أو األكبر سنًا.

وسف  تحّمؿ أعباء األسرة(ماعدا )بيف العوامؿ االقتصادية  إحصائيةعالقة ذات داللة يوجد  - 12
عمى اعتبار أّف المتطمبات المادية لمزواج تشكؿ عبئًا كبيرًا عمى  .الزواج في محافظة الالذقية

 .المقبميف عمى الزواج
رغبة العائمة بتزويج الفرد األكبر  ماعدا)حصائية بيف العوامؿ األسرية إد عالقة ذات داللة جيو  -13

ما زالت المرجعية األساسية لكّؿ مف الذكر واألنثى في  فاألسرة .واج في محافظة الالذقيةوسف الزّ سنًا( 
 عممية االختيار والسف الذي يتـ فيو االختيار.
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لمفتاة الصغر ما عدا تفضيؿ الشباب )بيف العوامؿ المجتمعية  إحصائيةد عالقة ذات داللة جيو  -14 
 .وسف الزواج في محافظة الالذقية (سناً 
 حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج في محافظة الالذقية.إالقة ذات داللة دعوجي  -15

فاالنتشار الشديد والسريع لوسائؿ االتصاؿ بأنواعيا المختمفة , وأىميا عمى االطالؽ االنترنت  ومواقع 
 التواصؿ االجتماعي فرض محددات جديدة في تركيبة المجتمع.

عمى أثير لمعوامؿ االقتصادية عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر الذكور.د توجي -16
وبالتالي  ,الرجؿ )وأسرتو(ىو المسؤوؿ األوؿ عف كؿ التعمقات والمتطمبات المادية لمزواجاعتبار أّف 

 ستشكؿ عائقًا كبيرًا أماـ في الزواج في السف الذي يرغب بو في الزواج.
حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة الالذقية إال توجد عالقة ذات داللة   -17

األنثى غير مسؤولة عف المتطمبات المادية لمزواج وال يقع عمييا عبء اإلنفاؽ, لذلؾ ال ف ,بالنسبة لإلناث
 عامؿ االقتصادي عائقًا ليا لمزواج في السف التي ترغب بيا.يشكؿ ال

حصائية في درجة تأثير العوامؿ األسرية عمى سف الزواج وذلؾ بحسب إتوجد فروؽ ذات داللة  -18
عمى اعتبار أّف قرار الزواج )رغـ التطورات االجتماعية والثقافية( يبقى تتحكـ بو  نثى(.أ–الجنس )ذكر 

 .األسرة إلى درجٍة بعيدةٍ 
حصائية بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج في محافظة الالذقية إتوجد عالقة ذات داللة  -19

عمى أنواعيا المختمفة وّفرت لكؿ مف ألّف وسائؿ االتصاؿ الحديثة . ثر واإلنابالنسبة لكال الجنسيف الذكو 
الشاب والفتاة طرؽ جديدة لمتواصؿ والتعارؼ, وفرضت أنماطًا جديدًة عمى طرؽ الزواج وأنماطو وبالتالي 

 عمى السف الذي تتـ بو عممية الزواج.
بالنسبة الالذقية حصائية بيف العوامؿ االقتصادية وسف الزواج في محافظة إتوجد عالقة ذات داللة  -20

فالمتطمبات االقتصادية واحدة في الريؼ والمدينة مع فارؽ  .ريؼ( –قامة )حضر لمتغير مكاف اإل
 الخصوصية )المظاىر وتعدد قنوات اإلنفاؽ عمى الزواج ومستمزماتو( في الحضر.

 حصائية بيف العوامؿ األسرية وسف الزواج في محافظة الالذقية بالنسبةتوجد عالقة ذات داللة إ -21
حيث أّف المجتمع الريفي لسكاف الحضر, بينما التوجد عالقة ذات داللة احصائية عند سكاف الريؼ.

 يمتاز بالبساطة والحراؾ االجتماعي البطئ نسبيًا مقارنًة بالحضر.
 حصائية بيف العوامؿ المجتمعية وسف الزواج في محافظة الالذقيةإتوجد عالقة ذات داللة  -22  

 .ريؼ( –قامة )حضر بالنسبة لمتغير مكاف اإل
بيف وسائؿ االتصاؿ الحديثة وسف الزواج في محافظة الالذقية  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -23

.ألّف مجتمع حصائية بالنسبة لسكاف الحضرإ, بينما التوجد عالقة ذات داللة بالنسبة لسكاف الريؼ
حجـ االعتماد عمى وسائؿ  لمتعارؼ والتواصؿ وبالتالي يكوفالحضر يمتمؾ طرؽ كثيرة ومتنوعة 

 مجتمع الريؼ. االتصاؿ أقؿ مف
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عمى سف الزواج في محافظة الالذقية مف وجية نظر ذوي الدخؿ لمعوامؿ االقتصادية وجود تأثير   -24 
 .المتوسط والضعيؼ
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 ثانيًا: التوصيات:
 قة حوؿ العوامؿ المرتبطة والمؤثرة بسف الزواج في محافظة الالذقية.ضرورة إجراء دراسات معمّ   -1
 وذلؾ لرسـ خريطة احصائية واضحة  ,ضرورة تجديد الرقـ اإلحصائي الخاص بمحافظة الالذقية -4

 عف سف الزواج في محافظة الالذقية. وتكويف قاعدة بيانات عممية
 ,بما يرتبط بالزواجالجانب االجتماعي مف حياة األفراد  حصائية التي تغطيغياب الدراسات اإل -4

في  ,حسب الحالة الزواجية  والجنس والمشتغميف وغيرىا يا تعبر عف توزع السكاففاألرقاـ الموجودة كمّ 
 المطموب يتعدى األعداد إلى تفاصيؿ أدؽ. حيف أفّ 

مواءمة فرص والعمؿ عمى  دادىـ في كؿ عاـ,عتوفير وظائؼ وفرص عمؿ لمخريجيف الذيف تتزايد أ -3
 العمؿ مع نوعية الدراسات الجامعية.

وذلؾ مف خالؿ إقامة  عمؿ كونيـ يحتاجوف لمعمؿ والزواج,االىتماـ بشريحة الشباب العاطؿ عف ال -1
 مشاريع تستوعب ىذه األعداد التي ىي في الغالب غير مدربة وغير قادرة عمى إيجاد العمؿ بذاتيا.

تصادي واالجتماعي المنخفض االىتماـ بالشباب في المناطؽ المكتظة سكانيًا ذات المستوى االق -6
 حيث إمكانية انحرافيـ إلشباع رغبتيـ بالزواج تكوف أعمى.نسبيًا, 

وتتكفؿ باألعباء االقتصادية واالجتماعية إلتماـ  ,إنشاء جمعيات ُتعنى بالشباب في عمر الزواج -7
 لمجتمعات الفقيرة والتي بحاجة لمتنمية البشرية واالقتصادية.الزواج خصوصًا في ا

لذلؾ ال بّد مف  ,ىناؾ شريحة مف المجتمع تأبى الذىاب واالعتماد عمى الجمعيات إلتماـ زواجيـ -8
 وجود بدائؿ مجتمعية مف خالؿ األسر الميسورة.

شروط المرتبطة باستحقاقو إعادة تفعيؿ القروض الميسرة بدوف فائدة الخاصة بالزواج وتسييؿ ال -9
 لمراغبيف في الزواج.

يتـ تسميـ ىذه الشقة مف قبؿ الزوجيف بعد مضي سنوات  إيجاد شقؽ لممقبميف عمى الزواج عمى أفّ  -11
 ُيتفؽ عمييا بيف الييئة المؤجرة وبيف الزوجيف إلعطاء الفرصة ألزواج جدد.

يتزوجف وىف في سف الدراسة لدعميف نفسيًا واتي رنامج خاص باألميات الطالبات المتصميـ ب -11
 وتأىيميف لنوعية عمؿ تتناسب ودورىـ األمومي. ,واجتماعيًا واقتصاديًا حتى ال يتركف تعميميف

 إلزاـ الراغبيف بالزواج لمخضوع لدورات تأىيمية في مستويات متعددة لتأىيميـ ألعباء الحياة الجديدة. -14
لشرعية إضافة مجموعة مف البيانات االجتماعية التي يمكف االعتماد عند عقد الزواج في المحكمة ا -14

 عمييا في الدراسات المتخصصة في الزواج, وخاصًة طريقة التعارؼ والمؤىؿ العممي.
 :محددات البحث واآلفاؽ المستقبميةثالثًا:

الزواج في  أيّ  ,نسافعنى بالجانب الحيوي مف حياة اإلتتمتع ىذه الدراسة بأىمية كبيرة كونيا تُ 
حيث الحاجة إلى الزواج تكوف في أوجيا وقوتيا رغـ اإلمكانيات القميمة والتحديات الصعبة  ,سف الشباب
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ا تدرس الزواج المبكر أو العنوسة إمّ أغمب الدراسات  فّ فئة الشباب في مقتبؿ العمر. ذلؾ أالتي تواجو 
 واإلنجابية.ة الزوجية اوخروج المرأة مف ضمف الفاعميف في الحي

ف نساف في سنيالتي يتعايش معيا اإل لذلؾ تتفرد ىذه الرسالة بدراسة المحددات االقتصادية واالجتماعية
و سرة تمكنّ الزواج وتأسيس أ يتخذ فييا قرار أفّ مف خالؿ أثرىا عمى المرحمة العمرية التي يستطيع  ,حياتو

 باركة دينيًا واجتماعيًا.حضارية صحية م ةمف إرواء الدافع الجنسي الطبيعي بطريق
أىـ الصعوبات التي واجيت ىذه الدراسة كانت في البداية االفتراض المسبؽ لنتائج البحث حيث 

بينما كانت النتائج االحصائية منافية  ,ولى أف االرتفاع ىو الغالب عمى سف الزواجكاف ُيظف لموىمة األ
 ةالصعوبات كانت عمى ثالث ف ناحية االحصاءات فإف  ا مأمّ  .خرىأليذا األمر أحيانًا ومتفقة معو أحيانًا 

حصاءات الموجودة عف محافظة الالذقية ىي احصاءاءت عامة بعناويف اإل مستويات: األوؿ أفّ 
حصاءات الدقيقة الالزمة لتغطية الجوانب ؿ لمفئات العمرية أو تفصيؿ عف اإلأي ال يوجد تفصي ,عريضة

مبات, ضافة إلى عدـ تعاوف عدد مف الجيات التي توجينا إلييا بالطالمتعددة التي تحتوييا الدراسة باإل
 صاءات فرعية أو حيوية ترفد البحث بأرقاـوالثاني: فقر المكتب اإلحصائي في محافظة الالذقية بأي إح

حصائي بالمكتب المركزي في دمشؽ مع صعوبة مركزية الرقـ اإلا المستوى الثالث: أمّ  عممية أساسية.
 مشؽ في ظؿ األزمة التي تمر بيا سورية.الذىاب إلى د

بالنسبة لمتعامؿ مع االستبياف فقد أبدى مجموعة كبيرة مف المبحوثيف تفيميـ لمبدأ االستبياف ورغبتيـ 
ومع ذلؾ كانت  ,الالذقيةمحافظة بالتعاوف مع الباحثة وذلؾ الرتفاع قيمة العمـ والبحث العممي بيف سكاف 

 وف وتخوفت منو مما استدعى عمى تغيير المبحوثيف مرات عديدة.شريحة ال بأس بيا رفضت التعا
خراج النظرة التقميدية عف سف الزواج إلى نظرة  األوؿ,الزواجسف  ذه الدراسة لبنة جديدة لدراسةى ُتعد   وا 

فيذا العصر ىو عصر التخصصات ودراسة المحددات وليس  ,أكثر شمولية وتدقيؽ في بعض المناحي
 العموميات واالعتماد عمى ما ىو تقميدي. 

خرى أف لدينا دراسات مستقبمية عف سف الزواج ال بد لمدارسيف أف يعمموا عمى دراسة محددات وحتى يتكوّ 
مستقبمية حاضنة أكثر جاد صورة وبذلؾ تتضافر الجيود مع بعضيا إلي ,يرتبط بيا سف الزواج ويتأثر بيا

نسانيتو بأرقى أشكاليا وبخصوصية محببة تضمف لو الكرامة إنساف يستطيع مف خالليا أف يمارس لإل
 والسعادة.
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 أدوات الدراسة
 
 

 جامعة تشريف
 االقتصادكمية 

 اختصاص السكاف والتنمية -قسـ اإلحصاء والبرمجة
 
 

 لمشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في تغير سف الزواجااستبانو حوؿ 
 أخي / أختي

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 وبعد:
 :االستبياف الذي بيف أيديكـ خاص بجمع البيانات عف دراسة يقوـ بيا الباحث بعنواف

 المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في تغير سف الزواج

االقتصاد قسـ االحصاء والبرمجة  وىي دراسة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في
 .اختصاص السكاف والتنمية

لنتائج إف تعاونكـ في اإلجابة عمى أسئمة ىذا االستبياف بكؿ دقة ووضوح سيكوف لو األثر الكبير في ا
التي سيحصؿ عمييا الباحث مف ىذه الدراسة. عممًا بأف ىذه البيانات لف تستخدـ إال ألغراض البحث 

 العممي, وستحاط بالسرية التامة.
 شاكريف لكـ تعاونكـ

 
 وتقبموا مني تحياتي وتقديري                                    
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 لألسئلة التالٌة :( أمام اإلجابة المناسبة ضع عالمة )

 أواًل: بيانات عامة عف مستوفي االستبياف:

  أنثى  ذكر  الجنس :  -0

 :  العمر -2

عاما   09 -00من    عاما   24 - 21من   عاما   29 - 20من   عاما   4. - 1.من  

عاما   9. - 0.من   41 عاما  فأكثر    

    :المؤىؿ العممي -.

 وما دوف ثانوية عامة معيد  جامعي دراسات عميا 
  حضر  ريؼ مكاف إقامتؾ : -4
 ال أعمؿ  قطاع خاص  قطاع عاـ  مكاف العمؿ:  -0
 جيد  متوسط  ضعيؼ  مستوى الدخؿ:  -0
    سف الزواج: -.

عاما   09 -00من    عاما   24 - 21من   عاما   29 - 20من   عاما   4. - 1.من  

عاما   9. - 0.من   41 عاما  فأكثر  
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 ثانيًا: أثر المشكالت االقتصادية عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية

 الفقرات ـ
 درجة تأثيرىا عمى سف الزواج

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية
     ىجرة الشباب طمبًا لمعمؿ 2
     دخؿ مادي غير كافي 0
     غالء ثمف المنازؿ 3
     ارتفاع تكاليؼ حفؿ الزواج 4
     غالء األثاث المنزلي 5
     ارتفاع  ايجارات المنازؿ 6
     غالء الميور 7
     قمة فرص العمؿ 8
     تحمؿ أعباء األسرة )األىؿ( 9

     البحث عف شريؾ يساعد في تحمؿ أعباء الحياة 22
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 عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية األسرية: أثر المشكالت ثالثاً 

 الفقرات ـ
 درجة تأثيرىا عمى سف الزواج

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية
     اصرار األىؿ عمى زواج األقارب 2
     اشتراط األىؿ التكافئ االجتماعي 0
     اشتراط األىؿ الوظيفة لمشريؾ 3
     رفض فكرة اقامة الشريؾ في منزؿ األىؿ 4
الزواجرفض األىؿ فكرة الزواج ممف سبؽ لو  5      
     رغبة األىؿ بالتزويج مف الشريؾ األيسر حاالً  6
     اشتراط األسرة مناطؽ معينة لمسكف 7
     رغبة األىؿ بتزويج الفرد األكبر سنًا في األسرة 8
     اشتراط التقارب في المؤىؿ العممي 9

     تفضيؿ الشاب الذي انيى الخدمة االلزامية 22
التقارب بالسفاشتراط األىؿ  22      
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 عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية المجتمعية: أثر المشكالت رابعاً 

 الفقرات ـ
 درجة تأثيرىا عمى سف الزواج

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية
     انتشار التعميـ واالقباؿ عمى الدراسات الجامعية 2
     التفضيؿ المجتمعي لمجماؿ 0
     الصداقة واالختالط بيف الجنسيف 3
     التباىي والتفاخر بمتطمبات الزواج 4
     تفضيؿ الشباب لمفتاة األصغر سناً  5
     اشباع الرغبة الجنسية بطرؽ غير مشروعة 6
     اعتبار الزواج نوع مف  تقييد الحرية 7
     تقميد العادات الغربية 8
     ازمة السكف 9
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 عمى تغير سف الزواج في محافظة الالذقية وسائؿ االتصاؿ الحديثة: أثر خامساً 

 الفقرات ـ
 درجة تأثيرىا عمى سف الزواج

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية
     اقباؿ الشباب عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة 2
     قمة الوازع الديني لبعض الشباب بسبب الفضائيات 0
صورة الزواج عف طريؽ االعالـويو تش 3      
     قمة الثقة بالطرؼ اآلخر بسبب العالقات عبر االنترنت 4
     تفضيؿ التواصؿ عبر االنترنت عمى التواصؿ المباشر 5
     سيادة العالقات المشبوىة عبر االنترنت 6
     توفر المواقع االباحية 7
     زواج مواقع التواصؿ االجتماعي 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


