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الطالئع البحاثة 

القد�س: 
 رائد اأبو �سرية

جنني:
معاذ يو�سف دروي�س

حمزة يا�سر جرادات
حممد فار�س علي

 
رام اهلل:

با�سل امليمي
عدي حوراين

ح�سام اأبو �سامل

اخلليل: 
كرم خالد زيدات

حممود اأحمد �سراحنة
يا�سمني خالد زيدات

�سمال غزة: 
 يو�سف حميد

 حممود بدر
حممد اأبو قمر
الهام عوي�سة

          

جمم�عة من الطالئع من منطقة اخلليل يقدم�ن فعالية 
ح�ل الزواج املبكر يف احد اللقاءات املركزية – رام اهلل
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون

البحاثة ال�سغار من منطقة جنني
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الفهرس:
الفهرس:

النيزك • كلمة 

اليوني�سف • كلمة 

ويبحثون: يبادرون  الطالئع  ال�سغري...  • الباحث 

االبحاث هذه  • ملاذا 

• املنهجية 

البحث • ملخ�س 

1. املقدمة

2. البحث

3. التو�سيات

4. ماذا بعد

5. املراجع

6. امللحق
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:



9

مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

الباحث ال�سغري با�سل امليمي يحلل نتائج ال�ستبانات - رام اهلل
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«



11

الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 

ومنتجا، يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 
واخت�سا�سيني يف  مع خرباء  وبالتن�سيق  وتطويرها،  التدريبية  الربامج  رعاية  الرتاكمية يف  على خربتها 

جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
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العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال  عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  مرحلة  وبعد 
وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  اإىل عر�س  تهدف   ، املخت�س  الطاقم  اإ�سراف  ي�سممونها حتت 
اىل الطالئع ، بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من 

جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟

تباينت االآراء حول فكرة الزواج املبكر ما بني موؤيد ومعار�س وتظل هذه الق�سية �ساغلنا الذي نبحث فيه، 
الطالق  بعد زيادة حاالت  الق�سية خا�سة  و�سلبية  اإيجابية  واملت�ساربة حول  املختلفة  االآراء  لعر�س  وذلك 
وحاالت الوفاة من جراء هذه الظاهرة. يرى البع�س اأن احلكمة الفرعونية التي تقول: “خذ لنف�سك زوجة 
واأنت فى الع�سرين”، والتوجه االإ�سالمي فى عمومه يحبذان تعفف ال�سبان وال�سابات بالزواج عندما تبدو 
اأن ن�سجع الزواج املبكر؟ وما هي عواقب الزواج قبل �سن الثامنة  الظروف موؤاتية. ولكن هل يعنى ذلك 
ع�سرة؟ وما هي اأي�سًا عواقب الزواج املتاأخر؟ وما هي تداعيات هذه الظاهرة على تقدم املجتمع؟ وما هي 

االأ�سباب التي توؤدي اإىل عودة الظاهرة بني الطالئع يف املجتمع؟
الثانوية  يف خم�س مناطق فل�سطينية هي  املرحلة  االأ�سئلة وغريها ت�سّدت لها جمموعات من طلبة  هذه 
القد�س، رام اهلل، جنني، اخلليل، و�سمال غّزة. حيث قاموا بالبحث يف هذه الظاهرة ودرا�ستها وتطوير 

ا�ستبانة خا�سة ملعرفة اأ�سباب واآثار الزواج املبكر على املجتمع كما يراها الطالئع اأنف�سهم. 
الت�ساوؤل وجمع املعلومات  باأ�سول البحث العلمي املنهجي، القائم على  وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة 
وو�سع الفر�سيات والقيام باختبارها بتوزيع اال�ستبانات. وبناًء على كّل ذلك قام البّحاثة بتحليل النتائج 

ل اإىل اال�ستنتاجات وو�سع التو�سيات للحد من هذه الظاهرة وبيان املخاطر املرتتبة عليها. والتو�سّ
وي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة 

والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 
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ملخص البحث:

بع�س  تر�سخ  عن  الناجمة  لالأ�سرار  تعر�سًا  العربية  املجتمعات  اأكرث  اأحد  هو  الفل�سطيني  املجتمع  اإن  
االأعراف والقيم التقليدية، خا�سة تلك املروَّجة حل�سر ن�ساط املراأة يف حدود دورها االإجنابي، وما يرتتب 
عنه من وظائف العناية املح�سورة باإطار املنزل واالأ�سرة. فها هي ظاهرة الزواج املبكر تتكرر يف املجتمع 
الطالئع؟ وهل هذه  يعرفها  وكيف  الظاهرة؟  تعريف هذه  فما هو  وتعود يف زمننا احلا�سر،  الفل�سطيني 

الظاهرة متعلقة فقط بزواج الفتيات؟
يظهر البحث راأي الطالئع ال�سريح يف مو�سوع الزواج املبكر ويربطه 
مع توجه االأهل ونظرتهم للمو�سوع، خا�سة اأنه يف اأغلب االأحيان ال 
رف�سها  اأو  الظاهرة  قبول  اأنف�سهم يف  الطالئع  راأي  اأحد عن  ي�ساأل 
وبالتايل فاإننا ناأمل اأن يكون هذا البحث مبثابة اأداة مهمة ينطلق من 
خاللها البحاثة لن�سر املعرفة، وو�سع ظاهرة الزواج املبكر على �سلم 

االأولويات ملا لها من  اأثر على بناء املجتمع وتقدمه.

اأ�سلوب  باتباع  الظاهرة  بالغو�س يف هذه  البحاثة  الطالئع  قام  لقد 
الذي  البحث  هذا  االآن  اأيديكم  بني  لي�سعوا  املمنهج  العلمي  البحث 
واأ�سبابه  املبكر  الزواج  عن  الهامة  املعلومات  من   الكثري  يت�سمن 
واآثاره على املجتمع وتقدمه، باالإ�سافة اإىل اأهم النتائج التي تو�سل 
اليها البحاثة والتي تعر�س راأي الطليعي الفل�سطيني بهذه الظاهرة 

من عدة جوانب.
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ومبا اأن ما يقارب الـ 85% من الطالئع الفل�سطينية هم من املعار�سني لظاهرة الزواج املبكر ) كما اأظهر 
البحث( فاإن ذلك يدل على وعي الطليعي الآثار عودة هذه الظاهرة. ولكن ال�سوؤال االأكرب هو: هل با�ستطاعة 

الطالئع اإحداث التغيري؟

لقد بني البحث اأي�سًا اأن ال�سبب االأهم لتزويج الفتيات ب�سن مبكرة يعود اإىل الو�سع االقت�سادي ال�سعب 
فر�سة  اأول  عند  بناتهم  لتزويج  االأهل  يدفع  مما  االأبناء(  كثرية  االأ�سرة  )خا�سة   االأ�سرة  تعي�سه  الذي 
وقوع  من  االأهل  خوف  هو  االأكرب  ال�سبب  كان  فقد  لل�ساب  بالن�سبة  اأما  لهن.  املادي  العبء  من  للتخل�س 
ال�ساب يف املعا�سي لذا يبادرون اإىل تزويجه،  و�سواء كان احلديث عن الفتاة او ال�ساب فاإن االأهل يف اأغلب 
االأحيان ال  ياأخذون بعني االعتبار االأ�سرار النف�سية واجل�سدية الناجتة عن هذا الزواج املبكر والتي من 
املمكن اأن ترافقهم مدى احلياة. ومن اأبرزها ح�سب ما اأظهر البحث ؛ العي�س يف م�ستوى اإقت�سادي متدين 

ذلك الأن الفتاة التي تتزوج ب�سن مبكرة 
تت�ساءل  وبالتايل  تعليمها  تكمل  ال 
فر�سة ح�سولها على وظيفة تدر دخاًل 
الأ�سرتها، كذلك احلال مع ال�ساب الذي 
اأ�سرته  احتياجات  ت�سديد  على  ينكفيء 
دوامة  يف  يدخله  الذي  االأمر  اجلديدة 
توفري م�ستلزمات االأ�سرة وبالتايل يفقد 

فر�سته يف تطوير ذاته.

جمم�عة م�ساركني من القد�س اثناء لقاء تاأهيلي ح�ل اليات 
العمل �سمن فريق
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املنهجية:

يعد الزواج من اأهم امل�ساريع التي يقوم بها االإن�سان خالل حياته، نظرًا الرتباطه بتاأ�سي�س اأ�سرة وتن�سئة 
اأجيال امل�ستقبل، واأي خلل يف االختيار تكون نتيجته وبااًل على االأفراد وعلى املجتمع. لذلك فاإنه ال بد من 
التفكري جديًا والرتيث قبل الدخول يف هذا امل�سروع الهام. كما اأن للزواج املبكر �سلبيات عديدة توؤثر يف 
التي  املوؤ�س�سات  و  املدر�سة  و  االأ�سرة  قبل  من  واالإر�ساد  التوعية  اإىل  بحاجة  ال�سباب  فاإن  لذلك  املجتمع، 
يتوجب عليها جميعًا التكاتف من اأجل حمايتهم وتنبيههم للمخاطر التي قد يتعر�سون لها عند اإقدامهم 

على الزواج بهذه الطريقة وبهذه ال�سن املبكرة.

قامت جمموعات البحث اخلم�سة بداية بعقد االجتماعات وح�سور ور�سات العمل واالطالع على املراجع 
املتوفرة عن الزواج املبكر واأ�سبابه واآثاره. وتو�سلت املجموعات، باإ�سراف املوّجهني من موؤ�س�سة »النيزك« 
والقيام  الت�ساوؤالت  هذه  على  االإجابة  اأجل  من  اتباعها  عليهم  يتوجب  التي  والتقنية  العلمية  املناهج  اإىل 

باالأبحاث الالزمة للرد عليها واإعداد اأوراق العمل ح�سب املنهج العلمي يف البحث.

وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
	•التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه.

	•جمع املعلومات الالزمة عن اأ�سباب الزواج املبكر واآثاره.
	•و�سع الفر�سيات وامتحانها للتاأكد منها اأو نفيها.

	•كتابة اال�ستبانات وتوزيعها بعد القيام بتحديد عينة البحث.
	•درا�سة النتائج وحتليلها وعر�سها مع االإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية.

	•اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات.
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	•توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع.
	•التنويه مع التقدير لكل الدعم وامل�ساعدة التي ح�سلوا عليها. 

كافة  الطلبة يف  بقية  اأمام  نتائجها  ت�سع  وها هي  العمل يف خريف عام 2008،  اإىل  املجموعات  انطلقت 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 

جمم�عة البحث يف منطقة رام اهلل يف لقاء ح�ل ا�سا�سيات التفكري الناقد
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1. املقدمة: 

املجتمع  بناء  يف  االأ�سا�سية  اللبنة  االأ�سرة  تعد 
بناء  اأ�سا�س  هو  الناجح  والزواج  الفل�سطيني، 
جمتمع  بناء  يف  ت�سهم  التي  ال�سعيدة  االأ�سرة 
النمو  الناجح اكتمال  الزواج  متقدم. ومن �سروط 
اجل�سدي، النف�سي، الفكري، والعقلي للزوجني مبا 
يكفل ا�ستقرار الزواج وحتمل امل�سوؤوليات املختلفة 

املرتتبة عليه.

ا�ستخدم االإن�سان الزواج منذ االأزل لزيادة النوع الب�سري يف هذا الكون، وتكون لدى كل �سخ�س مفاهيم 
واآراء حول الزواج وما هي اأهدافه واأنواعه. ومن بني اأنواع الزواج ظهر الزواج املبكر. فعندما ن�سمع هذا 
امل�سطلح البد اأن نطرح على اأنف�سنا عدة اأ�سئلة تتعلق به مثل ما هو الزواج املبكر؟ ما هي النتائج املرتتبة 
الكثري من  الكثري  و  اأم ال؟  املبكر خماطر  للزواج  املبكر؟ هل  الزواج  اأهداف  املبكر؟ ما هي  الزواج  على 

االأ�سئلة.
الزواج  يف اللغة يعني االقرتان واالزدواج فيقال زوج بال�سيء، وزوجه اإليه: قرنه به . اأما ا�سطالحًا فهو 

العالقة التي يجتمع فيها الرجل و املراأة لبناء اأ�سرة واإجناب االأطفال للحفاظ على اجلن�س الب�سري. )1( 
اخللقي،  االنحراف  من  املجتمع  �سالمة  االإن�ساين،  النوع  على  املحافظة  منها  عديدة  مقا�سد  وللزواج 

املحافظة على االأن�ساب، ال�سكن الروحي والنف�سي، تلبية حاجات النف�س باالأمومة واالأبوة. )2(
يف حني يتم الزواج يف �سن متاأخرة يف بع�س املجتمعات ، جند اأن ظاهرة الزواج املبكر منت�سرة بكرثة يف 

بالدنا، خا�سة بني الفتيات.
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1.1 تعريف الزواج املبكر 

هو الزواج الذي يتم يف �سن ي�سبق اكتمال النمو اجل�سدي والعاطفي للفتاة اأو الفتى  كما يحدث عندما ُتزوج 
الفتاة يف �سن مبكرة اأي قبل �سن الثامنة ع�سرة، وهو ال�سن الذي تتفق عليه معظم العلوم االإن�سانية مثل 

)علم االجتماع، علم النف�س والطب ب�سكل عام(.)6(
وح�سب بع�س االأبحاث التي اأجريت يف هذا ال�سياق فقد ظهر تعريفان للزواج املبكر و هما : 

التعريف االأول : اأنه الزواج الذي مل يبلغ اأحد طرفيه �سن البلوغ الذي يختلف من منطقة اإىل اأخرى بح�سب 
عوامل معينة منها ارتفاع اأو انخفا�س درجة احلرارة.

التعريف الثاين : هو الزواج الذي مل يبلغ اأحد طرفيه اأو كالهما �سن الر�سد الذي يكون عادة ما بني  20  
اإىل 22 �سنة.

ووفقا ً لقانون االأحوال ال�سخ�سية الفل�سطيني ي�سرتط اأن يكون �سن اخلاطب ثماين ع�سرة �سنة فاأكرث، و�سن 
املخطوبة �سبع ع�سرة �سنة فاأكرث. 

اإن املعنى احلقيقي للزواج املبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ، فبالن�سبة للفتاة يكون 
الزواج املبكر هو زواجها قبل احلي�س. 

واأما ت�سمية من ت/يتزوج قبل �سن 18 �سنة باأنه زواج مبكر فهذا ولالأ�سف ال ي�ستند اإىل قاعدة �سرعية 
فاأمر الزواج مربوط بالبلوغ؛ والبلوغ عند الفتاة والفتى هو الفرتة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة اأو الفتى 

تعددت االإح�ساءات حول الزواج املبكر يف فل�سطني، و اإحدى االإح�سائيات ك�سفت اأن الزواج املبكر عند 
الذكور دون اخلام�سة ع�سر يكاد يكون منعدمًا، اأما عند االإناث فقد بلغت الن�سبة ما يقارب 6 % يف حني 

بلغت ن�سبة الزواج املبكر عند الذكور دون الع�سرين 29%، اأما عند االإناث فبلغت %75.
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تغيريات  الفرتة حتدث  بالغة/ة، وخالل هذه  اإىل  من طفل/ة 
ف�سيولوجية و�سيكولوجية عديدة. فالبلوغ اإذن لي�س حدثًا طارئًا 
واإمنا هو فرتة من الزمان قد ترتاوح ما بني �سنتني و�ست �سنني 
ويرتبط بعوامل جينية اأي وراثية وعوامل معي�سية و�سحية. ويف 
اآخر هذه الفرتة يحدث احلي�س عند الفتاة والقذف عند الفتى 
فيرتاوح  البلوغ  �سن  واأما   . ة  بالغ/  ت�سميتهم   ميكن  وعندها 

عامليًا ما بني }16-9{ �سنة ويف بالدنا ما بني }14-11{ �سنة، ح�سب درا�سة علمية �سادرة عن اجلامعة 
االأردنية. )3(

هذا  يف  الباحثني  من  الكثري  اختلف  فقد  النظر  وجهات  من  العديد  املبكر  للزواج  اأن  يت�سح  �سبق  ومما 
املو�سوع عن تعريفه وفوائده واأ�سراره ما بني موؤيد ومعار�س. فما هي االأ�سباب اأو الدوافع التي توؤدي اإىل 

الزواج املبكر؟

1.2 اأ�سباب الزواج املبكر
1( العادات والتقاليد، املجتمع الذك�ري الأب�ي:

يدفع  هناك عادات وتقاليد حتكم جمتمعنا والتي تندرج حتت اإطار حماية العر�س و�سرف العائلة، وذلك 	•
االأب اأو االأخوة اإىل تزويج ابنتهم )�سرتتها(  مبجرد اأن ت�سبح يف �سن الرابعة ع�سر اأو اخلام�سة ع�سر، 
حيث ت�سبح من وجهة نظرهم موؤهلة للزواج واإجناب االأطفال دون التفكري يف حقيقة كونها  قادرة على 

حتمل امل�سوؤولية واإن�ساء اأ�سرة جديدة، يف الوقت الذي ال تزال هي نف�سها طفلة تبحث عن لعبة.
املردود االقت�سادي لتعليمها وعملها �سيكون  االفرتا�س باأن اال�ستثمار يف تعليم الفتاة غري جمٍد حيث اأن 	•

للزوج ولي�س لالأهل واالأ�سرة وبذلك يرغب االأهل يف تزويج الفتاة وحرمانها من فر�سة اإكمال  تعليمها.
والنف�سية ال�سلبية من الزواج املبكر. عدم وعي االأ�سرة وخا�سة االأم واالأب للمخاطر والنتائج الطبية 	•
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2( اأ�سباب اقت�سادية
االعتقاد  حيث  لالأ�سرة؛   واالقت�سادية  االجتماعية  الظروف 
ال�سائد باأن تعليم الفتاة كلفة زائدة غري �سرورية ميكن جتنبها 
مبا اأن الفتاة لن ت�ستخدم هذا التعليم �سمن املفهوم ال�سائد يف 
انح�سار عملها ووظيفتها يف املجتمع يف اأعمال البيت وتربية 
االأطفال » ال�سهادة للمطبخ » ولي�س على اأنه حق من حقوقها 

اأ�سوة باإخوتها من الذكور.

الناحية  املتعارف عليه من  الزواج  �سن  الفتاة  تعدت  اإذا  والعن��سة  الزواج  التخ�ف من ف�ات قطار   )3
االجتماعية وكما هو يف جمتمعنا ما بني 23-25 �سنة.

4( اإن تبعات الظروف ال�سيا�سية واحلواجز واالإغالق والفقر املتزايد التي تتعر�س لها االأ�سر الفل�سطينية 
نتيجة لالحتالل تزيد  من حاالت الزواج املبكر وذلك نتيجة خوف االأهل ال�سديد على بناتهن من الذئاب 
الفتى من  اأو  الفتاة  اأول فر�سة زواج �سانحة دون مراعاة و�سع  بناتهن يف  اإىل تزويج  الب�سرية، فيلجاأون 

النواحي ال�سحية والنف�سية واالقت�سادية.

 اأظهرت درا�سة اأن 56% من الن�ساء فى والية راج�ستان الهندية فى عام 2002 تزوجن قبل �سن اخلام�سة
 ع�سرة و17% قبل العا�سرة، واالأ�سواأ من ذلك اأن هذه الوالية ال تزال تطبق التقليد القائم على �سرورة

.اإجناب االأطفال فى ال�سنة الثانية للزواج
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1.3 الآثار املرتتبة على املجتمع 

	•االآثار االجتماعية
انخفا�س م�ستوى التعلم يف املجتمع ي�سعف قدرة الوالدين على 
توفري التن�سئة والرتبية ال�سليمة الأبنائهم مما يوؤدي اإىل ن�سوء 
عزلتهم  مثل  االأطفال  عند  ال�ساذة  ال�سلوكية  املظاهر  بع�س 
ويوؤدي  كما   ، زمالئهم  مع  العنف  ا�ستخدامهم  اأو  باأنف�سهم 
حاالت  عدد  وزيادة  االأطفال  عمالة  ظاهرة  النت�سار  اأي�سًا 

الطالق يف املجتمع.
االآثار االقت�سادية	•

اإن �سغر �سن االأزواج وعدم امتالكهم للمعرفة الكافية الأهمية وو�سائل حتديد وتنظيم الن�سل يوؤدي اىل 
زيادة عدد مرات االإجناب وبالتايل اإىل زيادة عدد اأفراد االأ�سرة ؛ االأمر الذي يوؤدي اإىل تدهور الو�سع 
االقت�سادي لالأ�سرة ويدفع اإىل هاوية الفقر. كما اأنه ميكن اأن تتفاقم الظاهرة وتوؤدي الزيادة ال�سريعة 

يف عدد االأفراد  اإىل حدوث انفجار �سكاين يدهور ااقت�ساد الدولة كلها.
االآثار ال�سحية	• 

اأثناء  احلامل  االأم  لها  تتعر�س  قد  متعددة  فاإن هناك خماطر �سحية  االأم  اكتمال منوج�سم  لعدم  نظرًا 
احلمل وبعده والتي توؤثر بدورها على �سحة االأم واجلنني وحدوث الكثري من امل�ساعفات. 

 ومن هذه امل�ساعفات:
 -1زيادة ن�سبة االإجها�س وع�سر الوالدة.

الن�سج. �سعف بنية املولود، وزيادة ن�سبة ت�سوهاته ب�سبب قلة الهرمونات االأنثوية ب�سبب عدم  -2
زيادة ن�سبة اخلطر على حياة االأم وحدوث ت�سنجات وغيبوبة -3 نتيجة ارتفاع حاد يف �سغط الدم مما يوؤدي 
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اإىل نزيف يف اأغ�سية املخ، وتكون ن�سبة وفيات االأمهات يف هذه احلالة عالية جدًا وتزداد هذه الن�سبة بني 
االأمهات دون التا�سعة ع�سرة من العمر.

وذلك للق�سور احلاد يف الدورة الدموية املغذية للجنني. خطر تعر�س اجلنني لالختناق يف رحم االأم  -4
حدوث الوالدة املبكرة يف كثري  تدخل االأطباء من اأجل املحافظة على حياة االأم واجلنني قد يوؤدي اإىل  -5
من االأحيان، وتعد الوالدة املبكرة ثاين اأهم م�ساعفات احلمل املبكر يف �سن اأقل من 18 �سنة حيث تقل 

ن�سبة ا�ستعداد الرحم لتحمل اجلنني.
العدوى البكتريية والتي تعرف با�سم حمى النفا�س، وتزداد معدالتها ب�سكل كبري يف -6 حاالت احلمل املبكر، 
وذلك لنق�س مقاومة اجل�سم و�سعف التغذية من ناحية اأو كنتيجة للم�ساعفات �سالفة الذكر. و حمى 
النفا�س قد يتبعها حدوث التهابات مزمنة يف احلو�س، وا�سطرابات يف الدورة ال�سهرية، و اأخريًا العقم 

نتيجة اللتهاب االأنابيب وانت�سار االلت�ساقات داخل البطن. )4،5(
 

ن�سبة الوفيات لالأمهات ب�سبب الزواج املبكر تقدر ِبوفاة واحدة من كل 70 حالة وهذه ن�سبة عالية جدا 
 مقارنة بالدول املتقدمة )وفاة يف كل 5000 حالة تقريبا( 

 هل تقت�سر االآثار على ما مت التطرق اإليه حتى االآن؟ وماذا عن حرمان االأم من التعليم وبالتايل
 قدرتها على تن�سئة جيل متعلم؟
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1.4 الزواج املبكر يف فل�سطني
عن  نتحدث  فاإننا  املبكر،  الزواج  عن  نتحدث  عندما 
والذين  الفل�سطيني،  العمرية يف املجتمع  الفئات  اأهم 
جتاهلها.   ميكن  ال  ومتميزة  هامة  �سريحة  ي�سكلون 
فاإننا  لذلك  فتي  جمتمع  هو  الفل�سطيني  فاملجتمع 
حني نتحدث عن عمر الزواج املبكر فاإننا يف احلقيقة 
يف  ال�سكان  من   %20 نحو  تواجه  م�سكلة  عن  نتحدث 
ال�سفة الغربية وغزة البالغ عددهم 3.8 مليون ن�سمة 
الفئة  ميثلون  ال�سكان   عدد  من   %  6.4( تقريبا.  

العمرية 15-17 �سنة، و12.8% ميثلون الفئة العمرية 10-14 ( )8(.  تلك الفئات التي تتعر�س عاجاًل اأو 
اآجاًل ل�سغط الزواج املبكر.

ت�سري الدرا�سات التي اأجنزت يف فرتة ال�سنوات الع�سر املا�سية، اأن م�سكلة الزواج املبكر ال زالت قائمة. 
فمنذ درا�سة رميا حمامي التي قامت بها يف بداية الت�سعينيات، ون�سرت يف العام 1994 بعنوان “املراأة يف 
املجتمع الفل�سطيني” مل يحدث حت�سن ملحوظ على �سن الزواج. وقد �ساهم تدهور االأو�ساع االجتماعية 
بروز  اإىل  االأخرية  �سنوات  االأربع  فرتة  يف  الفل�سطينية  االأرا�سي  �سهدتها  التي  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 

ظاهرة الزواج املبكر جمددًا، والتي كانت قد ظهرت اأي�سًا يف فرتة االنتفا�سة االأوىل)10(
 « بعنوان  املراأة يف غزة  �سوؤون  مركز  باإ�سراف  عماد  ومنذر  ر�سوان  اإميان  الباحثان  بها  قام  درا�سة  ويف 
الزواج املبكر يف املجتمع الفل�سطيني: اأ�سباب ونتائج«)7( ، اأ�سارت النتائج اإىل اأن من بني 397 حالة زواج 
مبكر، هناك 41.8% تزوجن يف عمر 12-17 �سنة، ومن بني هوؤالء، و�سلت ن�سبة الفتيات اللواتي تزوجن 

يف عمر اأقل من 15 �سنة اأكرث من 13.3 %.)9(
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واإذا ما اأخذ الو�سع ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي، الذي يزداد �سوءًا يومًا بعد يوم، بعني االعتبار، 
فاإن حاالت الزواج املبكر �ستكون يف ارتفاع متزايد يف ال�سنوات الثالثة االأخرية. وقد اأ�سار التقرير الوطني 
لل�سكان اإىل اأنه بالرغم من ارتفاع العمر الو�سيط للزواج االأول يف فل�سطني مقارنة بال�سنوات ال�سابقة، اإال 
اأن ن�سبة الزواج املبكر لالإناث ال زالت مقلقة، حيث بلغت 19 لالإناث يف مقابل 24  �سنة للذكور يف العام 

2002، مقارنة مع 18 �سنة لالإناث و23 �سنة للذكور يف العام   .1997)10( 

1.5 اإيجابيات الزواج املبكر ح�سب راأي م�سجعيه :
بالرغم من اأن الزواج املبكر يعد من الظواهر التي يجب حماربتها و التخل�س منها الآثارها ال�سلبية املتعددة 

على املجتمع وعلى املراأة نف�سها، اإال اأن  البع�س يرون اأن لهذه الظاهرة بع�س االإيجابيات مثل :
1-  حتمل الزوجني للم�سوؤولية مبكرًا، وعدم االعتماد على االآخرين.

2- تقليل فر�س الوقوع يف الرذيلة واالنحراف وال�سذوذ اجلن�سي.
3- املحافظة على الن�سل وتعمري الكون وازدهاره.

4- التقارب يف ال�سن بني الوالدين واالأبناء ميكن الوالدين من رعاية اأبنائهم وال�سهر على راحتهم وهم 
اأقوياء كما يتيح املجال للوالدين لال�ستفادة من خدمة اأبنائهم لهم. )3(  

ت�سري بيانات مركز االإح�ساء الفل�سطيني، اإىل اأن الزواج املبكر ينت�سر اأكرث بني االإناث مقارنة ملا هو 
احلال عند الذكور. حيث بلغ العمر الو�سيط  للزواج االأول للن�ساء بني 14-17 �سنة 36%  من جممل 
االإناث اللواتي عقد قرانهن عام 2000، مقارنة بـ 2.2% للذكور يف نف�س العام، مما يبني اأن االإناث 
اأكرث ت�سررًا من الزواج املبكر. وترتفع هذه الن�سبة لالإناث يف قطاع غزة حيث بلغت 37.9% مقارنة 

بـ 34.9% يف ال�سفة الغربية.
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2. البحث

2.1 طريقة العمل

حتديد �س�ؤال البحث والهدف منه:  2.1.1
تنوع �سوؤال البحث املراد فح�سه من قبل البحاثة يف املناطق املختلفة واإن كان الهدف واحد وهو:  درا�سة 
ظاهرة الزواج املبكر وتداعياتها على املجتمع، فكانت االأ�سئلة والفر�سيات التي مت و�سعها موزعة ح�سب 

املحافظات على ال�سكل االآتي:

حمافظتي القد�س ورام اهلل 
كان الهدف من البحث هو: »معرفة �سبب عودة الظاهرة و تاأثريها على املجتمع و تقدمه«، اأما الفر�سيات 

التي قام البحاثة بو�سعها فكانت: 
	•الفقر هو اأحد اأ�سباب عودة ظاهرة الزواج املبكر.

	•العادات و التقاليد هي اإحدى اأ�سباب عودة الظاهرة.
	• مكان ال�سكن له عالقة بظاهرة الزواج املبكر.

اأما حمافظة اخلليل فقد كان الهدف من الدرا�سة التعرف على:
	•اأ�سباب الزواج املبكر.

	•االآثار ال�سلبية املرتتبة على انت�سار هذه الظاهرة وجماالتها.
	•اأهم الو�سائل التي ميكن من خاللها احلد من انت�سار هذه الظاهرة.



27

يف جنني كان الهدف وا�سحًا وهو درا�سة العالقة بني تدهور االأو�ساع االقت�سادية وتراجع امل�ستوى املعي�سي) 
الفقر( يف زيادة ن�سبة الزواج املبكر، حيث مت افرتا�س التايل: 

 »اأن الدخل املتوا�سع واحلالة االقت�سادية احلرجة وامل�ستوى املعي�سي املتدين  و زيادة اأعباء البنات وكرثتهن 
وزيادة عدد اأفراد االأ�سرة عن ال�ستة اأفراد هي االأ�سباب التي توؤدي اىل تزويج البنات يف �سن مبكرة.«

اأما يف �سمال غزة فكان الهدف هو معرفة االأ�سباب وراء عودة ظاهرة الزواج املبكر يف املنطقة.

2.1.2  كتابة ال�ستبانة البحثية
البحثية  اال�ستبانات  اأن تدرج يف جميع  والتي يجب  املهمة  االأ�سئلة  بع�س  البحثية على  املجموعات  اتفقت 
التي ركزت  االأ�سئلة  اإىل جمموعة من  باالإ�سافة  املبكر، هذا  الزواج  التوجه اىل  ا�سباب  والتي تركز على 

عليها كل منطقة لدرا�سة الفر�سيات التي قامت بو�سعها. ) مرفق منوذج ا�ستبانة(

املجم�عات الب�ؤرية:  2.1.3
املجموعات  للجميع.  اأ�سئلتها  و�سوح  مدى  ومعرفة  اال�ستبانة  حتكيم  هو  البوؤرية  املجموعات  من  الهدف 
البوؤرية هي جمموعات تتكون من 5-10 اأ�سخا�س ) من نف�س �سن عينة البحث( يختارها البحاثة لتجربة 

اال�ستبانة معهم قبل توزيعها على عينة البحث.

2.1.4  عينة البحث
فيها  وزعت  التي  االأماكن  اختيار  يف  املجموعات  تنوعت 
اال�ستبانات واإن كانت عينة البحث ذاتها وهي طالب وطالبات 

املرحلة الثانوية.
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عندما نقول زواج مبكر يتطرق اإىل ذهننا الفتيات، والالتي هن عر�سة للزواج املبكر اأكرث من ال�سباب، 
ولذلك يعتقد البع�س اأن عينة البحث يجب اأن ت�سمل الطالبات فقط ولكن هنا مت التوجه  لكال اجلن�سني 
وذلك ملعرفة راأي ال�سباب وال�سابات بهذه الظاهرة وما هي اأ�سبابها واآثارها من وجهة نظرهم.  ومت توزيع 

اال�ستبانات يف املدار�س على النحو التايل: 

عينة البحثعدد ال�ستباناتاملحافظةالرقم

طالب وطالبات ال�سف العا�سر يف عدد من املدار�س. 160القد�س1

طالب وطالبات مدار�س وجامعات وعدد من كبار ال�سن يف 120اخلليل2
بلدة بني نعيم.

طالب وطالبات ال�سف العا�سر يف عدد من املدار�س.120رام اهلل3
طالب وطالبات مدار�س ال�سيلة احلارثية الثانوية150جنني4
طالب وطالبات ال�سف العا�سر يف عدد من املدار�س.160�سمال غزة5

2.2 النتائج

2.2.1 النتائج العامة:
بالرغم من اأن كل حمافظة قد قامت ببناء ا�ستبانة بحثية خمتلفة، اإال اأنهم اتفقوا ومن خالل اللقاءات 
القطرية على اأهمية وجود اأربعة حماور اأ�سا�سية يف كل ا�ستبانة حتدد من خاللها اأهم املعلومات عن ظاهرة 

الزواج املبكر واأ�سباب عودتها كما يراها املجتمع وخ�سو�سًا فئة ال�سباب منهم وهذه املحاور هي:
كيف يحدد الطليعي �سن الزواج. 1 .
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ومعار�س. الزواج املبكر بني موؤيد . 2
اأ�سباب عودة ظاهرة الزواج املبكر. 3 .

تعريف ظاهرة الزواج املبكر. 4 اأو احلاالت التي تعترب زواجًا مبكرًا.
و�سوف ن�ستعر�س االإجابات على هذه املحاور من خالل الر�سومات البيانية والتي ُتبني اآراء الطالئع يف كل 

املحافظات ولي�س يف حمافظة واحدة فقط.
توزيع ما  نتيجة  نعر�سها هي  التي �سوف  النتائج  باأن هذه  النتائج  تو�سيح  االإ�سارة هنا  وقبل  لكن جتدر 

يقارب 710 من اال�ستبانات البحثية يف كافة املناطق وهي تظهر اآراء هذه الفئة.

1. العمر الأن�سب للزواج ح�سب راأي الطالئع 

الطالئع  اإىل وعي  ي�سري  للزواج هو فوق 20 عامًا، وهذا  املنا�سب  ال�سن  اأن  يرون  البحث  40%  من عينة 
مبخاطر هذه الظاهرة. 
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2. الزواج املبكر بني م�ؤيد ومعار�س

هناك معار�سة �سديدة من قبل الطالئع على 
تعزيزها  يتم  املعار�سة  وهذه  املبكر  الزواج 
اأن  بالر�سم البياين ال�سابق والذي ي�سري اإىل 
�سن الزواج املنا�سب ح�سب راأيهم هو فوق 20 

�سنة.

3. اأ�سباب ع�دة ظاهرة الزواج املبكر



31

4. تعريف ظاهرة الزواج املبكر كما يراها الطليعي

بالرغم من حتديد �سن الزواج املنا�سب للفتاة ومعار�سة الطالئع لهذه الظاهرة اإال اأنه مل يتم حتديد حالة 
واحدة على االأقل باأنها متثل زواجًا مبكرًا بل ظهر تقارب يف  الن�سب بني احلاالت امل�سار اإليها يف الر�سم 

البياين ال�سابق.
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2.2.2 النتائج اخلا�سة بكل حمافظة
القدس

قامت جمموعة البحاثة يف منطقة القد�س بدرا�سة جمموعة من العالقات التي تربط بني عدد من االأ�سئلة 
داخل اال�ستبانة ومن هذه العالقات التي متت درا�ستها:

1- العالقة بني املوؤهل العلمي للوالدين وراأيهم يف اأ�سباب عودة ظاهرة الزواج املبكر، فكانت النتيجة اأن 
هناك تباين يف االأ�سباب بني الفئتني ونرى ذلك بو�سوح من خالل الر�سم البياين التايل:

 

نرى من خالل الر�سم البياين اأن هناك اإجماع على اأن الفقر وانخفا�س امل�ستوى املعي�سي  من اأهم اأ�سباب 
اأن االأهايل الذين تعلموا حتى املرحلة اال�سا�سية ي�سرعون االأ�سباب التقليدية  الزواج املبكر، كما نالحظ 

لظاهرة الزواج املبكر اأما اجلامعيون فاإنهم ين�سبون االأ�سباب االأكرث اإىل اأمور اأخرى.
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2- العالقة بني راأي الفتيات بقدرتهن على تكملة التعليم بعد الزواج املبكر مقارنة مع املوؤهل العلمي للوالدة 
وطريقة زواجها ) زواج مبكر اأم غري مبكر(:

لقد ات�سح اأن 65% من الفتيات اللواتي اأجنب اأن مبقدور الفتاة تكملة تعليمها بعد الزواج املبكر ، تزوجت 
يدل على عدم وجود جتربة �سخ�سية يف  الزواج. وهذا  قبل  تعليمهن  واأكملن  زواجًا غري مبكر  اأمهاتهن 
العائلة لتجربة الزواج املبكر. واعتقاد الفتيات اأن مبقدورهن التعلم بعد الزواج املبكر هو نابع عن �سفات 

فرتة املراهقة التي جتعل املراهقني يعتقدون اأنهم قادرين على  فعل وحتقيق كل �سيء.
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جنين
املبكر، هذا  الزواج  االقت�سادية على عودة ظاهرة  اأثر احلالة  درا�سة  البحث يف منطقة جنني على  ركز 

باالإ�سافة اإىل بع�س االأ�سئلة امل�سرتكة مع باقي املحافظات.

يف جنني  71% من الذين قاموا بتعبئة اال�ستبانة هم من الفئة ذات الدخل املعي�سي املنخف�س، و55% من 
هذه الفئة اأرجعوا ال�سبب يف عودة ظاهرة الزواج املبكر اإىل انخفا�س امل�ستوى املعي�سي لالأ�سرة.
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رام اهلل
متت درا�سة الفئة التي عاد فيها انت�سار ظاهرة الزواج املبكر، باالإ�سافة اإىل االأ�سباب التي اأدت اإىل عودة 
انت�سار هذه الظاهرة وكانت كل نتيجة تدعم النتيجة االأخرى بحيث اأن 54% من عينة البحث اأ�سارت اإىل 
اأن اأكرث الفئات عر�سًة لظاهرة الزواج املبكر هي فئة العمال والفالحني بينما اأقل فئة هي فئة االأغنياء 

ورجال االأعمال. 

 يف مدينة رام اهلل متت اأي�سًا درا�سة االأ�سباب التي تدفع ال�سباب اإىل الزواج املبكر ولي�س فقط الفتيات، 
وهنا �سوف ن�ستعر�س املقارنة بني نتائج ال�سباب ونتائج الفتيات.
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الباحث ال�سغري يف م��س�ع الزواج املبكر معاذ 
دروي�س – جنني   
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الخليل
لكال  املبكر  الزواج  عن  املرتتبة  واالقت�سادية   االجتماعية  االآثار  على  ال�سوء  ت�سليط  اخلليل  مت مبنطقة 

اجلن�سني، وقد مت اأخذ راأي ال�سباب وال�سابات يف هذا املو�سوع فكانت االآراء كالتايل:

من اأهم االآثار املرتتبة على الزواج املبكر وكما اأظهرت النتائج يف منطقة اخلليل هو زيادة ن�سبة الفقر يف 
املجتمع واحلرمان من التعليم وزيادة عدد املت�سربني من املدار�س. 

الفقر هو اأحد اأهم االأ�سباب وراء عودة ظاهرة الزواج املبكر،  والفقر اأي�سًا هو اأحد اأهم االآثار املرتتبة 
عن عودة هذه الظاهره،  فهل ميكننا القول باأن اأحد االأ�سباب التي جتعل الفقراء يبقون فقراء ويرتكون 

خلفهم فقراء هو الزواج املبكر؟ 
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في شمال غزة:
فكانت  العلمي،  حت�سيلهم  على  ذلك  تاأثري  وما  مبكر  بزواج  تزوجن  اللواتي  االمهات  ن�سبة  درا�سة  متت 

النتيجة كاالآتي:

نرى من خالل الدرا�سة التي اأجريت يف �سمال غزة اأن ما يقارب 62% من الزيجات يف عينة البحث متت 
ب�سن الزواج املبكر واأن 84% من هذه الزيجات مل يكن با�ستطاعة الزوجات اإكمال تعليمهن مما قد يوؤثر 

م�ستقباًل على امل�ستوى الثقايف يف املنطقة وظهور ما ي�سمى باالأمية.
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2.3 ا�ستنتاجات:
املبكر  الزواج  ظاهرة  عودة  ا�سباب  اهم  حول  املختلفة  املحافظات  يف  االأبحاث  نتائج  حتليل  خالل  من 

وتداعياتها، ا�ستنتج البحاثة ما يلي:
من اأهم االأ�سباب لعودة ظاهرة الزواج املبكر كما الحظنا  قلة الدخل االأ�سري وانخفا�س امل�ستوى املعي�سي . 1

من خالل النتائج.
87% من الطالئع يعار�سون فكرة الزواج املبكر وهذا. 2 يدل على انت�سار الوعي لدى الطالئع عن االآثار 

ال�سلبية لهذه الظاهرة.
الفتاة  �سمعة  على  اخلوف  هو  املبكر  الزواج  لعودة  البحث . 3 خالل  من  ظهرت  التي  االأ�سباب  اأهم  ثاين 

اىل  يعود  وهذا  عليها  واحلفاظ 
العادات والتقاليد يف جمتمعنا.

لدى الفتيات يحرم   الزواج املبكر . 4
وبذلك  التعليم  يف  حقها  الفتاة 
�سيوؤثر بطريقة غري مبا�سرة على 

االأ�سرة.
من اأهم االآثار املرتتبة على الزواج. 5 
بني  الفقر  ن�سبة  زيادة  هو  املبكر 

�سرائح املجتمع .

الباحث ال�سغري يف م��س�ع الزواج املبكر رائد اب� �سرية – القد�س 
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3. التوصيات 
التو�سيات ح�سب ما وردت من خالل االأبحاث يف املحافظات املختلفة:

الخليل
الت�سريعات والقوانني  ب�سكل فعال يف جمال �سن  دعوة اجلهات الر�سمية ذات العالقة ملمار�سة دورها . 1

التي من �ساأنها اأن حتد من ظاهرة الزواج املبكر ومن انعكا�ساتها ال�سلبية.
الظاهرة  هذه  مبخاطر  الوعي  ن�سر  جمال  يف  فاعل  دور  للعب  العالقة  ذات  االأهلية  املوؤ�س�سات  دعوة   .2

واآثارها ال�سلبية وذلك يف املجتمعات املحلية التي حتل فيها.
3. دعوة املوؤ�س�سات االأكادميية )املدار�س و اجلامعات( للعب دور فاعل يف جمال توعية ال�سباب مبخاطر 

هذه الظاهرة وانعكا�ساتها ال�سلبية يف كافة املجاالت.
4. التوجه اإىل و�سائل االإعالم ب�سرورة لعب دور فعال يف جمال ن�سر الوعي واإعداد برامج ثقافية مكثفة 

ومبنية على اأ�س�س علمية.
5. دعوة املوؤ�س�سات الدينية ورجال الدين وخطباء امل�ساجد اإىل لعب دورهم املطلوب منهم يف جمال ن�سر 

الوعي حول املخاطر واالنعكا�سات ال�سلبية لهذه الظاهرة.
جنين:

واأن  املبكر  الزواج  ن�سبة  زيادة  املوؤثرة يف  االأ�سباب  يعد من  الفقر  اأن  تبني  والتحليل  الدرا�سة  اإجراء  بعد 
اجلهل من العوامل املوؤثرة اأي�سًا.

فبالن�سبة للفقر نو�سي االأهل مبحاولة جتاوز هذه الظاهرة عن طريق ا�ست�سارة اأخ�سائيني، اأو عن طريق 
اللجوء اإىل وحدات امل�ساعدة اإذا كانت االأ�سر غري قادرة على حتمل نفقات بناتهم، مثل �سناديق االإقرا�س 
اأو الربامج التي تهدف اإىل رفع امل�ستوى املعي�سي لدى االأفراد  املنت�سرة يف جمتمعنا اأو اأي طريقة ممكنة 

حلل هذه امل�سكلة. وندعو اإىل تكاتف اأفراد املجتمع الواحد لتجاوز هذه امل�سكلة. 
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وبالن�سبة اإىل اجلهل نو�سي ب�سرورة اللجوء اإىل توعية �ساملة لكل اأفراد املجتمع عن طريق و�سائل االإعالم 
املختلفة واأهمها التلفاز نظرًاً لتعلق النا�س به ب�سكل كبري؛ عن طريق طرح هذه الق�سية وما لها من خماطر 
املراحل  لكافة  الفل�سطيني  املنهاج  يف  املبكر  الزواج  مو�سوع  واإدراج  النا�س،  انتباه  تلفت  جذابة  بطريقة 

االأ�سا�سية والثانوية التي بدورها �ستزيد من وعي الطلبة وبالتايل ن�سوء جيل واٍع لهذه امل�سكلة.
القدس:

مت اقرتاح جمموعة من احللول للتقليل من ظاهرة الزواج املبكر:
بينت  النائية، فقد  املناطق   	و الريف  التعليم  ال�سيما يف  اأهمية  املجتمع حول  �سرائح  الوعي لدى  ن�سر 

االإح�سائيات والدرا�سات اأن ن�سبة الزواج املبكر تزداد عك�سًا مع ن�سبة التعليم. 
لت�سمل املرحلة الثانوية. 	 متديد مرحلة التعليم االإلزامي

العمل على توعية املجتمع وال�سيما املراأة مبخاطر	 الزواج املبكر. 
له والعمل على منع  تثبيت اأي زواج يخالف ال�سن  	 رفع �سن الزواج وااللتزام بالن�سو�س القانونية املنظمة

القانونية. تعديل املادة  18 وذلك برفع �سن الزواج اإىل 18 �سنة للفتاة و20 �سنة للفتى.   

حما�سرة للدكت�ر اأحمد نا�سر يف اأحد اللقاءات 
املركزية جلميع املجم�عات البحثية – رام اهلل
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4. ماذا بعد؟
لقد تطّرق هذا البحث اإىل مو�سوع بالغ احليوية واالأهمية، ولكن قد تثار بع�س الت�ساوؤالت. فماهي االأ�سئلة 

التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار حول االأوراق التي اأعّدوها؟
	هل وفقوا مب�ساعيهم؟

	كيف ميكن االرتقاء مبا فعلوه؟
بتوزيع عدد كاٍف من اال�ستبانات  للبحث واخلروج بالتو�سيات؟ 	 هل قاموا

التو�سيات، ملن يجب اأن توجه  بالتحديد؟  	 وماذا عن
على  	 ماذا عن االإجراءات املطلوبة، مثل ن�سر الوعي املجتمعي  وتنظيم حلقات نقا�س حول املو�سوع واآثاره

املجتمع؟
ا�ستبانات على االأهايل ملعرفة اآرائهم بهذا املو�سوع؟ 	 هل كانت عينة البحث كافية اأم يجب توزيع

هل يجب اأن يقوم البحاثة باإجراء مقابالت ومع من؟ 	 ماذا عن املقابالت؟
املدار�س اأو املراكز الن�سوية؟ 	 كيف ن�ستطيع اأن نقوم بن�سر التوعية يف املجتمع، هل نطرق اأبواب

بتحقيق  منوط   الظاهرة  هذه  على  الق�ساء  حتى  اأو  اإ�سعاف  اأن  على  نوؤكد  فاإننا  �سبق  ما  اإىل  باالإ�سافة 
العدالة االجتماعية بني االإناث والذكور، وح�سول املراأة على حقها ال�سرعي يف حتديد م�سريها واالنخراط 
يف املجتمع كعن�سر كامل غري منقو�س احلقوق و/ اأو الواجبات، وبالتايل فاإن تغيري �سطوة املجتمع االأبوي 
الذكوري والذي ي�سعى دومًا اإىل اإق�ساء الفتيات والتعامل معهن ك�سلع قا�سر يجب حمايته بو�سائل خمتلفة 
ابتداًء من حب�سه داخل اأفكار ومعتقدات م�سوهة وانتهاًء بتزويجه مبكرًا حتى تتحقق “ال�سرتة”، كل هذا 

يدفع باملجتمع نحو اجلهل واالإنغالق.
واحد  كل  دور  هو  ما  ولكن  الظاهرة  هذه  خبايا  لك�سف  بتوا�سع   البحث  هذا  ال�سغار  البحاثة  قدم  لقد 

وواحدة فينا يف التغيري؟ 



43

5. املراجع
الزواج ، ويكيبيديا 1- 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC

مقا�سد الزواج باال�سالم، جريدة البالد ال�سعودية، 2008/8/17 -2
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=3684

د.ح�سام الدين عفانه، بحث بعنوان : الزواج املبكر، مقدمة ملوؤمتر املراأة الفل�سطينية وحتديات االأ�سرة  3- 

املعا�سرة املنعقد يف جامعة النجاح الوطنية، 2000/4/25-24
http://alaqsa-online.com/vB/archive/index.php/t-1691.html

ممدوح حمامرة، دنيا الوطن، الزواج املبكر يف فل�سطني :علماء الدين ينّبهون اإىل خماطر الف�ساد  4- 

واالإباحية، بيت حلم، 2008/4/20
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-127756.html

خماطر الزواج املبكر على املراأة واملجتمع، موؤ�س�سة �سوت املجتمع، 2009/9/2 -5
http://www.svacc.org/ar/det_news.php?bid=564

. حمل قانون االآ�سرة االأردين رقم 92 ال�سادر يف 1951 -6
. ملخ�س درا�سة الزواج املبكر يف املجتمع الفل�سطيني: اأ�سباب ونتائج، مركز �سوؤون املراأة، غزة، �س5 -7

1999 Choice and Power8- . Women’s Affairs Center، Gaza. P2.
  9- Trends and Statistics conducted in 1995 and published in 1999، Studies of Fasheh 
and Udwan

Hamami10- ، in her study ”Women in the 9-Palestinian Society“، 1994



44

م�سادر اأخرى مفيدة للبحث:

اأطفال فل�سطني – ق�سايا واإح�ساءات، اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، التقرير ال�سنوي. 2001. 1 
�س26  

 �سباب فل�سطني: واقع  واأرقام، اجلهاز املركزي  لالإح�ساء الفل�سطيني، 2001 �س 36. 2
ال�سنوي.  التقرير  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي. 3  اجلهاز  واح�ساءات،  ق�سايا    – فل�سطني  اأطفال 

2001، �س30
. ملخ�س درا�سة الزواج املبكر يف املجتمع الفل�سطيني: اأ�سباب ونتائج، مركز �سوؤون املراأة، غزة، �س5. 4

.  �سعاد القدومي، درا�سة ميدانية لظاهرة ت�سرب الطلبة للعام الدرا�سي 1997/1996. �س 2. 5
. �سناء اخلويل، الزواج واالأ�سرة يف عامل متغري، دار املعرفة اجلامعية، 1989. 6

فرباير  �سنعاء،  ميدانية،  حتليلية  درا�سة  �سامل  تقييم  اليمن  اأطفال  7 . ، نعمان  اأحمد  لباري  عبدا   
1994م.

االأول ملناه�سة العنف �سد املراأة.،   جناة �سائم، الزواج املبكر، اأوراق العمل املقدمة للموؤمتر الوطني . 8
اجلمهورية اليمنية ، املجل�س االأعلى للمراأة ، اللجنة الوطنية للمراأة.

.  حليم بركات، املجتمع العربي يف القرن الع�سرين، مركز درا�سات الوحدة العربية، يوليو2000. 9
 فوؤاد ال�سالحي، ال�سحة. 10 االإجنابية وتنظيم االأ�سرة يف اليمن ، مركز التدريب والدرا�سات ال�سكانية، 

اخل�سوبة الب�سرية يف اليمن، درا�سات اجتماعية، اجلمهورية اليمنية، جامعة �سنعاء، �س24.
، املمار�سات التقليدية التي   تقرير عن احللقة الدرا�سية التي عقدت يف اخلرطوم 10-15 فرباير 1979. 11

توؤثر على �سحة املراأة والطفل؛ منظمة ال�سحة العاملية املكتب االإقليمي ل�سرق البحر االأبي�س املتو�سط
، املمار�سات التقليدية التي    تقرير عن احللقة الدرا�سية التي عقدت يف اخلرطوم 10-15 فرباير 1979. 12

توؤثر على �سحة املراأة والطفل؛ منظمة ال�سحة العاملية املكتب االإقليمي ل�سرق البحر االأبي�س املتو�سط.



45

6. امللحق

من�ذج لأحد ال�ستبانات التي وزعت بهدف البحث عن ظاهرة الزواج املبكر واأ�سباب ع�دة الظاهرة
ا�ستبانة حمافظة القد�س

تقوم جمموعة من البحاثة باإجراء بحث بعنوان” الزواج املبكر، اأ�سباب ع�دة الظاهرة واأثرها على تقدم املجتمع«، 
 �سمن م�سروع الباحث ال�سغري باإ�سراف موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي  وبدعم من اليوني�سيف. 
لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه اال�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأن هذه اال�ستبانة اأُعدت من 

قبل الطالب امل�ساركني اأنف�سهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط. ن�سكر لكم تعاونكم

* الرجاء تعبئة اال�ستبانة بو�سع دائرة باملكان املنا�سب 
:             اأ. ذكر                        ب. اأنثى . اجلن�س. 1

البلدة  مكان ال�سكن:  اأ. �سواحي القد�س           ب. يف حي حول القد�س خارج ال�سور           ج. يف . 2
القدمية        

الفئات العمرية: اأ.15-18 �سنة          ب.19-25         ج.25 اىل 35       د. اكرب من 35. 3

احلالة االجتماعية:- 4 .
اأ. اأعزب / عزباء          ب.متزوج/ـة          ج. مطلق/ـة         د. اأرمل/ـة

ل العلمي للوالدين:   املوؤه. 5
االب:   اأ- مل يدخل املدر�سة        ب. اإبتدائي          ج. اعدادي            د. ثانوي        ه. جامعي          
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االم:    اأ- مل يدخل املدر�سة        ب. اإبتدائي          ج. اعدادي            د. ثانوي        ه. جامعي   
       

عدد اأفراد االأ�سرة:------------ 6 .

الدخل ال�سهري للعائلة: 7 .
 اأ. اأقل من 2500 �سيكل.                       ب.  من 2500 – 3500 �سيكل.

 ج. من 3600 – 4500 �سيكل.                د. اأكرث من 4500 �سيكل

اذا كنت متزوجًا ، يف اي عمر تزوجت : --------------- . 8 .

يف اي. 9 عمر تزوج :-
االأب : ------------                                    االأم : ------------

ً مبكرًا ح�سب راأيك :- اأي احلاالت االآتية تعترب زواجا. 10
ال اأدريالنعم

فتاة تزوجت قبل البلوغ
�ساب اأو�ساعه االقت�سادية �سيئة

فتاة عمرها 16 – 18 �سنة تزوجت رغم تفوقها يف  الدرا�سة
فتاة اأمها تزوجت يف عمر �سغري

�ساب يف �سن الـ 20 موفر له كل االحتياجات التي توؤهله للزواج
فتاة عمرها 16 – 18 �سنة تزوجت رغم عدم تفوقها يف الدرا�سة
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براأيك اأي االأعمار االآتية تعترب يف �سن الزواج املبكر  للفتاة؟ 11 .
 اأ. اأقل من 15 �سنة.                           ب. من 15 -  16 �سنة.

  ج. من  17 – 18 �سنة                    د. 20 �سنة فما فوق

هل  ت�ستطيع الفتاة التي تزوجت مبكرًا تعليم اطفالها وم�ساعدتهم بامل�ستقبل؟ 12 .
      اأ. نعم                    ب.ال              ج. ال اأدري 

هل براأيك يكون فر�سة للفتاة ان تكمل تعليمها بعد الزواج؟ 13 .
       اأ. نعم                   ب.ال              ج. ال اأدري

ما  هو اأهم تاثري للزواج املبكر ؟ 14 .
       اأ. يوؤثر من ناحية �سحية على الفتاة و�سحتها.

       ب.يوؤثر على تطور املجتمع من خالل تخلي الفتيات عن التعلم.
       ج.نق�س العن�سر الن�سائي الفعال باملجتمع لزواجهن وتركهن املراكز التعليمية العليا.

1515 ما هو ال�سبب الرئي�سي الذي يوؤدي اىل تزوج ال�ساب اأو ال�سابة زواجًا مبكرًا؟
  اأ.الفقر – انخفا�س امل�ستوى املعي�سي لال�سرة.            ب.االحتالل والو�سع ال�سيا�سي.

باالأمومة                                     ال�سعور  و  اأ�سرة  بتكوين  الفتاة  .                       د. رغبة  الفتاة و�سمعتها   ج.احلفاظ على 
ه. غري ذلك ---------
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يف حالة الزواج املبكر للفتاة ؛ يف اأي االأو�ساع التالية تنجح الفتاة يف تربية اأطفالها تربية �سحيحة:- 1615

غري موافق ابداغري موافقموافقموافق جدا
ان ت�سكن مع عائلة زوجها و مع ا�سخا�س ذوي 

القدرة على تربية االأطفال
ان تكون مثقفة و ان تقراأ كتب يوميا 

ان ت�ساهد برامج تلفزيونية تعليمية ت�ساعدها 
على تربية اطفالها

ان تخرج اىل العمل 

جمم�عة من الباحثني/ات ال�سغار يف حمافظة غزة


