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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 ظاهرة تأخر الزواج للجنسين في املجتمع الليبي وآثارها وكيفية الحد منها 

 "دراسة ميدانية على عينة بمدينة الخمس" 

 د جمعة عبد الحميد شنيب 

 املقدمة: 

أهم املشكالت االجتماعية، التي تعاني منها املجتمعات    ى حدقضية تأخر الزواج لدى الجنسين إ  تعد  

ا بأن هذه املشكلة موجودة في كافة املجتمعات وأن حجمها يتزايد، حتى أصبح يشكل  ا عام  العربية، وهناك اتجاه  

واإلذاعة والتلفزيون، حيث ظاهرة اجتماعية تناقش من قبل وسائل اإلعالم املختلفة، عبر الصحف واملجالت  

وا مرحلة عمرية متقدمة بدون  ا أن يكون هناك نسبة كبيرة من الفتيات والشباب، الذين بلغ املقلق جد    نه منإ

ا على أنها تلك املرحلة العمرية التي تتخطى بها املرأة سن الزواج املتعارف في املجتمع، أو بأنها  وتعرف غالب    زواج،

نثوية الجاذبة للجنس اآلخر، وتقل احتماالت قدرة املرحلة العمرية التي يبدأ جسد املرأة بفقدان خصائصه ال 

 املرأة على اإلنجاب وبداية التغيرات الهرمونية والنفسية والعصبية للمرأة. 

التي خضعت لها السرة املسلمة في مجتمعاتنا العربية    لزواج كذلك أحد الظواهر السريةويعد تأخر ا 

عدم العثور على الشريك املناسب، وعوامل طبقية، وغالء إلى    لك، وقد يرجع ذ -ومنها املجتمع الليبي  –املعاصرة  

،  لية، والتفرغ للتعليماملعيشة وعدم توفر املسكن املالئم، وعدم الرغبة في تحمل املسؤو   املهور، وارتفاع تكاليف

أ أن  نجد  الزواج،  وبذلك  تأخر  أسباب  تكون  وكذلك  سباب  وقد  ثقافية،  أو  مادية  أو  نفسية  أو  اجتماعية  قد  ا 

 تكون عوامل بيولوجية.

ولن مجتمعاتنا الشرقية والعربية تؤمن بأن الزواج هو المان واالستقرار واملدخل الشرعي والقانوني  

وي الزوجين،  لكال  والجنسية  والعاطفية  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  الفرد  إلشباع  فيها  حقق 

آ  على  ويؤكد  الشرعية حلمه،  للمصارف  تعطيل  فيه  يكون  الزواج،  عن  العزوف  فإن  وجوده،  وجدوى  دميته 

للطاقات الجنسية والعاطفية، ومن ثم توجيهها في طرق غير مشروعة، وبالتالي تنتشر الرذائل وتضطرب الحياة  

للفرد،  الشخصية  وكذلك  اهتمام    االجتماعية  العربية  املجتمعات  أولت  كبير  ولقد  نظر  ا  للزواج  لهدافه ا  ا 

أاالجتماع خاصة  والتربوية،  والثقافية،  االقتية،  والتغييرات  املعيشية  الظروف  قد  ن  واالجتماعية  صادية 

با  فرضـت خطر ا نوع خاص  امن 
 
املسلمة، مستهدف البيوت  يالحق  في    ت  ويتمثل  الجنسين،  املسلم من  الشباب 

بـــ يسمى  ما  أو  الزواج  سن  تأخير  الز "  ـــظاهرة  تأخر  من  واج"،ظاهرة  يتم  ثالث وسوف  على  الظاهرة  هذه  اقشة 

 ، كالتالي: مباحث

 طار النظري حول مشكلة تأخر الزواج . : اإل املبحث الول 

 : ظاهرة تأخر الزواج في املجتمع الليبي.املبحث الثاني

 .: الدراسة امليدانية وإجراءاتهااملبحث الثالث

 

 

 

 

 

http://ssj.elmergib.edu.ly/
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 املبحث األول 

 ر النظري حول مشكلة تأخر الزواج  طاال 

 املطلب األول  

 الطار العام للدراسة   

 
ً

 : مشكلة الدراسة وتساؤلتها:أول

ا لالنتباه، خاصة بشكل واضح في صفوف الفتيات والشباب، يعد ملفت    ج تأخر الزوان انتشار ظاهرة  إ 

ثار سلبية تنعكس على كل  معدالتها، مما يترتب عليها آتفاع في ظل كبر حجم هذه املشكلة االجتماعية وتناميها وار 

التي تجلت في  واالقتصادية والنفسية والثقافية،    سبابها االجتماعيةواملجتمع، باعتبارها مشكلة لها أ  من الفرد

تغيير منظومة القيم الفردية واملجتمعية، وتغيرت معها املواقف واالتجاهات واآلراء حول الزواج، نتيجة التحرر  

 
 
فضال االختيار،  مسألة  في  الجنسين  املرأبين  ارتقاء  عن  علمي    وعملي  ة  واجتماعي  ا  وثقافي  ا  وفكري  ا  هي ا  جعلها  ا، 

الطموح في مواصفات الطرف اآلخر، التي تتعلق باملال إلى    وذويها يفكرون في تأجيل الزواج أو عرقلته والوصول 

ا واالنتماء  واملفاخرة  الجتماعيوالوظيفة  ف،  واملباهاوالترف  العروس،  جهاز  ال ي  إقامة  في  الصاالت  فة  في  راح 

الفارهة، من  والقاعات  ضاع  فقد  عالي،  أو  متوسط  كان  علمي  مؤهل  على  تحصل  لم  التي  للفتاة  ها  وبالنسبة 

إ  تاة التي عندها فرصة الزواج أكثر هي التي حصلت على مؤهل؛ لنها ن الفالحصول على فرصة الزواج، حيث 

   صة عمل، سوف تحصل على فر 
 
، وال يمكنهم الحصول على السكن لن   عن انتشار البطالة بين الشبابفضال

 
 
اب يفكرون في  كل هذه الظروف جعلت من الشب   عن تدخل الهل في اتخاذ قرار الزواج،التكلفة عالية، فضال

ومنها املجتمع الليبي    –مجتمعاتنا  ن هذه الظاهرة مرضية ومنتشرة في  ، وعليه يمكننا القول إ تأجيل فكرة الزواج

 التساؤل: إلى  بشكل ملحوظ، مما دفع الباحث -

 ما هي أهم العوامل املرتبطة بتفش ي ظاهرة تأخر سن الزواج في املجتمع الليبي؟  -

 ا بقضية تأخر سن الزواج بين الفتيات والشباب؟ ا متزايد  هل يشهد املجتمع الليبي اهتمام   -

 تأخر سن الزواج للجنسين وكيفية الحد منها؟  ما هي اآلثار املترتبة على  -

 : أهداف الدراسة: ثانًيا

يتمثل الهدف الساس ي للدراسة الحالية في التعرف على طبيعة مشكلة تأخر الزواج في املجتمع الليبي   

ال تأخر سن  املترتبة على  اآلثار  ومناقشة  الجنسين،  منها، إضافةبين  الحد  للجنسين وكيفية  الكشف إلى    زواج 

أ الزواجسباب  عن  تأخر  أ  ظاهرة  يراها  مدينة  كما  من  املبحوثة  العينة  تصميم   ،خمسفراد  خالل  من  وذلك 

التي قد تعزي   ستقصاء لدواعي الدراسة امليدانية؛استمارة ا الفردية  بعض املتغيرات، مثل  إلى    لقياس الفروق 

تأخر سن الزواج في إلى    التي من شأنها أن تؤديوغيرها(،    –التعليم    –املستوى االجتماعي    –)النوع االجتماعي  

 املجتمع الليبي. 

ا
ً
 : أهمية الدراسة:  ثالث

 همية الدراسة الحالية فيما يلي: تتمثل أ 

 الزواج في املجتمع الليبي. ندرة الدراسات امليدانية التي تناقش ظاهرة تأخر سن  -1

وتواصل   -2 تفاعل  مدى  تحديد  في  يسهم  الليبي،  املجتمع  في  الزواج  سن  تأخر  ظاهرة  واقع  دراسة 

 م غير مهتمين بها، أم أنهم يتفاعلون معها ويناقشونها؟الشباب والفتيات مع هذه الظاهرة، هل ه
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ا -3 تكوين أساس لبعض اإلجراءات  امليدانية  الدراسة  التي يمكن أن تؤخذ  يمكننا من خالل  لوقائية 

ملرتبطة بتأخر سن من قبل املؤسسات واملنظمات املعنية بالقضايا االجتماعية، ومن ثم تحديد أهم العوامل ا

 ثارها، ومن ثم تحديد كيفية التغلب عليها. الزواج ومعرفة آ 

 : منهج الدراسة: رابًعا

وذلك لنه يتناسب مع طبيعة    ؛التحليلي  اقتضت طبيعة الدراسة الحالية االعتماد على املنهج الوصفي  

لد  الالزمة  باملعلومات  مدنا  في  املساهمة  على  قدرته  حيث  من  االجتماعية الدراسة،  الظاهرة  هذه  مثل    راسة 

ما يمكن  إلى    ل بشكل علمي وموضوعي، ومن ثم االعتماد على تحليل نتائج الدراسة امليدانية وتفسيرها، للوصو 

 املرجوة )باالستقصاء امليداني(.  هداف الدراسةأن يسهم في تحقيق أ 

 : حدود الدراسة: خامًسا

 . خمسمدينة  الحدود املكانية: 

 الحدود البشرية: الشباب والفتيات في املجتمع الليبي الذين تجاوزوا سن الزواج دون زواج. 

 الجنسين. الحدود املوضوعية: مناقشة ظاهرة تأخر الزواج في املجتمع الليبي لدى 

 املطلب الثاني 

 ة التأخر في الزواج لدى الجنسين  النظريات املرتبطة بظاهر 

الز   في  التأخر  ظاهرة  بتفسير  املرتبطة  النظريات  من  العديد  لعل  هناك  املختلفة،  املجتمعات  في  واج 

 همها، النظريات التالية:أ

 نظرية التجانس:  -1

تشابه وتماثل الشريكين، حيث يختار  إلى    ـة، يستند   /أن االختيار للزوجتتمثل فكرة نظرية التجانس في   

كل منهما من يماثله في العديد من العوامل االجتماعية والثقافية والنفسية، كالسن واللون والدين واملستويين 

ن تحكم  يمكن أ  يرها من العوامل الخرى التي العلمي واالجتماعي واملستوى االقتصادي، وامليول واالتجاهات، وغ

 ذلك. 

تركز هذه النظرية على فكرة أن الشبيه يتزوج بشبيهه، وأن التجانس هــو الذي يفســر اختيار الناس   

التضاد أو  االختالف  ال  الزواج،  في  كشركاء  لبعض  ا(1)   بعضهم  بالتجانــس  ونعنــي   ، 
 
عامــال يعتبــر  الــذي    لتشــابه 

   ــاتلقائي  
 
يحــدد أو يضيق من مجال عملية االختيار، إذ على الرغم من أن الشخص يبدأ حياته من الناحية   ـاقويـ

الحضارية  وقيمــه  االجتماعية  تنشئته  أن  إال  املستقبل  في  حياته  الختيار شريك  مفتوح  واسع  بمجال  النظرية 

املجال هذا  من  الفئات  ؛تحد  بعض  االختيار ضمن  تحدد  يوجه   لنها  بينما  الشخص وجماعته،  املختلفة عن 

الغلب  على  فالناس  له،  مماثلة  بصفات  يتصف  الــذي  الشريك  لالشــعوري الختيــار  أو  الشعوري  الفرد  اتجاه 

مشابه تكون  فئات  من  الحياة  في  شركاءهم  ايختارون  عرقي  لهم  املركز    اوثقافي    اوعمري    اوديني    ة  حيث  ومن 

  . (2)  .. إلخاالجتماعي واالقتصادي .

أواالختيار    التماثل  قاعدة  تحكمه  هنا  الشريكينللزواج  بين  التكافؤ  عدة    ،و  يشمل  التماثل  وهذا 

ونفسية وثقافية  اجتماعية  املثيل  ،صفات  يختار  املثيل  مبدأ  يفسرها  التماثل  ال   ،وقاعدة  الفراد  إن  حيث 

 

  م، 1981  بيروت،  ،دار النهضة العربية  ،2ط  ،االختيار للزواج والتغير االجتماعي   ،سامية حسن الساعاتي(  (1
 .136ص  

 .229ص  م،1984  بغداد،   ، علم اجتماع العائلة، مطابع جامعة بغداد   ،صبيح عبد المنعمو   مليحة عوني (  (2
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مبرمجون بطريقة معينة من خالل طرق التربية الختيار من  نما هم في ذلك  وإ  ،هم بشكل عشوائييختارون قرناء

   ،(1) ولالبتعاد عن من ال يماثلهم  ،يماثلهم
 
  ، سرة فقيرة عندما يرغب في الزواج من أ في الطبقة الغنية  فالفرد مثال

 . ا للتباين الطبقي بين السرتينفإن وضعه الطبقي يمنعه نظر  

العق أويرى بعض علماء االجتماع    العوامل  لن  للزواج  لعملية االختيار  املحددة  بالدراسة  لية  م تحظ 

ال  جهة النظر السوسيولوجية ال تعني إن دراسة مدى التماثل والتجانس في االختيار الزواجي من و كما أ  ،الكافية

 :(2) هما  ،ما التشابه واالنتماء فيقوم على محورينأ ،ن تضع لها الحلول دون أ  ،بعرض املشكلة

تفسير التماثل بين الزوجين على    مكانومعنى ذلك إ  ،اعتبار االختيار الزواجي وظيفة للفرصإمكان   -1

إ محددةأساس  مناطق  في  ال  ،قامتهما  أنماط  في  االختالفات  أن  ذلك  اويعزز  بين  االجتماعية نشطة  لفئات 

فراد  ه الفرصة ملقابلة أر الذي تسنح معمال   ،حد كبيراملختلفة يؤدي إلى تحديد نوعية ومدى اتصاالت الفرد إلى  

 لفة.ما يزيد من احتماالت التقارب وال م ؛متشابهين في جوانب عديدة

أ -2 اعتبار  التشابإمكان  من  هنماط  نابعة  شخصية  ملفاضالت  يفضل    نتيجة  الذي  ذاته  الشخص 

 .االتصال بأشخاص يتشابهون معه

 التجاور املكاني:  نظرية -2

ـة، تتم في نطاق جغرافي محدد، يكون ــ  /فكرة نظرية التجاور املكاني في أن عملية االختيار للزوج  تتمثل  

الزواج بهؤالء الذين يعيشون  إلى    بمثابة مجال مكاني ال يتم تجاوزه، وتؤكد نظرية التجاوز على أن الناس يميلون 

 مل، أو مجال الدراسة، أو مجال العائلة. بالقرب منهم، وفي جوارهم ومجالهم، مثل الحي السكني أو مجال الع

العلماء  مــن  كبير  عدد  يعيشون  إلى    يشير  أشخاص  مع  ويتفاهم  الفرد  يتصرف  أن  الطبيعي  من  أن 

مجال اختيار شريكه، فالشخاص الذين  إلى    بالقرب منه أو يعملون أو يتعلمون معه، وهذا يحدو بدرجة كبيــرة

حي   أو  واحدة  منطقة  في  ويذيسكنون  اواحد  مع  يعملون  أو  املدرسة  لنفس  الختيار   هبون  اتجاه  لديهم  يكون 

ا ملستقبل  الشريك مــن بينهــم، ولذا فإن اختيار الجيرة أو محل اإلقامة أو محل العمل أو محل الدراسة مهم جد  

الشريك والختيار  متشابه  ؛(3)   الشخص  أحكام  لديهم  تكون  فروضحيث  مع  تعاملهم  في  متقاربة  أو  وقضايا   ة 

ســبب    الحياة؛ يكون  قد  أو  بينهم  فيما  واالنسجام  التفاهم  على  يساعد  ما  اختيارهم  ذلك  في  ا  مساعد   
 
وعامال ا 

 .(4)  الزواجي 

 

م، 1999،  ردن، األدار مجدالوي للنشر  ،الموضوع والمنهج  :علم االجتماع  ،مجد الدين عمر خيري خمش(  (1
 .130ص  

  ،نسانية، مجلة العلوم اإلعرض وتقييم  :االتجاهات النظرية في تفسير ظاهرة االختيار للزواج  ،حواوسة جمال(  (2
 .7ص    م،2016،  الجزائر  ، 28  :العدد   ،قالمة  1945ماي   8جامعة  

مجلة جامعة الشارقة للعلوم    ،اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو معايير االختيار الزواجي  ،ماهر فرحان مرعب(  (3
المجلد  واالجتماعية  واال1:  العدد   ،13  : اإلنسانية  اإلنسانية  العلوم  كلية  قالمة  ،جتماعية،    ، الجزائر   ،جامعة 

 .13ص    م،2016
(4) Martine Segalen, Sociologie de la famille, 4ième édition, Armand-Colin & 
Masson, Paris,1996. P 127.  
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أ  املكاني  التجاور  نظرية  بال يض  وتهتم  واحدة ا  عامة  جيرة  يقطنون  الذين  ذلك    ،فراد  بعد  تطورت  ثم 

يذهبون  من  أ   لتشمل  نفسها  الجامعة  مع  إلى  يعملون  الذين  أ  ،او  باختصار  تفترض  النظرية  الناس وهذه  ن 

همية التقارب إال أن سهولة االتصال واملواصالت أصبحت تقلل أ  ،الزواج بمن يعيشون بالقرب منهمإلى    يميلون 

و العملية ب منهم ويتصلون بحياتهم العملية أن يعيشون بالقر الزواج بهؤالء الذيإلى    ولكن يميل الناس  ،املكاني
(1)  . 

 نظرية القيم: -3

ي نسق مندرج، حسب الهمية التي ن قيم الشخص تنتظم فالفكرة املبسطة لنظرية القيم في أتتمثل   

 ـة. /وضعها اإلنسان لكل قيمة، والتي يتم على أساسها عملية االختيار للزوج

فكرة القيم الشخصية كمحور لنظرية القيمة في االختيار للزواج، إذ يرى هؤالء بأن إلى    العلماءيشير   

نظام   متدرج  لكل شخص  )ا  الشــخصية  القيم  من  قيمــي( ا     ،نسـق 
 
وفقـ تتدرج  أو  تترتـب  بالنســبة  التي  لهميتهــا  ـا 

الهميــة املتفاوتة التي وضعها  إلى    رجع ذلكالقيم القل أهمية، ويإلى    للشــخص نفسه، من القيم الكثر أهمية

بالنسبة لشخص معين، نجدها تحتل مركز   تعد شديدة الهمية  التي  فالقيم  اإلنسان على الشــياء املختلفة، 

في   والولوية  إذ ذ الصدارة  واضح  عاطفي  فعل  رد  صورة  في  تتجلى  أنها  كما  النسق،  من    الك  نوع  بأي  قوبلت 

بما فيهم شريك حياته، الفرد رفاقه  من بين من يشاركه قيمه   التحدي، ونتيجة لذلك فمن املنطقي أن يختار 

 .(2)   الساسية؛ لن أمانه العاطفي يكمن في ذلك

تستمر  و املقاييس التي  بعض املعايير أإلى    وقد استخدمت فكرة القيمة من الناحية االجتماعية لتشير 

معينة زمنية  فترة  ال و   ،خالل  يستخدمها  معايير  بناء  في  وترتيب  تسهم  لتنظيم  الواحد  املجتمع  داخل  فراد 

املتنوعة   ورغباتهم  أ   ،(3) حاجاتهم  ذات  تعد  فالقيمة  هنا  في ومن  يضعها  الذي  للشخص  بالنسبة  كبيرة  همية 

التي  االعتبار الهمية  متدرج حسب  نطاق  في  تنتظم  وهي  ال،  وطبق  يضعها  القيمي،نسان  لنسقه  تشكل    ا  وهي 

بل    والرغبة ال تنتهي كما تنتهي الحاجة،  ،ولوياتر يستلزم استخدام تطلع وتمثيل لل وبهذا االعتبا  ،املرغوب فيه

 . أنها تقوم علي أفكار تقبل االستبدال

س القيمة يختلف من  حيث إن أسس االختيار على أسا  ،فراد بين ال   نساق القيميةا الختالف الونظر   

بين ال  القيمية  القيمة يختلف من أسرة  ،فراد فرد آلخر الختالف النساق  إلى    فإن أسس االختيار على أساس 

 فالسرة ذات النشأ  ،خرى أ
 
أ  ،ساس القيمة تضع درجة أعلى لالختيار على أة الدينية مثال إلى   سرة ويختلف من 

 فال  ،خرى أ
 
 . تضع درجة أعلى لالختيار على أساس التدين سرة ذات النشأة الدينية مثال

 

 

 

 

 

 .960ص   م،2006،  تونس  ،الدار المتوسطية للنشر  ،موسوعة القرن (  (1
 . 174ص    ،مرجع سابق  ،االختيار للزواج والتغير االجتماعي  ،سامية حسن الساعاتي(  (2
  م،2002،  سكندرية، اإلدار المعرفة الجامعية  ،القيم االخالقية بين الفلسفة والعلم   ،حمد شكري وأ ( فايزة أنور  (3

 .70ص  
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 املطلب الثالث

 دخل نظري حول ظاهرة تأخر الزواج  م

َس : العنوسة مأخوذ من)عنسقال ابن منظور  
َ
ا( َعن ا وِعناس  س بالضم ُعُنوس 

ُ
طَرْت   ِت املرأة تْعن

َ
أ
َ
وهي    ،وت

هلها َحَبُسوها عن الزواج حتى جازت فتاَء السن  
َ
نَسها أ نس وعَّ نَسْت وهي ُمعَّ نٍس وَعَوانَس وعَّ عانس من نسوة عُّ

ْعُجْز 
َ
اللواتي وقْعَن ضحية أسباب ودوافع    ،وهذا املصطلح في حد ذاته مستهجن ومهين وغير الئق لفتياتنا  ،وملا ت

َن جزء    ، ا آخرل املجتمع جزء  ويتحم  ،ا منهاكثيرة يتحمل اآلباء جزء  
ْ
في بعض الحيان    ا ا كبير  وهن أنفسهن يتحَمل

(1) . 

أ    ، إذ  ظاهرة تكاد تكون عامة في كل املجتمعات  ،ظاهرة تأخر الزواجو ما يسمى بإن التأخر في الزواج 

سوي لكل من الرجل  نها وضع غير طبيعي وغير  حالة العزوبية على أإلى    نسانيةتنظر معظم الشرائع والنظم اإل

لتكون حاضرة في نظم    بل تمتد   ،مم املتحضرة وديانتها فقطرة في شرائع ال واملرآة وال تبدو هذه الظاهرة حاض

االقتصادية واالجتماعية فرضـت التغييرات  الظروف املعيشية و وعليه فقد فرضت    ،(2) مم البدائية  كثيرة من ال 

ا
 
   ،من نوع خاص بات يالحق البيوت املسلمة  خط

 
رة تأخير ويتمثل في ظاه  ،الشباب املسلم من الجنسين  امستهدف

 ". سن الزواج أو ما يسمى "ظاهرة تأخر الزواج

أو بأنها    ،وهناك من يعرفها بأنها املرحلة العمرية التي تتخطى بها املرأة سن الزواج املتعارف في املجتمع 

رة تقل احتماالت قدو   ، املرحلة العمرية التي يبدأ جسد املرأة بفقدان خصائصه النثوية الجاذبة للجنس اآلخر

 .(3)املرأة على اإلنجاب وبداية التغيرات الهرمونية والنفسية والعصبية للمرأة 

ب  يتعلق  الزواجيعتبر تحديد سن    ،تحديد سن تأخر الزواجوفيما  متغير بين املجتمعات    ظاهرة تأخر 

إن بلغت أكثر من  و   ،منهم من لم يعدها كذلكو   ،ا إذ بلغت سن الثالثين فمنهم من يعد الفتيات عانس    ،املختلفة

 ،  سالمي نفسهحتى الفقه اإل   ،ذلك
 
فحتى الفقهاء   ،(4)   الستينإلى    ا من دون الثالثينا كثير  واختلف في حده اختالف

 .الستين تعتبر غير عانس أن من تحتاختلفوا في حده لدرجة 

الزواجو   تأخر  تجاوزت  يطلق  لفظ  (Spinsterhood)  ظاهرة  ممن  يتزوجن  لم  اللواتي  النساء    على 

سن   ا،    ( 35) أعمارهن  واالجتماعيةعام  والنفسية  الجسدية  الناحية  من  لوحدهن  التي    ، ويعشن  املرحلة  فهي 

 

أبو ا(  (1 مكرم    لعالمة  بن  محمد  الدين  جمال  المصري،  االفضل  اإلفريقي  منظور  العرب،  بن  الطبعة  لسان 
 . هـ1405،  دار إحياء التراث العربي  ،األولى

السناد(  (2 العنوسة مشكلة  جالل  ميدانية عل  :م حلأ،  التربيةدراسة  بكلية  الماجستير   ، جامعة دمشق   ،ى طلبة 
 .156  –  122ص    ،مرجع سابق

  ، نسانية واالجتماعية ، مجلة العلوم اإلسباب: الواقع واألتأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري   ،محمد صالي(  (3
 . 136 –  117ص    م،2017، سبتمبر  الجزائر ،2حمد وهران  أ، جامعة محمد بن 30  :العدد 

بأي  باب كتاب متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم، و ، كتاب الحجر،  بداية المجتهد ابن رشد،  (  (4
 .740ص   ،2الجزء    ،شروط يخرجون؟ 
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املتعا الزواج  سن  املرأة  بها  في  تتخطى  عليه  احتماليةرف  وتقل  على   املجتمع،  املرأة  وبداية   ،نجاباإل   قدرة 

 .(1)   التغيرات الهرمونية والنفسية والعصبية للمرأة

وهي مكملة ملشكلة أخرى    شكالت التي تعاني منها مجتمعاتنا،تأتي مشكلة العنوسة لتشكل أخطر املو  

لل بالنسبة  العزوبة  مشكلة  الزوا  رجال،هي  تأخر  واحدة:  مشكلة  والواقع  الحقيقة  في  للفتى  هما  بالنسبة  ج 

للفتاة، كثير    وبالنسبة  يكلف  صار  الزواج  أن  مقدمتها  في  ولعل  كثيرة،  بدء  والسباب  في  الشاب  يستطيع  وال  ا. 

عسروا   ى السلم الوظيفي أن يتحمل العباء وحده، فالناس اليومحياته العملية حينما يخطو خطوات أولى عل

هم الذين وضعوا في طريقه ولكن الناس    ما يسر هللا، وعقدوا ما سهله الشرع، فالزواج في شرعنا سهل يسير،

 .(2)  وأكثروا من التكاليف التي ترهق كاهل الشباب  العقبات،

 املبحث الثاني

 املجتمع الليبي.ظاهرة تأخر الزواج في 

عامة في العالم العربي بصفة    تأخر الزواج تفش ي ظاهرة  إلى    يشير  ،إن تأخر سن الزواج لدى الشباب 

وتمسك   ،: أسباب اقتصاديةمنها على سبيل املثال  ،عوامل عديدةإلى  ويرجع ذلك  واملجتمع الليبي بصفة خاصة،

وأسباب نفسية مثل ضعف الثقة بالنفس والقلق   ،الهل بشروط معينة في زواج بناتهن مثل التوافق االجتماعي

املناسب،  واال  والتوتر املجتمع وفقدان  كتئاب وصعوبة االختيار  بالظلم من  الشعور   : اجتماعية مثل  وأسباب 

اإلسالمي في اختيار شريك    : البعد عن املنهجة مثلمجتمع وغياب التواصل بين الجيال، وأسباب ديني االنتماء لل

 .(3) وانهيار الخالق  الحياة،

 املطلب األول 

 واج في ليبيا وأهم جوانبهاحجم مشكلة تأخر الز 

والفتيات  الشباب  الزواج عند  تأخر سن  بظاهرة    ،لقد أصبح  ما يسمى  انتشار  في  تسبب  تأخر  الذي 

العربية  الزواج مجتمعاتنا  خطر    ،في  كبير  يشكل  والشكالا  ا  الجوانب  وآ  ،متعدد  أسبابها  لها  التي   ،ثارهاوالتي 

وربما تساهم ال محالة في تفككه وانهياره إذا لم يتم   ،ا لنموه وتقدمهعائق    نها تعدأال أ   ،تختلف من مجتمع آلخر

 (4) مواجهتها بحلول واقعية وإصالحية. 

املجتمع  و   تعرض  و الليبي  لقد  وأسرية  اجتماعية  عديدة  الخيرة لتغيرات  العقود  خالل    ، اقتصادية 

غيرها و   ،التطورات التكنولوجية السريعةو نتيجة التحضر والتحوالت االقتصادية والسياسية والوضاع المنية  

وقد    اتنا،بعاد النظام السري في مجتمعا من أا مهم  الزواج باعتباره بعد  إلى    كلها أثرت في النظرة  ،من املسببات

 

قلق المستقبل لدى المدرسات المتأخرات عن   ،الجابري جنار عبد القادر أحمد  و لنعيمي  ا هادي صالح رمضان  (  (1
كركوك محافظة  مركز  في  الموصل  ،الزواج  جامعة  والعلم،  التربية  ،  العراق  ،3  :العدد   ،17  :المجلد   ،مجلة 

 . 296  -271  م،2010
 : ، المجلد سالميةوقاف والشؤون اإل، وزارة األمجلة الوعي اإلسالمي ،العنوسة مشكلة وحل ،عالء الدين حسن( (2

 . 72  -  70ص   م،2016مارس    ،الكويت  ،609العدد:   ،53
 م، 2015  ،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،سن الزواج لدى الشباب  تأخر  ،إيمان عبد الحكيم البطران(  (3

 .12ص  
،  واالجتماعية نسانية  ، مجلة العلوم اإلسباب: الواقع واألتأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري   ،محمد صالي(  (4

 .   136  –  117ص    ،مرجع سابق
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 عرف انتشار  
 
 ملشكلة تأخر سن الزواج وارتفاع عدد العزاب والعوانس بعدما كان يعرف بتبكيره في  ا واستفحاال

 .دد العزاب والعوانسالزواج وقلة ع

ا  املنشورة   وطبق  الرسمية  لإلحصاءات  وصلت    ،لبعض  نسبة  فقد  الزواجوصلت  تأخر  في    ظاهرة 

 ، ( 1)   فترة التسعينات من القرن املاض ي % من نسبة الشباب والفتيات خالل  20إلى    املجتمع الليبي حسب دراسة

النسبة مؤخر   ارتفعت هذه  إلىوقد  الليبي  30  ا  املجتمع  في  الشباب والفتيات  ثالثي  ،% من  أعمارهم عن  ن يزيد 

 .اعام  

وجود  في  وساهمت  أفرزتها  عربية  اجتماعية  ظاهرة  الزواج  سن  العوامل  ها  وتأخير  من  مجموعة 

ككل  ،والنفسية  ،والثقافية  ،واالقتصادية  ،االجتماعية السري  النظام  على  تأثيرها  في  متفاوتة  وفي    ، وتكون 

عنه املتفرعة  الزواج  ،االنظم  االختيار  ،كنظام  الزواج  ،وطرق  املشكالت   ،وسن  الظاهرة مشكلة من  وتعد هذه 

املجتمع  في  القائمة  الشباب بصفة خاصة   الليبي،  االجتماعية  الزواج وخاطب  "اإلسالم قد حث على  أن  ورغم 

 
 
أخالقهم  احفاظ وسالمة  نفوسهم  في  (2) "  على  ملحوظة  بصور  وتفشيها  الظاهرة،  هذه  تفاقم  نشهد  أننا  إال   ،

 املجتمعات العربية بصفة عامة، واملجتمع الليبي بصفة خاصة. 

ال   الدول  في  الزواج  تأثر متوسط سن  ليبيا    –  عربيةولقد  التي    -ومنها  الشاملة  التغيرات  نتيجة حركة 

العربية املجتمعات  و شهدتها   ، 
 
مباشرة عليه  أثرت  إ  ،التي  بالتحديدويمكن  ذلك  العواملإلى    رجاع  من    ، العديد 

 استقاللها يضاف لها خروج املرأة للعمل و  ،مراحل متقدمة فيهإلى   ناثووصول اإل   ،منها ارتفاع املستوى التعليمي

الرجل عن  املجاالتإلى    إضافة  ،املادي  كل  في  املرأة  حقوق  كانت    ؛تكريس  التي  القيم  من  الكثير  على  أثر  مما 

   .ثقافة الحداثة والحرية الشخصيةإلى  تحولتو  ،سائدة

 ، ا باختالف مستوياتهايمكننا القول بأن تأخر سن الزواج في معظم املجتمعات العربية قد أصبح بارز   

عدا  ،سنة 30قد تجاوز بالنسبة للرجال  ،غلب الدول العربيةننا نجد أن مؤشر تأخر الزواج في أفإ ،حيث وعليه

ا في هذه الدولة، ا واسع  التي تعرف انتشار    ، ظاهرة الزواج املبكرإلى    ذلك راجع و   ،سنة  25اليمن التي يقدر بها بـ  

سنة في الغالب، باستثناء اليمن التي    27اج الول يتجاوز  أما بالنسبة للنساء، فنجد أن متوسط العمر عند الزو 

   ،سنة  22سجلت متوسط عمر يقدر بـ  
 
على العموم  سنة، و   32.8حيث يبلغ    ، في ليبيافي حين نجده مرتفع مثال

ارتفاع   سجل  قد  الزواج  عند  العمر  متوسط  بأن  القول  مع  يمكننا  للجنسين  العمر  في  وا  الدول  ا،  معظم  في 

 . العربية نتيجة للكثير من العوامل

 املطلب الثاني 

 ة تأخر الزواج في املجتمع الليبياآلثار املترتبة على ظاهر 

  التي تأخرت في الزواج   التي تواجه الفتاة  ،ثار االجتماعية والنفسية والجسميةهناك مجموعة من اآل 

الشعور بالتوتر، وضعف القدرة على االستقرار، والتردد وصعوبة اتخاذ القرار،   :-على سبيل املثال  منها  -ما يلي

وضعف القدرة على العمل واإلنتاج، اضطراب العالقات االجتماعية، سرعة بكاء الفرد وسهولة استثارته، كثرة 

 

(1) https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329  

الجامع(  (2 الشـباب  تأخر  الجوير،  مبارك  والمعالجةإبراهيم  المؤثرات  الزواج:  في  العبيكان، ،  1ط  ،ي   مكتبة 
 . 9ص  ،م1995  ،الرياض

https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329
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التنفس ضيق  السلوك،  اضطراب  القلب،  خفقان  القل  ،(1)   العرق،  هذا  العراض ويصاحب  من  العديد  ق 

ما يلي    ،عراضلعل أهم هذه ال   تزيد وتقل على قدر الدافع للقلق، التي  املرتبطة بكافة جوانب اإلنسان املختلفة  

على إشباع رغباته   وعدم قدرة الفرد   ،والحرمان النفس ي والعاطفي واملادي  ،وقلة الحيلة  ،: شعور الفرد بالعجز

وليات على الفرد  بت املستمر، وزيادة الضغوط واملسؤ لذاته باآلخرين، والك  امما يجعله مقارن    وتحقيق حاجاته؛

املواجهة القادرة على  الضمير، وكذلك   ،والشخصية غير  تأنيب  بالنقص والدونية، كثرة  الفرد  وشدة إحساس 

املختلفة القلق  أعراض  في ظهور  دور  لها  السرية  نفسية   ،املشكالت  القلق كمشكلة  أن  نستخلص  ومما سبق 

املتزوجة غير  الفتاة  بها  من  تتأثر  الوقت  مرور  مع  والخوف  الزواج  عن  لتأخرها  نتيجة  وذلك   الخصوبة،   ةقل، 

الحيلةف بقلة  تقلق على نفسها وقد تشعر  تعليمها  نتيجة الرتفاع مستوى  الزواج ولكن إلى    فهي تحتاج  ،الفتاة 

ذلك تحقيق  على  القدرة  لديها  النفس ي    ، ليس  بالحرمان  شعورها  نتيجة  الفتاة  لدى  القلق  حدة  تزداد  وقد 

 .(2) الذي بدوره يشعرها بأهميتها وأنها مرغوبة من قبل اآلخرين  ،والعاطفي من الزواج

النفسية  على كافة املستويات  على الجنسين    ثار سلبيةلها آيكون    تأخر الزواجظاهرة  وفي املجمل فإن    

 : (3) تتمثل فيما يلي  ،وجيةالفسيولواالجتماعية و 

 ة خارج مؤسسة الزواج: يانتشار العالقات الجنس -

عند    الطبيعية  الدوافع  أقوى  من  الجنس ي  الكبت    اإلنسان،الدافع  بسبب  الدافع  هذا  تلبية  وعدم 

املنافذ السلبية لتفريغ هذه الطاقة إلى    ويتجه  لحظة،في أية  ا لالنفجار  الجنس ي والحرمان يصبح صاحبه معرض  

والشذوذ   كاالستمناء  والسحاق  النفس ي، املكبوتة  منافذ    ، واللواط  من  الجنسية  السلوكيات  هذه  تتحول  وقد 

الذي    ،في حين أن املنفذ الشرعي والطبيعي لهذا الدافع هو الزواج  ،حاالت مرضية مزمنةإلى    اضطرارية مؤقتة

 انات السماوية.حثت عليه جميع املجتمعات والدي

 فقدان الستقرار النفس ي والجنس ي:  -

استقرار نفس ي أو عقلي بدون    كن ال يمكن لصاحبه أن يحصل على أيول  جسدي،إن الجوع الجنس ي   

ما  إروائه، ينتج  وال  يبدع  ال  مستحوذا  فهو  الحرمان  يمل   عليه،  دام  حتى  ا  إنتاج  يستطيع  ال  الجائع    كمثل 

 . بين الزوجين يحقق اإلشباع العضوي  واالتصال الجنس ي االستقرار،

 الزواج غير املتكافئ: -

الزواج شاب    املقبل على  به  اإن  الواقع تدفع  أم فتاة, يجد صعوبات وضغوطات يفرضها  زواج  إلى    كان 

 ا فشيئا ال يقوم علي أسس صحيحة سليمة, فالفتاة في سن الثالثين وما فوق تبدأ بالتخلي شيئ    غير متكافئ, أي

تمع  عن الشروط والصفات التي كانت ترغب بتوفرها في شريكها, ونتيجة للضغوط التي تمارس عليها داخل املج 

والسرة, تجد نفسها مدفوعة للقبول برجل ملجرد الزواج فقط متخلية عن املكانة االجتماعية والعلمية واملادية,  

 

مرسي(1 محمد  مرسي  محمد  الفتيات  ، (  زواج  اال  :تأخر  واالقتصاديةالعوامل  العربية   ،جتماعية  نايف  جامعة 
 .86ص    م،2009  ،الرياض  ،1ط،  للعلوم األمنية

 . 88ص    ،المرجع السابق(  (2
السناد (  (3 غربول  حل  ،جالل  أم  مشكلة  جامعة    :العنوسة  التربية  كلية  الماجستير  طلبة  على  ميدانية  دراسة 

  ، 3، العدد:  11  :، المجلد التربية  ةكلي  ،، جامعه دمشقمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ،دمشق
 .   156  -  122ص   م،2013،  سوريا
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تعليم   املتعلمة  الفتاة  تتزوج  افقد  عالي  بينهما   ،بسيط   من شاب عامل  ا  فالتفاوت  اجتماعية متدنية,  بيئة  ومن 

 ملستمر. عدم التفاهم في أمور الحياة أو التعنيف اإلى  يؤدي

 النعكاسات الصحية والنفيسة والجسدية والجتماعية:  -

من المراض النفسية الصحية التي يعاني منها الجنسان نتيجة لتأخر الزواج العقد النفسية, وفقدان الشهية,  

 واالضطرابات والتوتر والقلق وضعف ال
 
عن التخيالت الغرامية التي ترهق   شخصية, واالكتئاب واالنطواء فضال

مع   والجسد  أحيان  االعقل  يعيش  الزواج  عن  فاملتأخر   ,( يعاني  نفس ي  حطام  في  و ا  بالضياع التعب,  الشعور 

واالنحراف والضجر(  والالمباالة  العبث  ملؤها  حياة  في  ينغمس  يأسه  وملواجهة  والتدخين  ,  املسكرات  كشرب   ،

ي  والزنا التلبية رغباته وشهواته, مما  بالعديد من  له  التناسلية كاإليدز والزهري تسبب  إحدى  في  , وورد  لمراض 

امل نسبة  كانت  حيث  اإلجرام,  وفعل  العنوسة  حالة  بين  عالقة  وجود  عن  العازبين,    38جرمين  الدراسات  من 

 .(1) االغتصاب, ولواط الطفال والخطف االعتداء الجنس ي, وحاالت املتزوجين, ومن أشكال اإلجراممن 17مقابل 

أن  إلى    صل "دوركهايم"و , وقد تاويرى علماء النفس أن املتزوجين أوفر صحة من العازبين وأطول عمر   

تعرض   أكثر  النفسية    ا)العازبين  الصحة  بين  العالقة  الدراسات وجود هذه  أكدت  وقد  املتزوجين,  من  لالنتحار 

 .(2)  والجسدية والزواج

 املطلب الثالث

 هذه الظاهرة ومعالجة السالم لها ثار السلبية ل كيفية الحد من اآل

التي تعتبر    ،زواجتأخر الهناك جملة من املقترحات والحلول كلها تصب في محاولة القضاء على ظـاهرة   

 خطر  
 
ن الحل والعالج لظاهرة العنوسة في املجتمـع اإلسـالمي يكمن في   أو امرأة، وأا على اإلنسان سواء كان رجال

البناء    -تعالى  -دين هللا  إلى    العودة  في  ابتقوية  الفتيـان والفتيـات، لعقيدي  المة، والتربية اإليمانية للجيال مـن 

وتكثيف القيم الخالقية في املجتمع، السيما في البيت والسرة، ومعالجة الزمات والعواصف والزوابع التي تهدد  

املجتمع،  الختي  كيـان  الشرعية  املعايير  وترسيخ  الكفاء،  وتزويج  املهور،  وتخفيف  الزواج،  سبل  ار وتيسير 

، قال رسول هللا قيم ديننا الحنيف  الزوجين، ومجانبـة العراف والعادات والتقاليد الدخيلة التي ال تتناسب مع

''التمسوا ولو خاتم  -لى هللا عليه وسلمص  - ''أقلهن مهر  :  ''إذا جاءا مـن حديد''،  كم من ترضون  ا أكثرهن بركة''، 

فزوجوه''.  وخلقه  شـريف   دينه  نبوية  أحاديث  اختيار  كلها  عند  والدين  بالخالق  االهتمام  ضرورة  على  تؤكـد  ة 

والعروس الزائـدة  ،العريس  املادية  المور  في  الغرق  ال   ؛وتفادي  زائفة  قشور  مجرد  فهي  الجوهر،  ليست  لنهـا 

الدين  نـواة ملجتمـع صالح، لكننا جعلنا من تعاليم  تبني أسرة متكاملة قوية تكـون  الزوجية وال  تصنع السعادة 

قلب ظهر  عن  نحفظها  وأحاديث  تمام    ،آيات  نقيضها  وهذاونطبق  الواقع،  في  حتى   قمة  عدي  ا  والنفاق  الرياء 

   نقول ما ال نفعل. اأصبحنا قوم  

ــا -  ــى قمــــــة أولوياتنــــ ــر يجــــــب أن نضــــــعه علــــ ــي  ؛إن ظــــــاهرة غــــــالء املهــــــور أمــــ ــاعي فــــ ــاء االجتمــــ لنــــــه يهــــــدد البنــــ

وهـــو ســـبب  ،ارتفـــاع تكـــاليف الـــزواجهرة وتزايـــدها غـــالء املهـــور و الظـــا نشـــوء هـــذهأســـباب ن مـــن أهــــم ، وأاملســـتقبل

   .والسبب الثاني هـو االنصراف وراء امللذات وهو سبب أخالقي اجتماعي ،اقتصادي واضح

 

الساسي(  (1 المتأ  ،كريمة  من  عينة  لدى  والقلق  الزواجاالكتئاب  ماجستير  ،خرات عن  النفس   ،مذكرة  علم  قسم 
 . 60  – 45ص    م،2010،  (، جامعة الجزائر) بوزريعةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،وعلوم التربية

الخواجة (  (2 محمد  حمزة  لإلهام  النفسي  التشريح  بغزة،  االنتحار  تحليلية  :محاولي  إكلينيكية  رسالة  دراسة   ،
 .56ص    م،2016،  فلسطين  ، غزة  ،سالمية، الجامعة اإلكلية التربية  ،يرتسماج
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 هــــور؛ فـــــال تكــــون فـــــوق الطاقــــة، ويراعـــــىالحــــث علــــى االعتـــــدال والوســــطية فـــــي كــــل  ـــــ يء، ومــــن ذلـــــك امل -  

ن، الحرص على الخلق والدين قبل املال عند اختيار الزوج املناسب، فــإذا تــوفر الخلــق النبيــل والحــرص علــى الــدي

 لقـــــول النبـــــي 
 
)إذا جـــــاءكم مـــــن ترضـــــون دينـــــه وخلقـــــه صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: –فهـــــذا هـــــو الفـــــوز واملغــــــنم، امتثـــــاال

 .    فانكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة في الرض وفساد( ]الترمذي[

وشــهر العســل الــذي أصــبح  ة،ضــخم ط الغيــر ضــرورية كحفــل زفــاف فــي قاعــةتقليل املتطلبات والشرو   -  

 ا لدى الكثير من الفتيات ومتطلبات أخرى.  ضروري  

لـيس  التعاون، و   سالم يحث على مثل هذه المور التي تهدف إلى  تشجيع إنشاء صناديق التعاون، فاإل   - 

ن لها تسيير نظامي مع العمل على ترهيب الشباب من خطورة الفساد شـرط أن تكون صناديق رسمية بل يكو 

 · يقبل عليه الشباب العازف عن الزواج الذي ،االجتماعي

في    -  والتسهيل  التيسير  بهذا  القروض)ويتصل  ينبغي  (،منح  صناديق    ولذلك  العربية  الدول  إنشاء 

ناها، حيث أنشأت دولة اإلمارات العربية املتحدة  للزواج، وهي تجربـة بـدأت بعض الدول بالفعل تتنبه إليها وتتب

تشجيع الشباب على الزواج  إلى    ولون عنهوجذور مشكلة العنوسة، وسعى املسؤ   هذا الصندوق ملعالجـة أسـباب

الزواج وتكاليف  املهور  في  املغاالة  علـى عدم  الهالي  بلدهم، وحث  أهل  معظم   ،من  بدأت  الصعيد  نفس  وعلى 

ت العربية  ا نالبلدان  أعداد  تضم  جماعي  زواج  الشـ  ظم حفالت  واحد ضخم؛من  زفاف  فـي  والشـابات  مما   باب 

كل حالة زواج، وبخاصة بعد أن اتضح أن املبالغ التي تصـرف على حفالت الزواج في    تتكفلهايوفر مبالغ ضخمة  

   -دول الخليج  
 
ا  -مثال ارئيس  تمثل سبب  ولجوئهم للزواج    ،في عزوف آالف الشباب عن الزواج من مواطنـات بلدهم  ي 

 من فتيات بلدان عربية أخرى.  

وتربيت  -  الناس  ترغيب  يجب  التعاون  كما  مبدأ  على  بينهم،هم  من  إلى    فالرجوع  فيما  اإلسالمي  الخلق 

السـلوك  بها اإلسال يحيـث  التي جاء  الحلول  قبول  الفردية واالجتماعية مع  الزوجات هو ات  تعدد  فيما يخص    م 

 وعلى رأسها العنوسة.  ،دواء املجتمع مـن كـل المراض االجتماعية

السن، فهناك    -  في  الشاب  تقارب  بمن  الزواج  يتزوجبالش   من بعض  التشجيع  في سنه،   اب ال    من هي 

 فيجعل الفتيات التي هن في سنه عانسات.  ،ولكن يتزوج من تصـغره بعدة سنوات

ولكن هو لكال الجنسين، مما قد يساهم في    ،وهو أمر ال يخص الفتيات فقط  تشجيع الزواج املبكر،  - 

   الزواج.تأخر القضاء على ظـاهرة 

خطبة الفتاة لنفسها، وهو أن تختار الفتاة الزوج الذي يناسبها ويقوم املحرم لها بخطبته هذا ليس    - 

الحنيف منافي   وديننـا  لشرعنا  توجد    ،ا  اإلسالمي  كما  تاريخنا  في  كثير  الفتاأمثلة  خطبة  تشجع  أوالتي  الولي    ة 

، لكن  -هللا عنها  رض ي-ا من رسول هللا عليه الصالة والسالم والسيدة خديجة  وال يوجد من نقتدي بـه خير    ،البنته

 .( 1)  ا في املجتمعا أو حتى جرم  ـا كبير  عيب   مع السف يعتبر هذا المـر

ملقاصد سامية  الزواج  اإلسالم  ال    ،وقد شرع  الذكر  منها على سبيل  غايات عظيمة جليلة،  ولتحقيق 

"يا معشر الشباب    :-هللا عليه وسلم  صلى-الحصر أنه وسيلة من وسائل العفاف واإلحصان والعفة لقول النبي  

يستطع فعليه بالصوم فإنه له   من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم 

 

 . 89ص    ،، مرجع سابقجتماعية واالقتصاديةتأخر زواج الفتيات: العوامل اال   ،( محمد مرسي محمد مرسي(1
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واإلنساني  ،(1) ء"ءوجا البشري  النوع  لبقاء  سبب  أنه  الزواج  أهداف  من  أن  لتحقيق    ،ثم  إيجابية  وسيلة  وهو 

 ، وصناعة الجيال املتالحقة إلقامة املجتمع املسلم  ،المومة والبوة

 : ييلما ك ،سالمي من منظور إيكمن عالج هذه الظاهرة والحد منها  ،وعليه 

  
ً

وتسهيلها  :أول املهور  ذلك، تخفيف  على  اإلسالم  حث  فقد  فيها:  املغاالة  عن  والبعد  عم  ،  بن  قال  ر 

أال ال تغالوا صدقة النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند هللا، لكان  "  :-رض ي هللا عنه    -الخطاب  

من نسائه، وال   اوسلم نكح شيئ    -هللا عليه  صلى   -، ما علمت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أوالكم بها نبي هللا  

ا وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى  "   ماجه:وزاد ابن    ،(2)   "ثنتي عشرة أوقيةامن بناته على أكثر من    أنكح شيئ 

 .(3)  " يكون لها عداوة في نفسه

الشباب،سالم  اإل حث  قد  و   أمام  العقبات  تذليل  صاحب    على  هو  "   الظالل:قال  الزواج  الطريق إن 

أن تزول العقبات    الطبيعي ملواجهة امليول الجنسية الفطرية، وهو الغاية النظيفة لهذه امليول العميقة، فيجب

ريق بناء البيوت، والعقبة املالية هي العقبة الولى في ط  جري الحياة على طبيعتها وبساطتها،لت  من طريق الزواج؛

 .(4)  وتحصين النفوس"

ر من ردهم؛ فعن حث اإلسالم على تز كما   
ّ
: قال   -رض ي هللا عنه    -أبي هريرة    ويج الشباب الكفاء، وحذ

ا تكن فتنة إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إال تفعلو "  :  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  

 . (5)   في الرض وفساد عريض"

مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بال أزواج،  لنكم إن لم تزوجوها إال من ذي  "  القاري: قال املال علي  و  

قطع    وأكثر رجالكم بال نساء، فيكثر االفتتان بالزنا، وربما يلحق الولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه

ر من عضل الفتاة، وتأخير زواجها بالرجل الكفؤ؛ فعن علي أن النبي    ،(6) النسب، وقلة الصالح والعفة"
ّ
 -وحذ

ا: الصالة إذا أتت، والجنازة إذا  قال له: )ثالث ال تؤخر  - عليه وسلمصلى هللا  (  حضرت، واليم إذا وجدت لها كفؤ 
(7)  . 

املهور،  في  املغاالة  حدة  وتخفيف  الزواج،  أمر  تسهيل  في  عملية  طريقة  ابن   وهناك  إليها  أشار  قد 

املغاالة بتأجيل بعض املهر، بأن تقدم من  ولو أننا نسلك طريقة لتسهيل المر، وتخفيف حدة  عثيمين، فقال: "

ااملهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح، ونؤجل الب ا وحسن  ، وفي ذلك تسهيل على  اقي في ذمة الزوج لكان هذا جائز 

املهر لحل  طلقها  لو  لنه  معه؛  لبقائها  أدعى  ذلك  فإن  للزوجة؛  ومصلحة  أجل    الزوج،  له  يكن  لم  إذا  املؤجل 

 .  (8) معين"

 

 .  496ص  ،15، ج4677مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، حديث رقم (  (1
 .(3204)، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح:  "حديث حسن صحيح" (، وقال:1114) أخرجه الترمذي:(  (2
 (.3349(، والنسائي: )1887رواه ابن ماجه: )(  (3
 .(، دار الشروق  2515  -  2514 / 4في ظالل القرآن: )(  (4
وغايــة المــرام فــي تخــريج أحاديــث الحــالل  ،(3090وحســنه األلبــاني فــي مشــكاة المصــابيح ) ،(1084) أخرجــه الترمــذي:( (5

 ( .219والحرام: )
 .2047  ) / 5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: )(  (6
 ( .260  / 22الضياء الالمع: )(  (7
 ( .605وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح: )  ،(1075أخرجه الترمذي: ) ((8
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الــــزواج، ويختـــارون لبنــــاتهم الكفــــاء مــــن الرجــــال، ويعرضــــون ذلــــك  بـــل إن اآلبــــاء الصــــلحاء يســــهلون أمــــر 

َك {: -عليـــه الســـالم -فهـــذا الرجـــل الصـــالح صـــاحب مـــدين يعـــرض بنتـــه علـــى موســـ ى  علـــيهم، ــَ نِكحـ
ُ
ْن أ
َ
ِريـــُد أ

ُ
ي أ ِ
ّ
ــ اَل ِإنـ

َ
ــ قـ

ا يَّ هــَ َدى اْبَنتــَ ٍج ِإحــْ اِنَي ِح ــَ مــَ
َ
ُجَرِني ث

ْ
أ
َ
ن تــ
َ
ى أ
َ
ْيِن َعلــ

َ
ض الــولي ابنتــه علــى الرجــل، وهــذه "فيــه عــر  طبــي:، قــال القر (1) }..  ت

الخطــاب ابنتــه حفصــة علــى أبــي ســنة قائمــة، عــرض صــالح مــدين ابنتــه علــى صــالح بنــي إســرائيل، وعــرض عمــر بــن 

، فمـــن الحســـن عـــرض الرجـــل وليتـــه، -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -عثمـــان، وعرضـــت املوهوبـــة نفســـها علـــى النبـــي بكـــر و 

 :: ملــا تأيمــت حفصــة قــال عمــر لعثمــان، قــال ابــن عمــرلســلف الصــالحبا واملرأة نفســها علــى الرجــل الصــالح، اقتــداء  

 .  (2)  إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر

(  كل شباب قادر على مؤنة النكاح )املهر والنفقة  فقد حث اإلسالم  الزواج:إلى    أن يبادر الشباب  :ثانًيا 

املبادرة فقال  إلى    على  وا ]:  -تعالى    -هللا  ذلك، 
ُ
ون
ُ
َيك ِإن  ْم 

ُ
َوِإَماِئك ْم 

ُ
ِعَباِدك ِمْن  اِلِحيَن  َوالصَّ ْم 

ُ
ِمنك َياَمى 

َ
ال نِكُحوا 

َ
َوأ

ُ َواِسٌع َعِليٌم  
َّ
ْضِلِه َوَّللا

َ
ُ ِمن ف

َّ
ِنِهُم َّللا

ْ
َراَء ُيغ

َ
ق
ُ
بالنكاح، ورغبهم فيه،   -سبحانه    -أمر هللا    قال ابن عباس:"و   ،(3) [..ف

 . (4)   "وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى

صلى    -: قال لنا رسول هللا  بذلك؛ فعن عبد هللا بن مسعود قال  -صلى هللا عليه وسلم  -وأوص ى النبي   

يتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج... من استطاع منكم الباءة يا معشر الشباب ": -هللا عليه وسلم
ْ
 .  (5)  "فل

: قال  -رض ي هللا عنه  -بإعانة الشباب العازمين على الزواج؛ فعن أبي هريرة    -تبارك وتعالى    -وتكفل هللا   

: املجاهد في سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد  ثالثة حق على هللا عونهم"  :-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  

 .  (6) "ء، والناكح الذي يريد العفافالدا

ا 
ً
 -بضوابطه وشروطه، فقال    : فقد أباح لهم اإلسالم ذلكالتعدد إلى    أن يبادر الرجال املتزوجون   :ثالث

َوُرَباَع    ] :  -تعالى    
َ
ث
َ
ال
ُ
َوث َنى 

ْ
َمث َساِء  ِ

ّ
الن َن  ّمِ م 

ُ
ك
َ
ل اَب 

َ
ط َما  انِكُحوا 

َ
ابن سعدي:و   ،(7)[.. ف أ "  قال  أحب  مْن  يأخذ  أي  ن 

ا أربع  أو  يفعل، 
ْ
فل ا 
 
ثالث أو  يفعل، 

ْ
فل يجوز   اثنتين  االمتنان، فال  لبيان  اآلية سيقت  عليها؛ لن  يزيد  يفعل، وال 

ْ
فل

ا" -تعالى -ادة على غير ما سمى هللا الزي  والتعدد بضوابطه ميزة تميز بها اإلسالم عن بقية الديان.  ،(8) إجماع 

بــدون حــد وال لرجــال عشــر نســوة أو أكثــر أو أقــل )فقد جاء اإلســالم إذن، وتحــت اقال صاحب الظالل: " 

ا، هــو إمكــانهــو أربــع(ا ال يتجــاوزه املســلم ): إن هنــاك حــد  ، فجاء ليقول للرجــالقيد( وإال  العــدل، ، وإن هنــاك قيــد 

جــاء اإلســالم ال ليطلــق، ولكــن ليحــدد، وال ليتــرك المــر لهــوى الرجــل، ولكــن ولقــد  ،فواحــدة، أو مــا ملكــت أيمــانكم

 

 .   27ية  سورة القصص: اآل( (1
 .(، دار الكتب المصرية271/ 13الجامع ألحكام القرآن: ) ( (2
 . 32 :يةسورة النور: اآل ( (3
 ( . 166 /  19جامع البيان في تأويل القرآن: ) ( (4
 ( . 1400(، ومسلم: )5066أخرجه البخاري: )( (5
، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب  "حديث حسن"   ( وقال الترمذي:2318(، والنسائي: ) 1655أخرجه الترمذي: )(  (6

 (. 3089( ومشكاة المصابيح: )1917والترهيب: )
 . 3 :يةسورة النساء: اآل( (7
 .(، مؤسسة الرسالة163تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص ) ((8
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واإلســـــالم حينمـــــا أبـــــاح ذلـــــك إنمـــــا أباحـــــه ملـــــا فيـــــه مـــــن  ،(1)ليقيـــــد التعـــــدد بالعـــــدل، وإال امتنعـــــت الرخصـــــة املعطـــــاة

 املصالح املرعية للرجال والنساء.

تعطـــل بعـــض منـــافع إلـــى  : تحديـــد مـــن حكـــيم خبيـــر، وهـــو أمـــر وســـط بـــين القلـــة املفضـــيةالزوجـــات بـــأربعوتحديـــد 

 .(2)الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع

ا  ا لهـــــن عـــــن الـــــزواجأن ال تجعـــــل الفتيـــــات الدر  :رابعًًًًً مـــــن : فـــــإن الـــــزواج بالنســـــبة للفتـــــاة أهـــــم اســـــة عائقـــــ 

 .الدراسة؛ لن قطار الزواج يفوت بخالف الدراسة فمجالها واسع

ا  ًًً : وذلــــك مــــن خــــالل إيجــــاد فــــرص العمــــل حــــل أزمــــة املســــاكن، وضــــيق فــــرص العمــــلالعمــــل علــــى  :خامسً

املباحــــة، وتنميــــة مهــــارات وقــــدرات الشــــباب، وهــــذا واجــــب مــــن واجبــــات الــــدول والحكومــــات، وينبغــــي للمؤسســــات 

اهم فـــي ذلـــك، وأن تقـــيم املشـــاريع الخيريـــة التـــي تســـهم فـــي زواج الشـــباب، وتخفـــف مـــن والجمعيـــات الخيريـــة أن تســـ 

 معاناة الشباب.

  ًًً ــائل اإلعــــالم بــــدورها املنشــــود أن تقــــ  :اسادسًً ــى وم وســ ــباب والفتيــــات علــ : وأن تكــــون أدوات تشــــجيع للشــ

شــــروطه الشــــرعية، الـــزواج، ال أن تكــــون أدوات تخــــذيل وتثبـــيط، وأن تعمــــل علــــى إبـــراز فضــــائل التعــــدد، وقبولـــه ب

اإلباحيــة، إلــى  وتشــجيع الــزواج املبكــر مــا كانــت املصــلحة فيــه، وقلــْت أضــراره بغلبــة الظــن، وأن تْ جــم عــن الــدعوة

 ونشر الصور الخليعة.

 املبحث الثالث 

 الدراسة امليدانية وإجراءاتها

إلـــى  ن تـــؤديمـــن شـــأنها أ، التـــي ســـبابالجوانـــب وال أوضـــح الجانـــب النظـــري للدراســـة أن هنـــاك عـــدد مـــن  

نتـــائج إلـــى  وللوصـــول  ،املختلفـــة االجتماعيـــةاملتغيـــرات الظـــروف و فـــي ظـــل  ،فـــي املجتمـــع أخر الـــزواجتـــ تفشـــ ي ظـــاهرة 

عــداد أداة الدراســة املتمثلــة والعمــل علــى إ ،دقيقــة يتوجــب مــن الباحــث تحديــد مجتمــع الدراســة والعينــة املختــارة

فــي اســتمارة االســتبانة الســتخدامها فــي جمــع البيانــات عــن طريــق توزيعهــا علــى مفــردات عينــة الدراســة املختــارة مــن 

نتــائج علميــة تحقــق أهــداف الدراســة، وذلــك مــن خــالل إلــى  املجتمــع الصــلي، والتــي بــدورها ستســاهم فــي الوصــول 

املعلومات بعد إجراء املعالجات اإلحصائية، بما يتالءم مــع طبيعــة البيانــات إلى    للوصول   عرض البيانات وتحليلها

ــا مـــن العينـــة املســـتهدفة،التـــي تـــم ا جـــل تحقيـــق إلجـــراءات التـــي اتبعهـــا الباحـــث مـــن أاويتضـــمن ذلـــك  لحصـــول عليهـ

إعــداد الداة  وإجــراءات ،حيــث يتضــمن مــنهج البحــث ومجتمــع البحــث وعينــة البحــث وكيفيــة اختيارهــا ؛أهدافــه

وكيفيــة التحقــق مــن صــدقها وثباتهــا وتطبيــق الداة والوســائل اإلحصــائية التــي اســتعملت فــي  ،املتمثلــة باالســتبيان

 .ومعامل ارتباط بيرسون   ،واالنحراف املعياري  ،النسب املئوية والوسط الحسابي:  وهي  ،النتائج إلى   الوصول 

 

 املطلب األول 

 الدراسة مجتمع وعينة وأداة  

ثارهــا وآ)ظــاهرة تــأخر الــزواج للجنســين فــي املجتمــع الليبــي ســوف تتعلــق الدراســة االستقصــائية بدراســة  

ة التــي تقــع فــي املجــال وسوف تتصــل بــالفترة الزمنيــ  دراسة ميدانية على عينة من مدينة خمس  ،وكيفية الحد منها(

 

 .الشروق، ففيه كالم نفيس حول هذه المسألة المهمة.  (، ط579 -  578 / 1القرآن: ) في ظالل ( (1
 .دار الفكر .(، ط 24 /  3أضواء البيان: )( (2
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فـــي  نـــاث(إ -الشـــباب )ذكـــور ا علـــى عينـــة عشـــوائية مـــن وذلـــك اعتمـــاد   م،2019 /3/ 15إلـــى  م2019 /1/2الزمنـــى مـــن 

 سنة.  40:    25تتراوح أعمارهم بين    ،الخمسمدينة  

 مجتمع الدراسة:

الــذين  ،إنــاث( –مــن الجنســين )ذكــور  ،الخمــسفــي مدينــة الشــباب املقيمــين يتكــون مجتمــع الدراســة مــن  

ا  40:   25تتراوح أعمارهم ما بين   .عام 

 الدراسة:عينة 

اتقـــرر أن يـــتم اخ  ا ،تيـــار وحـــدات عينـــة الدراســـة عشـــوائي   صـــحيح 
 
 ،بحيـــث تمثـــل مجتمـــع الدراســـة تمثـــيال

ــة الخمــــسحيــــث يمثــــل  ــين فــــي مدينــ ــباب املقيمــ ــين  ،الشــ ــراوح أعمــــارهم بــ ــ   40:  25الــــذين تتــ ــباب فئــــة  ،اعامــ فــــي الشــ

، وفــــي هــــذا الصــــدد  املجتمــــع الليبــــي
 
 صــــحيحا

 
تتــــراوح  ،شــــاب وفتــــاة 165فقــــد تــــم اختيــــار عينــــة مكونــــة مــــن  ،تمثــــيال

 .(عام  40:    25وهو )من   ،أعمارهم بين املدى الذى يحدد فئة الطالب في هذه املرحلة

 تصميم الستبانة:

ــ   ،تـــم تصـــميم االســـتبانة علـــى أن تكـــون االســـتجابة فـــي االســـتبانة  ا اوفقـ ــ  ا ،لثالثـــة أبعـــاد، هـــي: )دائمـ ــ   ،أحيانـ

 .كل جزء يحمل فقرتين أو أكثر  ،على أن يتكون االستبيان من ثالثة أجزاء رئيسية  ،(اأبد  

 :وسائل املعالجة الحصائية

تــم تطبيــق  ،نــه بعــد تفريــغ االســتماراتحيــث إ ،تــم اســتخدام املــنهج الوصــفي فــي تحليــل بيانــات الدراســة 

 :ائية التاليةسائل املعالجات اإلحصو 

املتعلقـــة  مـــع بنـــود املقيـــاس ،لقيـــاس تـــأثير متغيـــرات الدراســـة ومعامـــل االرتبـــاط )بيرســـون( (T) اختبـــار •

 .ول باإلجابة عن السؤال ال 

مــــع بنــــود املقيــــاس املتعلقــــة  ،اإلحصــــاءات الوصــــفية )حســــاب املتوســــط الحســــابي واالنحــــراف املعيــــاري( •

 .باإلجابة عن السؤال الثاني

 أداة الدراسة )الستبانة(:

يتكــون القســم الثــاني بحيــث  ،"ظــاهرة تــأخر الــزواج ســبابأمقيــاس اعتمــدت الدراســة علــى أداة تســمى " 

ــا فــــي ذلــــك ) ،العوامــــل املــــؤثرة فــــي تفشــــ ي ظــــاهرة تــــأخر الــــزواج فــــي املجتمــــع الليبــــيقــــوم بقيــــاس عبــــارة ت 30مــــن   9بمــ

 ،وجــه( أ3)ذلــك بـــ  مــع التعبيــر عــن الشــباب فــي العينــة املبحوثــةويتم اإلجابة عليه من قبل    ،صر( بشكل إيجابياعن

تــم عكــس هــذه القيمــة العدديــة فــي حالــة العناصــر  ،(نقطــة) 1ا =بــد  أ ،)نقطتــين( 2ا = حيانــ  أ ،نقــاط 3ا = : دائمــ  هــي

ودرجــة  ،درجــة( 25والنتيجــة الــدنيا ) ،درجــة( 100جــة الكليــة لالختبــار )وبــذلك تكــون النتي (،اعنصــر   21الســلبية )

 درجة(.  75دية أو املتوسط النظري )الحيا

مــن خــالل املتوســط الحســابي مســاهمة كــل عنصــر فــي تفشــ ي ظــاهرة تــأخر الــزواج، تــم حســاب مســتوى   

 (.1)الجدول رقم كما في )  ،ومقارنته بمقياس ليكرت الثالثي ،لكل بند من أدوات القياس
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 (1الجدول رقم )

 املجتمع الليبي  سباب لتأخر الزواج في العتقاد بأن هناك أيبين مستوى 
ً
 :ا لعينة الدراسة وفق

 املستوى  املتوسط املرجح 

ا 1.74  – 1  أبد 

 احيان  أ 2.49 – 1.75

ا 3  - 2.50  دائم 

  

كما تم استخراج معامل ثبات املقياس بطريقة ألفــا كرونبــاذ، وذلــك بعــد تطبيقــه علــى عينــة تجريبيــة مؤلفــة مــن   

وهـــي قيمـــة مقبولـــة تســـمح باســـتخدام الداة لغـــرض  ،(0.84حيـــث بلغـــت قيمـــة الثبـــات ) ،إنـــاث( –)ذكـــور  اشـــاب   30

 .الدراسة

ا  العوامــــل املختلفــــة فــــي تفشــــ ي ظــــاهرة تــــأخر الــــزواج فــــي املجتمــــع لهــــدف الدراســــة فــــي دراســــة دور  وتحقيقــــ 

قـــام الباحـــث  ،االســـتبانة عبـــاراتواالســـتفادة منهــا فـــي صـــياغة  ،وبعـــد االطـــالع علـــى الدراســـات ذات العالقـــة ،الليبــي

 نحو التالي:لتظهر االستبانة على ال ،بتطوير نموذج الستبانة اعتمدت عليها الدراسة الحالية

بعينـــة الدراســـة مـــن الشـــباب املقيمـــين فـــي مدينـــة يخـــتص باملعلومـــات الشخصـــية املتعلقـــة  الجًًزء األول: 

 :اعام    40  :25الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ،إناث(  –من الجنسين )ذكور    ،الخمس

مــن الشــباب املقيمــين فــي مدينــة تــم االســتعانة فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة االســتطالعية بــ راء مجموعــة  

ولقــد شــارك فــي هــذه الدراســة  ،اعامــ   40 :25الذين تتراوح أعمارهم ما بــين   ،إناث(  –من الجنسين )ذكور    ،الخمس

ا و 66ا )شـــاب   165االســـتطالعية فـــي املجمـــوع    99ذكـــور 
 
ويتضـــح  ،وكانـــت مشـــاركتهم موافقـــة طوعيـــة ومكتوبـــة ا(،إناثـــ

 (.2ا في الجدول رقم )ذلك تفصيلي  

 :(2الجدول رقم )

 :الشباب املقيمين في مدينة الخمس الليبيةأفراد العينة في خصائص شخصية 

 

 

التي تحدد العوامل التي تساعد في تفش ي ظاهرة تــأخر الــزواج فــي   جاالتامليختص ببعض    الجزء الثاني: 

 :ء عن التساؤل الرئيس ي التالي )الول(ويجيب هذا الجز  ،املجتمع الليبي

 ؟ الليبيالعوامل التي تساعد في تفش ي ظاهرة تأخر الزواج في املجتمع    تحدد هم املجاالت التي ما هي أ 

 التكرار بيان العدد املقارنة وجه 

 العمر

 23 سنة  30: 25من  

 99 سنة  35: 30من  

 43 سنة  40: 35من  

 النوع 

 

 66 ذكر 

 99 أنثى
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 (3الجدول رقم )

ظاهرة تأخر  العوامل التي تساعد في تفش ي  تحددالتي هم املجالت أ عينة الدراسة حول استجابات أفراد 

 : مدينة خمس الزواج في 

X الفقرات 

ا  نادًرا
ً
 دائًما أحيان

ل 
ام
مع

ط
با
ت لر

ا
 

اه 
ج
لت

ا
رار 
تك

ال
بة  

س
لن
ا

رار 
تك

ال
بة  

س
لن
ا

رار 
تك

ال
بة  

س
لن
ا

 

 موافق 0.871 % 52 87 % 30 49 % 18 29 الشخصية.مجاالت العوامل  1

 موافق 0.841 % 78.7 129 % 10.1 17 % 11.2 19 االجتماعية. مجاالت العوامل  2

 موافق 0.786 % 57 94 % 32.5 53 % 10.5 18 االقتصادية. مجاالت العوامل  3

 موافق 0.871 % 52.6 86 % 36.8 61 % 10.5 18 واالخالقية.مجاالت العوامل الدينية   4

 موافق 0.741 % 51.1 84 % 33.1 55 % 15.8 26 الصحية. مجاالت العوامل  5

 

هم املجاالت التي تمثل العوامــل التــي تســاعد فــي تفشــ ي ظــاهرة تــأخر الــزواج فــي أ( 3ويوضح الجدول رقم ) 

 ما يلي:   ،لعل من أهم هذه املجاالت  ،مدينة خمس

ا( كــان للعبــارة رقــم )ن أعلــى نســبة يــث إح ،(مجــاالت العوامــل االجتماعيــة) -   فقــد بلغــت  ،(2للقيــام )دائمــ 

ــى أن )العوامـــل االجتماعيـــة( ،%( مـــن عينـــة الدراســـة87.7) ــا يـــدل علـ املجـــاالت التـــي تمثـــل عـــد مـــن أشـــهر ت ،وهـــو مـ

وذلك عند معــدل بلــغ  ،الشبابمن وجهة نظر  مدينة خمسالعوامل التي تساعد في تفش ي ظاهرة تأخر الزواج في 

مجـــــاالت العوامـــــل ) كـــــد عالقـــــة الســـــببية بـــــين املتغيـــــرين، ثـــــم يليـــــه وهـــــو مـــــا يؤ  ،( ملعامـــــل االرتبـــــاط بيرســـــون 0.841)

عنــد معــدل  ،%( مــن عينــة الدراســة 57مــا نســبته )  (3لعبــارة رقــم )ا باحيث بلغت نسبة القيام دائم    ،(االقتصادية

 .( ملعامل االرتباط بيرسون 0.871) بلغ

مدينــة املجــاالت التــي تمثــل العوامــل التــي تســاعد فــي تفشــ ي ظــاهرة تــأخر الــزواج فــي ويعــد أقــل املجــاالت فــي  

ا( كــان للعبــارة  ،(مجــاالت العوامــل الصــحية)هو ،خمــس مــن وجهــة نظــر الشــباب حيــث إن أقــل نســبة القيــام )دائمــ 

ا وأن نســبة القيــام ،%( من عينة الدراســة51.1فقد بلغت )  ،(5رقم ) وذلــك  ،%(33.1( بهــذا الســبب بلغــت ))أحيانــ 

 .(0.741رتباط لهذا العنصر بلغت )بالرغم من أن قيمة معامل اال 

   ومن تلك العوامل:  ظاهرة تأخر الزواجن هناك مجموعة من العوامل تقف وراء  وهذا يوضح أ 

 ظـــــاهرة تـــــأخر الـــــزواج. العوامـــــل املاديـــــة: إذ تعتبـــــر العوامـــــل املاديـــــة مـــــن أهـــــم العوامـــــل التـــــي تقـــــف وراء 1 

 فالشـــباب حـــديثيلديـــه املـــال،  إذا تـــوفر يســـتطع الشـــاب الـــزواج إال غـــالء املهـــور وارتفاعهـــا، حيـــث الفـــي  ،واملتمثلـــة

 .  ظاهرة تأخر الزواجإلى    والذي يؤدي بدوره ،يستطيعون توفير متطلبات الزواج املادية التخرج ال

ــاة عـــــن شـــــريك الحيـــــاةتج. العوامـــــل اال 2   ماعيـــــة: وتتعلـــــق تلـــــك العوامـــــل بتصـــــورات أســـــرة الشـــــاب والفتـــ

 
 
ــاة املســـــتقبلية، أو شـــــريكةقاســـــية علـــــى شـــــريك  ااملســـــتقبلي، فقـــــد تضـــــع بعـــــض الســـــر شـــــروط وتتمثـــــل تلـــــك  الحيـــ
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بمســتوى مــادي وتعلــيم، ومركــز  علــى مواصــفات معينــة فــي الــزوج أو الزوجــة، ـكـأن يتمتــع الــزوجصــرار الشــروط باإل 

 .  (1)  اجتماعي معين

 أن علــــيمهن: فقــــد تــــرفض الفتــــاة الــــزواج نتيجــــة لرغبتهــــا فــــي إكمــــال تعليمهــــا، كمــــاتيــــات ل. مواصــــلة الفت3 

ا وثقافــة، وقــد يكــون مــات قــد يرفضــن اال بعــض الفتيــات املتعل البــديل لــذلك غيــر  رتبــاط بمــن هــو أقــل مــنهن تعليمــ 

 .ظاهرة تأخر الزواجموجود في البيئة التي تتواجد فيها الفتاة، مما يوقعها في 

اة عـــــن شـــــريك الحيـــــاة: تختلـــــف النظـــــرة لشـــــريك الحيـــــاة بـــــاختالف مســـــتوى الثقافـــــة، تـــــ . تصـــــورات الف 4 

الــذي يتفاعــل فيــه  ،جتمــاعي والســري وامل ــيواملرحلــة العمريــة، ومســتوى الطمــوح، وطبيعــة الوســط اال والتعلــيم، 

نترنت على مفاهيم الفتيات عن شريك الحياة، وقد ترفض كثيــر مــن عالم املرئي واملسموع واإل الشخص، ويؤثر اإل 

ــي ــارس الحـــالم الـــذي وضـــعته الفـــالم فـ ــار فـ ــاطبين بانتظـ ــتهن الفتيـــات الخـ ــاة اال  ،مخيلـ ــاول الفتـ ــار وتأجيـــل وتحـ نتظـ

 .(2)  في عنوستها اقد يكون تفكير الفتاة سبب  بذلك ه، و رغبة بانتظار الشريك الذي تحلم برتباط اال 

حيــاة  الحيــاة الزوجيــة: إذ تتــوهم كثيــر مــن الفتيــات أن الحيــاة الزوجيــة عبــارة عــن إلــى . النظــرة الســلبية5 

ــا يعـــــود ذلـــــك لـــــنمط  ــئة اال رتيبـــــة ومملـــــة، وربمـــ ــتها الفتـــــاةالتنشـــ ــي تعكـــــس ،جتماعيـــــة التـــــي عاشـــ ــى  والتـــ حـــــد كبيـــــر إلـــ

 تجاهات السرية نحو الزواج.اال

ا في قرار زواجهــا، فعمــل املــرأة يقلــل مــن اعتماديتهــا علــى أســرتها . عمل املرأة: قد يكون لعمل الفتاة تأثير  6 

ي شــخص، كمــا رتبــاط بــأالتفكيــر قبــل اال إلــى  بالرجــال، دعاهــاالعمــل واختالطهــا إلــى  وزوجهــا، كمــا أن خــروج املــرأة

رفــض كــل مــن يتقــدم لهــا، إلــى  مما قد يؤدي ؛أمام الفتاة في مرحلة عمرية معينة توفر فرص االختيارإلى   أدى ذلك

 .(3)  ظاهرة تأخر الزواجإلى   المر الذي قد يوصلها  ،تعلم أيهم أفضل، وتظل تؤجل عملية االختيار اللنها قد  

تأخر الــزواج فــي إلى  ن تؤديسباب التي من شأنها أبال  وعي العينة املبحوثة يختص بمدى  الجزء الثالث: 

املجــاالت التــي تمثــل العوامــل التــي تســاعد فــي تفشــ ي ونظــرة العينــة املبحوثــة للــدور الــذي تقــوم بــه  ،املجتمــع الليبــي

تــأخر الــزواج إلــى  ن تــؤديسباب التي من شأنها أبال ( 4ويوضح الجدول رقم )  ،مدينة خمسظاهرة تأخر الزواج في  

ارتفـــاع نســـبة تـــأخر الـــزواج لـــدى الشـــباب مـــن بمـــا يســـهم فـــي  ،هـــذه الظـــاهرةفـــي انتشـــار  اودورهـــ  ،فـــي املجتمـــع الليبـــي

ا  ،نــاث(اإل   -ذكور الجنسين )ال مــن  ،الشــباب املقيمــين فــي مدينــة الخمــسإلجابــات العينــة املفحوصــة مــن   وذلــك وفقــ 

هــذه إلــى  ســباب املؤديــةال ولعــل مــن أبــرز  ،اعامــ   40:  25الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ،إنــاث( –الجنســين )ذكــور 

ويجيـــب هـــذا  ،تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي تفـــاقم هـــذه الظـــاهرة (العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصـــاديةهـــو أن ) ،الظـــاهرة

 :التساؤل الرئيس ي التالي )الثاني(الجزء عن 

 ؟مدينة خمسسباب تأخر الزواج في أما   -  

 

 

 

عــامر علــي ســلطان، أســباب ظــاهرة العنوســة فــي مدينــة الموصــل مــن وجهــة نظــر  مدرســات و محمــد محمــد الســبعاوي ( (1
 .249  -226ص   م،2007،  3 :، العدد6 :األساسية، المجلدالمدارس العدادية، مجلة كلية التربية 

مجلة جامعة جنـوب  ،هللا الشايع، األسباب المؤدية إلى حدوث العنوسة لدى الفتيات داخل المجتمع السعودي محمد عبد(  (2
 .228 –  201ص    م،2008،  5 :، العدد7  المجلد:  الوادي،

جنـار عبـد القـادر أحمـد الجبـاري، قلـق المسـتقبل لـدى المدرسـات المتـأخرات عـن الـزواج و لنعيمـي  اهادي صالح رمضـان  (  (3
 .296  -271في مركز محافظة كركوك، مرجع سابق،  
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 ،الليبية  الخمسمن مدينة الشباب يوضح التكرارات والنسب املئوية لجابات  (4الجدول رقم ) 

 : تأخر الزواج في املجتمع الليبيإلى   ن تؤديسباب التي من شأنها أأل احول 

 

 الفقرات  -
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بة  
س
الن

رار 
تك
ال

بة  
س
الن

 

1 
 عتقد أن ارتفاع تكاليف الزواج ا 

 . زواج الفتيات يسهم في تأخر
144 87 % 15 9.20 % 6 3.80 % 4.38 1.23 28 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

 20 1.91 4.34 % 9.10 15 %7 11 % 83.90 139 .  تأخر سن الزواج عتقد أن ارتفاع املهر يتسبب فيا  2

ية
اد
م

 

3 

 عتقد أن الطموح الزائد ا 

 بمواصفات الزواج أو الزوجة

 . يسهم في تأخر سن الزواج

132 79.90 % 15 9.10 % 18 11 % 3.96 1.34 14 

ية 
ص
شخ

 

4 

 خفاق اعتقد أن حاالت اإل 

 والفشل العاطفي تسهم في تأخر 

 . سن الزواج

128 77.30 % 20 12.3 % 17 10.4 % 3.84 1.23 4 

ية 
ص
شخ

 

5 

 عتقد أن تهرب الشباب من ا 

 املسؤولية السرية يسهم في تأخر

 . سن الزواج

126 75.80 % 27 16.50 % 12 7.70 % 3.80 1.80 24 

ية
اع
تم
ج
ا

 

6 

 أرى أن امتناع بعض اآلباء عن  

 تزويج بناتهم بسبب تسلسل

 . العمر يسهم في تأخر سن الزواج

125 75.40 % 30 18.50 % 10 6.10 % 3.78 1.76 27 

ية
اع
تم
ج
ا

 

7 

 عتقد أن تخوف الفتيات على ا 

 حريتهن من قيود الزواج يسهم في

 . تأخر سن الزواج

119 71.60 % 36 22.3 % 10 6.10 % 3.65 1.52 30 

ية
اع
تم
ج
ا

 

8 
عتقد أن ظهور البطالة، وانعدام فرص العمل للذكور  ا 

 . يسهم في تأخر سن الزواج للجنسين 
117 70.40 % 28 17.30 % 20 12.30 % 3.57 1.12 22 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

9 

 عتقد أن املشكالت النفسية  ا 

 التي تعاني منها الفتاة تسهم في 

 . تأخر سن زواجها

116 6950 % 13 8.20 % 36 22.30 % 3.74 1.35 10 

ية 
ص
شخ

 

10 

 عتقد أن السمعة االجتماعية  ا 

 املرتبطة ببعض السر تسهم في 

 .   تأخر سن زواج الفتيات

114 68.50 % 36 22.40 % 15 9.10 % 3.45 1.19 18 

ية
اع
تم
ج
ا

 

11 
  وانفصالها يسهم في تأخر الفتاةعتقد أن خطبة ا 

 . مرة أخرى  ارتباطها
112 68.30 % 22 13.50 % 30 18.20 % 3.41 1.71 12 

ية
اع
تم
ج
ا
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12 
كلفة عالية  عتقد أن عدم الحصول على السكن لن التا 

 .يسهم في تأخر سن الزواج
112 67.20 % 28 17.50 % 25 15.30 % 3.37 1.32 25 

ية
اد
م

 

13 
 عتقد أن االختالط بين الجنسين  ا 

 . يسهم في تأخر سن الزواج
108 65.20 % 15 9.10 % 42 25.70 % 3.25 1.41 21 

ية
اع
تم
ج
ا

 

14 

 عتقد أن نقص التفاعل  ا 

 االجتماعي للفتاة يسهم في تأخر 

 . سن زواجها

104 63.50 % 18 10.10 % 43 26.4 % 3.22 1.48 13 

ية
اع
تم
ج
ا

 

15 
 املشكالت السريةعتقد أن ا 

 . زواج الفتيات تسهم في تأخر
103 63.10 % 33 20.30 % 29 17.60 % 3.18 1.53 17 

ية
اع
تم
ج
ا

 

16 
 رى أن مستوى جمال الفتاةأ 

 سن زواجها يسهم في تأخر
103 61.90 % 33 20.50 % 29 17.60 % 3.07 1.38 8 

ية 
ص
شخ

 

17 
زواج  يسهم في تأخر  عتقد مواصلة الدراسة الجامعيةا 

 . الفتيات
101 60.50 % 31 19.30 % 33 20.20 % 2.99 0.76 3 

ية 
ص
شخ

 

18 
عتقد أن وجود الفوارق الطبقية في الزواج يسهم في ا 

 . تأخر سن زواج البناء
97 58.20 % 35 21.40 % 33 20.40 % 2.92 0.69 23 

ية
اع
تم
ج
ا

 

19 
الزواج تخاذ القرار ا  اعتقد أن التدخل من الهل في

 .سن الزواج يسهم في تأخر
96 57.60 % 22 13.70 % 47 28.70 % 2. 90 0.89 6 

ية
اع
تم
ج
ا

 

20 

 رى أن سن الزواج للذكور أ 

 ناث في املجتمع الليبي  واإل 

 . ا يعد متأخر  

95 57.30 % 32 19.60 % 38 23.10 % 2.87 0.75 29 

ية
اع
تم
ج
ا

 

21 

 عتقد أن شيوع الزواج منا 

 يسهم فيطبقة اجتماعية واحدة 

 .تأخر سن الزواج

95 57 % 34 20.70 % 36 22.30 % 2.87 0.75 19 

ية
اع
تم
ج
ا

 

22 

 أرى أن مسؤولية الفتاة املادية 

 تجاه عائلتها يسهم في تأخر 

 . زواجها

94 55.90 % 34 21.10 % 37 23.00 % 2.75 0.45 2 

ية
اد
م

 

23 

 عتقد أن الصراعات التي تمر بها ا 

 بعض املجتمعات تسهم في تأخر 

 .   سن زواج الشباب

88 53.40 % 42 25.80 % 35 21.80 % 2.69 0.82 26 

ية
اع
تم
ج
ا

 

24 

 في  اعتقد أن وجود فتاة مطلقة

 زواجها  السرة يسهم في تأخر

 . وشقيقاتها

85 51.30 % 19 11.70 % 61 37 % 2.59 0.69 15 

ية
اع
تم
ج
ا

 

25 
 تكاليف العرسعتقد أن الصرف الباذذ على ا 

 . قد يسهم في تأخر سن زواجها
85 50.90 % 30 18.50 % 50 30.60 % 2.50 0.70 1 

ية
اد
م

 

26 
لزواج من رجل متزوج بأخرى رفض الفتاة لعتقد أن ا 

 . يسهم في تأخرا زواج الفتيات
83 49.60 % 30 18.60 % 52 31.80 % 2.46 0.63 16 

ية
اع
تم
ج
ا
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27 

 االقتصاديعتقد أن املستوى ا 

 املتدني لسرة الفتاة يسهم في 

 . تأخر سن زواجها

79 47.70 % 38 23.20 % 48 29.10 % 2.38 0.93 11 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

28 
 عتقد أن عمل الفتاة يسهم في  ا 

 . سن زواجها تأخر
77 45.60 % 49 30.30 % 39 24.10 % 2.27 0.56 5 

ية 
ص
شخ

 

29 
 نترنت اعتقد أن التكنولوجيا واإل 

 . تأخر سن الزواجتسهم في 
76 45.30 % 15 9. 60 % 74 45.10 % 2.27 0.87 9 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

30 
 عاقة الجسمية  اعتقد أن اإل 

 .سن زواج الفتاة تسهم في تأخر
73 43.20 % 30 18.70 % 62 38.10 % 2.17 0.78 7 

ية 
صح

 

 

حــول الســباب التــي مــن شــأنها أن  ( عبــارة تضــمنتها اســتبانة30أنــه مــن أصــل ) ،(4يوضــح الجــدول رقــم ) 

علــى أغلــب عبــارات االســتبانة  ،الخمــسمدينــة  شــبابأجابــت العينــة مــن ، خمــستؤدي إلى قاصر الزواج فــي مدينــة 

تــأتي عبــارة: )اعتقــد أن ارتفــاع املرتبــة الولــى  يفــ نــه وأ%( 87( وبنســبة )1العبــارة رقــم ) تبــينا(، حيــث )أوافــق دائمــ   ــــــبـ

 ،املرتبـــة الثانيـــة والثالثـــة أن فـــي(، 2(، )1العبـــارتين رقـــم ) وتبـــين (،زواج الفتيـــات يســـهم فـــي تـــأخر ،الـــزواجتكـــاليف 

و الزوجــة يســهم فـــي بمواصــفات الــزواج أ عتقــد أن الطمــوح الزائــد)ا أن ،%( علــى التــوالي79.9) ،%(83.9بنســبة )

وهـــو مـــا يجيـــب علـــى  (،زواجســـن الـــ  خفـــاق والفشـــل العـــاطفي تســـهم فـــي تـــأخر)حـــاالت اإل ، وأن تـــأخر ســـن الـــزواج(

وجــاءت أقــل العبــارات فــي نســبة املوافقــة، فــي  ،؟ب تأخر الــزواج فــي املجتمــع الليبــيسباما أ: ( القائل2)التساؤل رقم 

 .(سن زواج الفتاة  تسهم في تأخر عاقة الجسميةاعتقد أن اإل )%(، بأن43.20(، ونسبة )30العبارة رقم )

 

 املطلب الثاني 

 الدراسة وتحليلها وتفسيرهانتائج عرض 

 نتائج الدراسة:  •

ب تــأخر الــزواج فــي املجتمــع ســباي أهــم أ( عــن... مــا هــ 4جابات العينة على عبارات الجدول رقم )بناء على إ 

إطــار املجتمــع الليبــي، وامتــداد آثــار هــذه التغيــرات  ملتالحقة على البناء االجتمــاعي فــيمع تزايد التغيرات اأنه    ؟الليبي

فــي تغيــر بعـــض مظــاهر  اعلى موضوع الزواج، فلقد كان املأمول أن يلعب التغير االجتماعي والثقافي فــي املجتمــع دور  

االعـــادات والتقاليــــد
 
ـــ ادي املـــدن، وارتفـــاع املســـتوى املـــ إلـــى  مـــن املجتمعـــات التقليديـــة ، إال أن انتقـــال الفـــراد فجائيـ

لتغيــر االجتمــاعي انتكــاس الوظيفــة الفعليــة لإلــى  للفـراد، وغياب الوعي بينهم، ومحاولة بعضهم محاكاة اآلخــر أدى

 
 
  مـــن أن تحـــد مـــن بعـــض العـــادات والتقاليـــد والثقـــافي، فبـــدال

 
 ،اإلســـراف ا فـــيوتفشـــي   االقديمـــة، نجـــد ازديادهـــا بـــذخ

اختفــت بعــض صــور التعــاون التــي كانــت تــتم بــين نه قد أو  ،(1)(2006سعاد عفيفي،  وهو ما يتفق مع نتائج دراسة )

املجتمـــع  المـــح التغيـــر التـــي شـــهدها الـــزواج فـــيرصـــد أهـــم ميمكـــن بلـــورة نتـــائج الدراســـة مـــن خـــالل و أفـــراد املجتمـــع، 

 :كما يلي ،الليبي

اارتفعــت القيمــة املاديــة للمهــور ارتفاعــ   -  لشــباب ا ، لدرجــة أصــبح مــن الصــعب معهــا علــى كثيــر مــنا كبيــر 

 احيــث اليــزال املهــر يعــد مؤشـــر   خر، مــن جانــب أوليــاء أمــور الفتيـــات؛تــدبير املهــر، وذلــك مــن قبيــل املباهـــاة والتفــا

 

 .2006سعاد عفيفي، العنوسة في المجتمع الليبي، رسالة ماجستير،  (  (1
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املدفوعــة لفتيـــات أخريـــات فـــي  املهـــور إلـــى  علــى املكانـــة االجتماعيـــة لهـــل الفتــاة، كمـــا ال يـــزال املهـــر يتحــدد بالقيـــاس

 . وفى محيط الجيرة  ،املحيط القريب

ازدادت تكاليف ونفقات الزواج الخرى، حيث يشترط أهل العروس إقامة حفل زفــاف بأحــد المــاكن   - 

االعامــة الفـــاخرة، وشـــراء مصـــوغات مـــن ا وهـــدايا عينيـــة  ،لوالـــدتها وأخواتهـــا لـــذهب واملجــوهرات للعـــروس، وأحيانـــ 

أســـــــرتها، وتكـــــــاليف وجبـــــــات الغـــــــذاء والعشـــــــاء مثـــــــل املالبـــــــس وقطـــــــع القمـــــــا  الفـــــــاخرة للعـــــــروس ولـــــــبعض أفـــــــراد 

 . للمدعوين واملشاركين في إقامة حفل الزواج

تــــــأخر ســــــن الــــــزواج إلــــــى  أدى انتشــــــار التعلــــــيم بالنســــــبة لإلنــــــاث، والتحــــــاق الكثيــــــرات مــــــنهن بالجامعــــــة - 

ابالنسبة للشـباب من الجنسيـــن ومــا نــتج عنــه مــن تــأخ يعرضــون عــن  مــن الشبـــاب ر فــي تكــوين الســرة، كمــا أن كثيــر 

 
ُ
ــا فتـــرة الـــزواج بالجامعيـــات، حيـــث ت ــي للفتـــاة وبقاؤهـ ــا ارتفـــع املســـتوى التعليمـ ــالغرور، وكلمـ ــة بـ ـــم الفتـــاة الجامعيـ تهـ

الزواج، المر الذى نتج عنه ظهور مشكالت كــان ضــحيتها الشــباب مــن  على مقاعد الدراسة قلت فرصتها في  أطول 

 ،لعــدم تــوفر اإلمكانيــات املاديــة اوذلــك نظــر   ؛ض عــن الــزواجالجنسين، فبالنسبة للشباب ظهرت موجة من اإلعــرا

ظـــاهرة تـــأخر وأصـــبحت ظـــاهرة االســـتدانة واضـــحة لـــدى املقبلـــين علـــى الـــزواج، وبالنســـبة للفتيـــات ظهـــرت مشـــكلة 

 مراحله العالية وتخصصاته الدقيقة. يمحيطهن اتجاه سلبي نحو التعليم وخاصة ف كما ظهر في  الزواج

اقد أفرزت هذه املشكالت ن  إ  -   محــيط تغير في أنساق القيم فــيإلى  من أنماط السلوك، التي تشير عدد 

الشــباب، ومنهــا إقــدام كثيــر مــن الشــباب علــى الــزواج بفتيــات مــن خــارج مجــتمعهم ســواء مــن املجتمعــات العربيــة 

بــين فتيــات  ظــاهرة تــأخر الــزواجتفاقم مشــكلة إلى  وهذا من شأنه أن يؤدي ،الفقيرة أو الزواج من جنسيات أخرى 

الســفر والــرحالت مــ رب أخــرى تغنــيهم عــن الــزواج املســتحيل  يوهنــاك فئــة أخــرى مــن الشــباب تجــد فــ مجتمعــاتهم، 

 .(1)(م2003  ،)محمد الشريفوهو ما يتفق مع نتائج دراسة   ،تحقيقه في بعض الوقات

 :الدراسة وتفسيرهاتحليل نتائج  •

 ،(4فـــــي الجـــــدول رقـــــم )الخمـــــس مدينـــــة  شـــــباب مـــــن العـــــرض الســـــابق إلجابـــــات العينـــــة املفحوصـــــة مـــــن  

ا  ،لدراســـة امليدانيــة مـــن نتـــائج مــا توصـــلت إليــه اإلـــى  ضــافةباإل  يتبــين أن اســـتجابة أفــراد العينـــة كانــت مرتفعـــة جـــد 

بارتفــاع تكــاليف الــزواج وهــي الفقــرات ذات الصــلة ســباب تــأخر الــزواج، ا ملقيــاس أ( وفقــ  28، 20، 7)علــى الفقــرات 

، 27، 24، 14، 4)وكانـــت مرتفعـــة علـــى الفقـــرات  ،، والطمـــوح الزائـــد بمواصـــفات الـــزوجخفـــاق العـــاطفيوحــاالت اإل 

ــلة بارتفــــاع مســــتوى  ،(22، 30 ــي الفقــــرات ذات الصــ ــاليف الــــزواج، وعــــد وهــ رغبــــة الشــــباب فــــي تحمــــل  ماملهــــور وتكــ

، 21، 25، 12، 18، 10)املسؤولية، والعراف والتقاليد السرية املرتبطة بالزواج، وكانــت متوســطة علــى الفقــرات 

ــية واالجت (3، 8، 17، 13 ــة النفســـ ــلة باملشـــــكالت املختلفـــ ــي الفقـــــرات ذات الصـــ ــا بعـــــض وهـــ ــاني منهـــ ــي تعـــ ماعيـــــة التـــ

وهـــــي الفقـــــرات ذات  (1، 15، 26، 2، 19، 29، 6، 23)الفتيـــــات وأســـــراهن، فـــــي حـــــين كانـــــت متدنيـــــة علـــــى الفقـــــرات 

الصلة بإكمال بعض الفتيات لتعليمهن، والتزاماتهن السرية، وشيوع الزواج من طبقة اجتماعية واحدة، وكانــت 

ا علــــى الفقــــرات   مــــن وهــــي الفقــــرات ذات الصــــلة بعمــــل الفتــــاة، وزواج الب مــــن أكثــــر ،(9، 5، 11، 16)متدنيــــة جــــد 

ستجابات متوسطة على الدرجــة الكليــة نترنت ودورهما في تأخر سن الزواج، كما كانت اال امرأة، والتكنولوجيا وال 

 للمقياس.

 

الشريف(  (1 فبعاد  ، األمحمد محمد  الزواج  لسن  المحددة  الليبي  ياالجتماعية  ماجستير غير    ،المجتمع  رسالة 
 .   237ص    ،م2003 ،جامعة طرابلس  ،منشورة
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اطفي مــــن العــــ  خفــــاقاإل ت اد علــــى الفقــــرات املتعلقــــة بحــــاال أفــــر أظهــــرت النتــــائج املتعلقــــة أن اســــتجابات و  

بمواصــفات الــزوج كعوامــل ذات عالقــة مباشــرة  والطمــوح الزائــد ،اكانــت مرتفعــة جــد   ،عينــة الدراســةوجهــة نظــر 

ســـــتجابات مرتفعـــــة علـــــى الفقـــــرات ذات العالقـــــة بارتفـــــاع املهـــــور، والوصـــــمة كمـــــا كانـــــت اال  ،ظـــــاهرة تـــــأخر الـــــزواجب

حـــريتهن بعـــد الـــزواج، وتعكـــس تلـــك النتيجـــة جتماعيـــة لـــدى بعـــض الســـر، وخـــوف بعـــض الفتيـــات مـــن فقـــدان اال 

عــاطفي  قفمــرور الشــباب بتجــارب إخفــا ،ظــاهرة تــأخر الــزواجتجــاه العــام لــدى الشــباب الجــامعي مــن موضــوع اال

ا إلــى  يمكــن أن يســهم ا  ،ظــاهرة تــأخر الــزواجحــد بعيــد بتــأخر ســن الــزواج وأحيانــ  كمــا أن التقــديرات املرتفعــة جــد 

ويــؤدي االرتفــاع  ،ظــاهرة تــأخر الــزواجإلــى  الشــريك املثــالي قــد تــؤدي بالفتــاة  حــث عــنملواصفات شريك الحيــاة، والب

ا  الـــزواج عـــزوف الشـــباب عـــنإلـــى  للمهـــور  الكبيـــر أعبـــاء  فـــاء بمتطلبـــات الحيـــاة وتحمـــلو لعـــدم قـــدرتهم علـــى النظـــر 

ــا أن الوصـــمة االج ــائتأســـيس أســـرة جديـــدة، كمـ  تماعيـــة لـــدى بعـــض الســـر قـــد تقـــف حـ
 
ــات؛  أمـــامال إذ  زواج الفتيـ

ات التقييميــة املهمــة لقبــول مــ بأهميــة بالغــة لســرة الشــاب والفتــاة، ويعتبــر ذلــك مــن املحك الليبــي ينظــر فــي املجتمــع

قــد يــدفع  أو رفــض الــزواج لــدى الشــباب والفتيــات، كمــا أن خــوف بعــض الفتيــات مــن فقــدان حــريتهن بعــد الــزواج

 ، منهــا:ســن الــزواج مجموعة من العوامل ذات العالقــة بتــأخر معجة وتتفق تلك النتي  ،ظاهرة تأخر الزواجإلى    بهن

انفصال الوالدين، واملعتقدات الخاطئة حــول الــزواج، كمــا تتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا جــاءت بــه و   التفكك السري 

إلــى  التي أظهرت نتائجها أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل والســباب التــي تــؤدي،  (1)(م2001  ،العلمي)نتائج دراسة  

ا مــع بعــض الشــخاص قبــل عنوسة الفتيات في املجتمع الليبي منها: ارتفاع تكاليف الزواج،  وارتبــاط الفتــاة عاطفيــ 

 الزواج.

 التــي أظهــرت نتائجهــا أن أســباب (2)(م2007 ،السًناد)كما تنسجم تلك النتيجة كــذلك مــع نتــائج دراســة   

ف الحيــاة، ومشــكلة الســكن من وجهة نظر الطلبة تمحورت حول، غالء املهور، وارتفاع تكــالي  ظاهرة تأخر الزواج

 .يجار، وفقدان الوالدين، ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربية الخوة، ومواصلة التحصيل العلميوغالء اإل 

 الخاتمة: 

 ،الســلبية التــي تعــود علــى الجنســـينثارهــا آلهــا ظــاهرة تــأخر الــزواج للجنســين فــي املجتمــع الليبـــي ن تبــين أ 

عــدم الحصــول علــى : مــا يلــي ،خاصــة خمــسعامــة فــي مدينــة  فــي املجتمــع الليبــيأســباب تــأخر ســن الــزواج هــم أمــن و 

االجتماعيـــة واالقتصـــادية الصـــعبة  الظـــروفو  ،قـــرار الـــزواجفـــي اتخـــاذ هـــل وتـــدخل ال  ،الســـكن لن التكلفـــة عاليـــة

، علــى ضاع منها الحصول علــى فرصــة الــزواج سواء كان متوسط أو عالي؛  لم تحصل على مؤهل علمي،  يلفتاة التل

 بشـــكل ر و املهـــ وكـــذلك غـــالء  ،نهـــا ســـوف تحصـــل علـــى فرصـــة عمـــلحصـــلت علـــى مؤهـــل؛ ل يالفتـــاة التـــ العكـــس مـــن 

ن كمــا أ ،تــأخر ســن الــزواج للجنســين على فرصة عمــل ســبب فــيالشباب  دم حصول  ن عأإلى    ضافةفيه، باإل لغ  امب

  ،الجامعيـــــة ســـــبب مـــــن الســـــبابدراســـــة لل الفتـــــاة مواصـــــلة
 
العـــــادات بلتـــــزام داخـــــل املجتمـــــع الليبـــــي  عـــــن االفضـــــال

 .كزواج القارب أو بين أبناء القبيلة الواحدة أو في نفس النطاق الجغرافي  ،والتقاليد

 

 

 

سن الزواج وظاهرة العنوسة في األردن،    األردن، تأخر  ي، تأخر سن الزواج وظاهرة العنوسة فيهال بهاء أحمد العلم(  (1
 . م2001رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن،  

جالل غربول السناد، تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي: دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق، مجلة  (  (2
 . 1  -83 ص م،2007، سوريا، 1  : ، العدد12 :جامعة دمشق، المجلد
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 : التوصيات

العوامــــل  كيفيــــة التغلــــب علــــىفــــي الكشــــف عــــن  ،تتمثــــل أهــــم االقتراحــــات والتوصــــيات فــــي هــــذه الدراســــة 

 ،تمــس الجنســين التي تساهم في تشكل وبروز ظاهرة اجتماعية ســلبية ،جتمعةاملاالجتماعية وغيرها من العوامل 

تســــاهم فــــي  والتــــي ،ســــالميةالحلــــول التــــي وضــــعتها الشــــريعة اإل مراعــــاة إلــــى  باإلضــــافة ،ال وهــــي ظــــاهرة تــــأخر الــــزواجإ

والتـــي تـــم تلخيصـــها علـــى النحـــو  ،املناســـب للـــزواج قـــدام علـــى الـــزواج قبـــل تخطـــي الســـنتشـــجيع الجنســـين علـــى اإل

 التالي:

خاصـــة املتعلقـــة  ،و الفتيـــاتواملاديـــة التـــي قـــد تواجـــه الشـــباب أ االجتماعيـــةمعالجـــة القضـــايا واملشـــاكل  •

وســن قــوانين  ،وعــدم إرهــاق كاهــل الشــباب باملصــاريف ،التخفيف من غــالء املهــور ك   عادات والتقاليد واملفاخرة،بال

 منح كل من الفتى والفتــاة حريــة الــرأي واالختيــار فــي حــدود ضــوابط الــدين والخــالقو  ،تحدد املهور وتكاليف الزواج

إنشـــاء صـــناديق للـــزواج برأســـمال معـــين مـــن تبرعـــات التجـــار ورجـــال العمـــال و  والســـلوك اإلنســـاني املتعـــارف عليـــه،

، نصــيلة أثنــاء مراســم الخطوبــة والقــراالتقاليــد ال إلــى  العــودةو  يم املســاعدات للــراغبين فــي الــزواج،لتقــد والثريــاء؛

   والبعد عن اإلسراف والتبذير.  ،تباع منهج الوسطية واالعتدالوا

حثهـــا علـــى  يـــتم ذلــك مـــن خـــالل:و  ،تعــديل اتجاهـــات وســـلوك الفتـــاة نحـــو الــزواج لعـــالج مشـــكلة العنوســـة •

التعــزز بــاختالق تواضــع الفتــاة وعــدم و  ملوافقــة علــى الــزواج مــن رجــل متــزوج،او  ،لــزواج أثنــاء التعلــيماملوافقــة علــى ا

التنــــازل عــــن بعــــض الطموحــــات و  بالســــمعة الطيبــــة، والســــيرة الحســــنة، الحــــرص علــــى التمتــــعو  املعــــاذير الوهميــــة،

ــة أو ا ــة االجتماعيـ ــى الـــزواج مثـــل املكانـ ــة علـ ــي املترتبـ ــي حـ ــي فـــيال، أو فـ ــين... إلـــخ، و لســـكن فـ ــاةمعـ ــع الفتـ املتعلمـــة  تواضـ

وتجنــــب التجــــارب صــــيانة الــــنفس و  بعــــض الشــــروط املرغوبــــة فــــي الــــزوج،التنــــازل عــــن خاصــــة الجامعيــــة العاملــــة، و 

البعــد عــن و  التحلــي بمكــارم الخــالق،و  رغوبــة وعــدم التشــبه بــأمور الرجــال،التمتــع بصــفات النوثــة املو  العاطفيــة،

عائلــــة املوافقــــة علــــى الــــزواج فــــي م ــــزل و  لــــبعض القــــارب، الــــزواج الفاشــــلعض ثر بــــبعــــدم التــــأو  التبــــاهي والتفــــاخر،

 اللجوء للصيام وطاعة هللا واإلخالص في العبادة.و   الشاب املتقدم للزواج منها،

 ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل: ،تعـــديل وتغييـــر اتجاهـــات وســـلوك الشـــباب نحـــو الـــزواج لعـــالج مشـــكلة العنوســـة •

تجنــــب و  مكــــارم الخــــالق والبعــــد عــــن الرذائــــل،التحلــــي بو  ك القــــدرة علــــى الــــزواج،العمــــل وامــــتالالســــعي الجــــاد نحــــو 

تجنـــب الـــزواج و  فـــي املواصـــفات املرغوبـــة فـــي الفتـــاة،االعتـــدال و  ،مشـــاهدة البـــرامج الجنســـية علـــى القنـــوات املشـــفرة

ــنة،التمتـــ و  بالجنبيـــات، ــيرة الحسـ ــة والسـ ــية مـــن عـــدم البحـــ و  ع بالســـمعة الطيبـ ــالح شخصـ  وراء الـــزواج،ث عـــن مصـ

 فهــــن أصــــحاب عفــــة وخلــــق وديــــن، الليبيــــاتتــــوافر الثقــــة فــــي الفتيــــات و  اإلقــــدام علــــى الــــزواج وتحمــــل املســــؤولية،و 

 يل العقبــات التــي تقــف أمــام الــزواج،الصــمود والرغبــة فــي تــذلو  للفتــاة املتعلمــة، خاصــة الجامعيــة، تعــديل النظــرةو 

دد الزوجــات مــع الســعي نحــو تعــ و  تــاة طاملــا تــوافر شــرط الــدين،فــي الف التواضع والرضا بالقليــل مــن الجمــال واملــال  و 

 البعد عن التدخين واملخدرات واملسكرات.و   شرط العدل والقدرة،

 ويــتم ذلــك مــن خــالل: ،اإلصــالح والتعــديل فــي اتجاهــات الســر )اآلبــاء والمهــات( لعــالج مشــكلة العنوســة •

مـــور الخطبـــة واملهـــر االعتـــدال فـــي أو  طبـــة والـــزواج،فـــي أمـــور الخ -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -بســـنة املصـــطفى  التمســـك

نـــــت خاصـــــة فـــــي الظـــــروف البحـــــث عـــــن الـــــزوج املناســـــب للبو  ونفقـــــات الـــــزواج، واملســـــاعدة واملســـــاندة لـــــزوج البنـــــت،

التصــدي لعمليــات و  فقة على زواج البنت مــن رجــل متــزوج،املواو  قة على زواج البنت أثناء التعليم،املوافو   الحالية،

 الشــاب املتقــدم للــزواج مــن أبنــتهم، تواضــع الهــل فــي تعــاملهم وطلبــاتهم مــنو  الكثيــرة، واستئصــال مثيراتهــا،لطــالق ا

ا على ميراثها،  حرص الب على طاعة هللا وعدم عضلو 
 
ا في راتبها أو خوف ر الفتــاة علــى الــزواج عدم إجبــاو  ابنته طمع 
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عــدم تقليــد اآلخــرين خاصــة فــي و  نهــا قبــل رفضــه،اب املتقــدم للــزواج مأخــذ رأي الفتــاة فــي الشــ و  مــن شــخص معــين،

 تيسير المور على الشباب والفتيات وعدم املغاالة وفرض الشروط.  ،املغاالة في أمور املهر ونفقات الزواج

طاقاتهـــا وجهودهـــا ملواجهـــة تفشــــي ظـــاهرة  يمكـــن أن تجنـــد املؤسســـات االجتماعيـــة والجمعيـــات الخيريـــة •

 لــى  إ  وإعادة االعتبــار  ،تأخر الزواج
 
ا ولــيس عالقــة تجاريــة، وذلــك مــن خــالل تنظــيم ا أســري  شــكل الــزواج بوصــفه رباطــ

التقاليــد التــي عفــا عليهــا العــادات و  اج وملحاربــة شــتىالنــدوات واملحاضــرات الدوريــة للتوعيــة بــاملفهوم اإلســالمي للــزو 

   الـزمن،
 
بأســعار معقولــة  متطلبــات بيــت الزوجيــة عن إقامــة الســواق الخيريــة املختلفــة التــي تســاهم فــي تــوفير فضال

ا أو تقــديم املســاعدات املاليــة والقــروض الحســنة لراغبــي الــزواج، علــى أن يــتم تقســيطها وفقــ   وبهــامش ربــح بســيط،

 .  املقترضلظروف  

 

 قائمة املراجع

 : املصادر  
ً
 أول

اإلفريقي املصري، الطبعة الولى  لسان العرب للعالمة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور   (1

 هـ(، دار إحياء التراث العربي.1405)

بداية املجتهد البن رشد، كتاب الحجر، باب كتاب متى يخرجون من الحجر، و متى ي جر عليهم، و بأي   (2

 .  2شروط يخرجون؟، الجزء 

 .  15ج ، 4677حديث رقم  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : صحيح مسلم (3

 . (3204):(، واللباني في مشكاة املصابيح 1114 : )الترمذي (4

 .  ) 3349 : )(، والنسائي 1887 ماجه: )ابن  (5

   .(، دار الشروق 2515 - 2514 / 4 : )في ظالل القرآن (6

:  في تخريج أحاديث الحالل والحرام  ( وغاية املرام 3090 اللباني في مشكاة املصابيح )( و  1084 الترمذي: ) (7

( 219 . ) 

 . 2047)   / 5 : )قاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح مر  (8

 ( . 260  /  2 : ) الضياء الالمع (9

 ( .  605 : )(. واللباني في مشكاة املصابيح 1075 : )الترمذي (10

 .(، دار الكتب املصرية 271 /  13 : ) لجامع لحكام القرآنا (11

 ( . 166  / 19 جامع البيان في تأويل القرآن: ) (12

 ( . 1400 : )(، ومسلم 5066 أخرجه البخاري: ) (13

14) ( الترمذي:  )(،   1655 أخرجه  حسن 2318 والنسائي:  »حديث  الترمذي:  وقال  في  (  اللباني  وحسنه   ،»

 ( .   3089 : )( ومشكاة املصابيح  1917 رهيب: ) صحيح الترغيب والت

 .(، مؤسسة الرسالة 163 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان، ص ) (15

 .حول هذه املسألة املهمة(، ط: الشروق، ففيه كالم نفيس   579  - 578 / 1 في ظالل القرآن: ) (16
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 .(، ط، دار الفكر  24 / 3 أضواء البيان: )  (17

 .  2006 ،تونس ،الدار املتوسطية للنشر ،موسوعة القرن  (18

   :: املراجعثانًيا

ط   (1 واملعالجة،  املؤثرات  الزواج:  في  الجامعي  الشـباب  تأخر  الجوير،  مبارك  العبيكان،  1إبراهيم  مكتبة   ،

 م.1995الرياض، 

العلوم    -إسماعيل محمد الزيود، موقف املجتمع الردني من الزواج املبكر: دراسة ميدانية، مجلة دراسات   (2

 م. 2012، العدد: أ، الردن،  39عمادة البحث العلمي، املجلد:   -اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة الردنية 

بغزة (3 االنتحار  ملحاولي  النفس ي  التشريح  الخواجة،  محمد  حمزة  رسالة  إلهام  تحليلية،  إكلينيكية  دراسة   :

 م. 2016ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 

في جامعة   (4 العراقية: بحث ميداني  املرأة  لدى  الزواج  لتأخر سن  أنيس شهيد محمد، السباب االجتماعية 

، العراق، 3، العدد:  14ب، املجلد:  كلية اآلدا  -القادسية، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، جامعة القادسية  

 م. 2011

القاهرة،   (5 للكتاب،  العامة  املصرية  الهيئة  الشباب،  لدى  الزواج  سن  تأخر  البطران،  الحكيم  عبد  إيمان 

 م. 2015

التربية   (6 بكلية  املاجستير  طلبة  على  ميدانية  دراسة  حل:  أم  مشكلة  الزواج  تأخر  ظاهرة  السناد،    –جالل 

ا اتحاد  مجلة  دمشق،  الثالث، جامعة  العدد:  عشر،  الحادي  املجلد:  النفس،  وعلم  للتربية  العربية  لجامعات 

 م.  2013جامعة دمشق، سوريا، 

التربية جامعة   (7 كلية  املاجستير  طلبة  على  ميدانية  دراسة  أم حل:  العنوسة مشكلة  السناد،  جالل غربول 

النفس، جامعة دمشق،   للتربية وعلم  العربية  التربية، املجلد:  دمشق، مجلة اتحاد الجامعات  العدد: 11كلية   ،

 م.  2013، سوريا، 3

جالل غربول السناد، تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي: دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة   (8

 م.  2007، سوريا، 1، العدد: 12دمشق، مجلة جامعة دمشق، املجلد:  

العلوم   (9 مجلة  وتقييم،  عرض  للزواج:  االختيار  ظاهرة  تفسير  في  النظرية  االتجاهات  جمال،  حواوسة 

 م.  2016، الجزائر، 28م قاملة، العدد:  1945ماي    8اإلنسانية، جامعة 

رحيمة شرقي، تأخر سن الزواج بين اإلجبار واالختيار، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ورقلة،  (10

 م. 2014، جوان، 15العدد: 

بأي (11 و  عليهم،  ي جر  ومتى  الحجر،  من  يخرجون  متى  كتاب  باب  الحجر،  كتاب  املجتهد،  بداية  رشد،    ابن 

 . 2شروط يخرجون؟، الجزء 

 م. 1981، بيروت، دار النهضة العربية،  2سامية حسن الساعاتي، االختيار للزواج والتغير االجتماعي، ط (12

في   (13 سميرة أحمد قنديل وآخرون، العوامل املؤثرة في تأخر سن الزواج في املجتمع املصري: دراسة ميدانية 

 م. 2013، أكتوبر:  32مدينة املنصورة، العدد:  

 م.  1977سناء الخولي، السرة والحياة العائلية، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (14
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الزوا  عبد (15 تأخر  النصاري،  إسماعيل  "السباب  الحميد  الخليجي  املجتمع  في  الطالق  معدالت  وارتفاع  ج 

املجلد العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة  معاصرة،  فقهية  قراءة  العدد 26  :والحلول":  جامعة 97  : ،   ،

 .  م2000الكويت، الكويت، 

 م. 1984يت، عبد السالم الترميناني، الزواج عند العرب، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكو  (16

عبد الفتاح عثمان، علي السيد، الفئات الخاصة رؤية معاصرة للعمل االجتماعي، مؤسسة نبيل للطباعـة،  (17

 م.2011القـاهرة، 

اإلسالمية،   (18 والشؤون  الوقاف  وزارة  اإلسالمي،  الوعي  مجلة  وحل،  مشكلة  العنوسة  حسن،  الدين  عالء 

 م.  2016، الكويت، مارس 609، العدد: 53املجلد:  

املهن   (19 في  العاملة  للمرأة  الزواج  تأخر سن  إلى  تؤدى  التي  االجتماعية  العوامل  الرحمن،  النقر عبد  عنايات 

 م. 2008رسالة دكتوراه، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، السودان، املتخصصة بوالية الخرطوم، 

فاطمة عيس ى سيتان، تأخر سن الزواج للفتيات في املجتمع الحضري في الردن: دراسة على عينة في مدينة   (20

 م. 2013أربد، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية اآلداب، الردن،  

ا (21 القيم  شكري،  وأحمد  أنور  اإلسكندرية، فايزة  الجامعية،  املعرفة  دار  والعلم،  الفلسفة  بين  لخالقية 

 م. 2002

علم  (22 قسم  ماجستير،  مذكرة  الزواج،  عن  املتأخرات  من  عينة  لدى  والقلق  االكتئاب  الساس ي،  كريمة 

 م.2010) بوزريعة (،  النفس وعلوم التربية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر

الشارقة  (23 جامعة  مجلة  الزواجي،  االختيار  معايير  نحو  الجامعيين  الطلبة  اتجاهات  مرعب،  فرحان  ماهر 

املجلد:   واالجتماعية،  اإلنسانية  العدد،  13للعلوم  قاملة،  1،  جامعة  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  كلية   ،

 م.  2016الجزائر، 

 م.  1999مجد الدين عمر خيري خمش، علم االجتماع: املوضوع واملنهج، دار مجدالوي للنشر، الردن،   (24

اإلنسانية  (25 العلوم  مجلة  والسباب،  الواقع  الجزائري:  املجتمع  في  الزواج  سن  تأخر  صالي،  محمد 

 .  م2017، الجزائر، سبتمبر  2حمد وهران ، جامعة محمد بن أ30:  واالجتماعية، العدد 

عبد هللا الشايع، السباب املؤدية إلى حدوث العنوسة لدى الفتيات داخل املجتمع السعودي، مجلة   محمد (26

 م. 2008، 5، العدد:  7جامعة جنوب الوادي، املجلد:  

محمد محمد السبعاوي وعامر علي سلطان سلطان، أسباب ظاهرة العنوسة في مدينة املوصل من وجهة   (27

 م. 2007، 3، العدد:  6نظر مدرسات املدارس االعدادية، مجلة كلية التربية الساسية، املجلد:  

الليبي، رسالة ماج (28 املجتمع  في  الزواج  املحددة لسن  البعاد االجتماعية  الشريف،  ستير غير  محمد محمد 

 م. 2003منشورة، جامعة طرابلس، 

محمد مرس ي محمد مرس ي، تأخر زواج الفتيات: العوامل االجتماعية واالقتصادية، جامعة نايف العربية   (29

 م. 2009، الرياض،  1للعلوم المنية، ط 

 .  15، ج4677مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، حديث رقم  (30

  م.1984يح عبد املنعم، علم اجتماع العائلة، بغداد، مطابع جامعة بغداد، مليحة عوني وصب (31

 م. 1978د. إحسان محمد حسن، دار الطليعة، بيروت،    :ميتشيل دينكن، معجم علم االجتماع، ترجمة (32
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ألنعيمي   (33 القادر أحمد الجباري و هادي صالح رمضان  قلق املستقبل لدى املدرسات املتأخرات    ،جنار عبد 

كركوك محافظة  مركز  في  الزواج  املوصل  ،عن  جامعة  والعلم،  التربية   ، العراق  ،3  : العدد   ،17  :املجلد  ،مجلة 

 .  م2010

سن الزواج وظاهرة العنوسة في    تأخر  ،الردن  تأخر سن الزواج وظاهرة العنوسة في  ،د العلميهال بهاء أحم  (34

 .م 2001  ،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الردنية، عمان، الردن ،الردن

اقع ال ا: املو
ً
   :لكترونيةثالث

1) https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329   

https://www.albayan.ae/one-world/2009-09-04-1.468329
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