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 في جرائم العنف الواقع عليهن أثر تأخر زواج الفتيات

 إعداد
 السعيدات خالد مهند   

 د . زيد محمود الشمايلة
 

 الملخص 
الكشف عن الفروق  و لى أثر تأخر زواج الفتيات في جرائم العنف الواقع عليهن، الى التعرُّف ع هدفت الدراسة

الواقع عليهن   عنفالدراسة نحو أثر تأخر زواج الفتيات في جرائم الداللة اإلحصائية بين إجابات عينة الذات 
 . باختالف خصائصهن النوعية واألسرية

من  ت تكوني  تال من العينة كأداة لجمع البيانات  الستبانة، حيث تم استخدام ااعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
 معلمة. 1250من مجتمع الدراسة المكون من   ( معلمة221)

أن أثر و جرائم العنف الواقع عليهن في لتأخر سن الزواج لدى الفتيات  هنالك اثارأظهرت نتائج الدراسة أن  
يب األول من  حقق العنف االجتماعي الترتحيث  الواقع عليهن جاء بدرجة مرتفعة تأخر الزواج في العنف 

 .وبدرجات متفاوته لعنف االقتصادي، وفي الترتيب الثاني العنف النفسي، وفي الترتيب األخير احيث األهمية
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو اثر تأخر زواج  

"، والحالة   والمستوى التعليمي لتي تعزى الختالف متغيرات العمروا الواقع عليهنالفتيات  في جرائم العنف 
 اة والدخل الشهري السرة الفتاالجتماعية 

 حية الكلمات االفتتا
 زواج التأخر ادي    النفسي   االجتماعي     االقتص     االثار      العنف

 
Summary 

The study aimed to identify the effect of delayed marriage for girls on violent crimes committed 

against them, and to reveal the statistically significant differences between the answers in the 

study sample towards the effect of delayed marriage of girls on violent crimes against them 

according to their specific quality and family characteristics.The study adopted the descriptive 

approach, where the questionnaire was used as a tool to collect data from the sample, which 

consisted of (221) female teachers from the study population consisting of 1250 female teachers. 

The results of the study showed that there are effects of the delay in the marriage age of girls in 

violent crimes against them and that the impact of the delay in marriage on violence against them 
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came at a high level where social violence achieved the first rank in terms of importance, and in 

the second order psychological violence, and in the last order economic violence to varying 

degrees .The results showed that there were statistically significant differences between the 

average of the study sample answers towards the effect of the delay in marriage for girls in 

violent crimes against them due to the differences in age and educational level variables, and the 

social status and monthly income of the girl’s family 

Opening words Social violence      Economic    Psychological     Delayed marriage for girls 

 

 

      

 مقدمة  

الديانات السماوية،  ي عرفتها البشرية وحثت عليه غالبية تعتبر الزواج من أقدم الممارسات االجتماعية الي     
األساسية في تكوين األسرة أهمية كبيرة في بقاء واستمرار الجنس البشري ألنه  يمثل الركيزة  من  للزواج  لما  

 (. 2000)االنصاري، في البناء االجتماعي  المؤسسة األولى التي تعتبر
وثقافية    المجتمعات لتعرض  و   هاناال         اجتماعية  تغيرات  نتيجة  إلى  األخيرة  العقود  خالل  واقتصادية 

والثقافي االقتصادي  والتغير  واألسرية    التحضر  واالجتماعية  الثقافية  النظم  من  كثيرًا  تأثرت  ذلك,  وغير 
ع  وصاحبها تغيرات عده غيرت من النظرة للزواج والذي يعد بعدًا مهمًا من أبعاد النظام األسري في المجتم 

، )الشايع  ت  (.  2008العربي  مشكلة  ظهرت  لألذلك  الزواج  سن  االثار الناث  خر  بعض  لظهور  ذلك  وادى 
ناة  ترتب عليه مشاكل ومعا بشكل عام فوجود مثل هذه االثار    المترتبة على الفتاة وعلى اسرتها وعلى المجتمع 

وعلى االسر  داخل  استقرار  الزواج   وعدم  تحو  تميل  للنثى  والنفسية  البيولوجية  الطبيعة  الن  انفسهن  االناث 
 وبناء االسرة . 

 مشكلة الدراسة:
تشير اإلحصائيات الصادرة  حيث  الزواج    عن  المتأخرات معدالت  اعداد  تكمن مشكلة الدراسة في زيادة         

ع متزايد حيث تشير اإلحصاءات إلى من دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن متوسط سن زواج الفتيات بارتفا 
( وقت  19  -  15التي يتراوح السن لهن )  في الفئة العمرية  2013سنة    عدد الفتيات  المتزوجات مجموع  آن  

سنة   في  )    2013الزواج   )و (  003, 18كان  سن  في  واضح  ارتفاع  عدد سنة  (  29-20أيضا  بلغ  حيث 
 . (  59,825) 2016ليصبح  في عام   (43,733)  2013الفتيات وقت الزواج االول عام 

الفتيات          زواج  تأخر  أن  نجد  المترتبة    مشكلةوهنا  اآلثار  وتنوع  االجتماعي،  البناء  في  تؤثر  حقيقية 
الفتيات    اعليه بينها العنف الموجه ضد  وعليه أتت هذه   والظروف التي تمر بها االناث واسرهن.والتي من 

دراستها وتحديدها ومحاوله التخفيف من  ل  ا  واستقصاء أبعادهابكل أسبابه  ثاراالالدراسة للتعرف على هذه  
 .ئة على المجتمع وعلى الفرد نفسه حدتها لما لها من آثار سي
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 أسئلة الدراسة: 3.1
 ؟  للفتيات  الزواج سن لتأخر المؤدية العوامل ما .1
 ؟  عليهن الواقعاالجتماعي  العنف جرائم في  الفتيات  زواج تأخر اثر ما  .2
 الواقع عليهن ؟  ي االقتصاد  ما اثر تأخر زواج الفتيات في جرائم العنف  .3
 الواقع عليهن ؟  نفسيال ما اثر تأخر زواج الفتيات في جرائم العنف .4
العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج للفتيات    نحو  الدراسة  عينة   إجابات   متوسط  بين  حصائية ا  فروق   توجد   هل .5

 واألسرية؟  النوعية خصائصهن الختالف تعزى   والتي األسرةفي 
 : والتطبيقية النظرية أهمية الدراسة

ف الواقع ثر تأخر زواج الفتيات في جرائم العنأموضوع حول    دراسة النظرية بأنها تبحث فيتبرز أهمية ال  
و عليهن،   االسرية  بالعالقات  ترتبط  مشكلة  على  الضوء  يكون  وتلقي  المجتمع  قد  داخل  اثار  من   ،لها  اما 

 .يا الناحية التطبيقية فانها قد تفتح بعض االبواب المغلقة اجتماع
 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحقيق األهداف التالية :
 .التعرف على العوامل المؤدية الى تأخر زواج الفتيات     

 .التعرف على االثار الناتجة عن  تأخر زواج  الفتيات     
المؤدية الى تأخر زواج الفتيات    الكشف عن الفروق االحصائية بين اجابات عينة الدراسة نحو العوامل     

 . تالف خصائصهن النوعية واالسريةباخ
 الدراسة مفاهيم 

وارتباطهما معا بعد إن كانا منفصلين عن    ران ، ويعني االقتران بين شيئينالزواج لغة : هو االرتباط واالقت
وإنشاء المنزل واألسرة   الرجل واألنثى بهدف االستقرار  بعضهما ، وقد شاع استخدامه للتعبير عن االرتباط بين 

 ( .2008 )عمر ،
بين االتفاق  هو   : اصطالحا  )مصطفى    الزواج  والزوجة  األسرة  إنشاء  بهدف  االرتباط  على  واألنثى  الرجل 

 ( . 2004وآخرون ، 
( التي تعني السمات الوحشية باإلضافة  Violentialمفهوم العنف : تنحدر كلمة العنف من الكلمة الالتينية ) 

والتعنيف يعني التوبيخ والتقريع واللوم مفهوم العنف لغويا يعني الخرق باألمر وقلة الرفق به ، واما إلى القوة ، 
 ( . 1992ابن منظور ،  )
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يعرف العنف ضد األنثى بأنه استخدام كل مظاهر القوة والعنف التي تصدر ضد األنثى بقصد إخافتها و  و 
مؤذ غير معلن  حريتها و إرادتها الشخصية ، وهو سلوك عدواني    معقهرها و إخضاعها  وبصورة ال تتفق  

 (.2006)السرابي ،   االنثىية أو نفسية أو اجتماعية على  آثار جسد  عنه ، قد يترك
 في تأخر زواج الفتيات    العوامل المساهمة

أدى التغير والتحول الذي شهده األردن في النظام االقتصادي واالجتماعي والثقافي  إلى تغيرات في        
و  الزواج  فنظام   ، عليها  المتعارف  والتقاليد   والعادات  المختلفة  المبادئ  بالتغيرات  تأثره  عليه  نتيجة  طرأت 

واج وبناء األسرة . وهذه العوامل ما يلي عوامل أدت إلى ظهور عقبات في وجه الذكور واإلناث في إتمام الز 
   العوامل النفسية :أوال  

تحتل الحالة النفسية لألنثى جزءًا كبيرًا من تفكيرها، ، وتؤدي هذه الحالة النفسية السيئة إلى وقوع االنثى في  
االت ببعض الظروف والح  للفشل في امور عديدة بسبب مرورهن  نيتعرض  براثن الفشل، والكثير من الفتيات 

النفسية السيئة والعائدة السباب كثيرة كاالحباط ، ضعف الثقة بالنفس ، عدم القدرة على مواجهة المشكالت ، 
ن عن التفكير فيه هربًا حالة نفسية تشغل بال بعض الفتيات وتجعلهن ينصرف  قد يصبح  الزواجتأخر  ،ن شبح  

 (. 2013من الواقع )جيالخ ونورة ، 
االجتماعية:  وهي تلك الظروف التي تحيط بالشخص منذ طفولته وحتى وفاته ، وتتمحور حول  العوامل    ثانيا

تأثير في تكوين   الرفقة ، وتكون ذات  أو  العمل  أو  بيئة األسرة  عالقاته مع من هم محيطين فيه سواء في 
 ( . 2009شخصيته وتوجيه سلوكه )مرسي 

الع  : الثقافيو ثالثا  الدونية  :ة  امل  النظرة  االجتماعية    تعتبر  الثقافة  في  والمتجذرة  لالنثى  الخاطئة  والقيمة 
عن الزواج لدى االنثى، وذلك لما يرتبط بهذه  تساعد على تنامي سلوكيات التأخر    والشعبية من العوامل التي

 .  (2008)عبادة وأبو دوح ،  .يز سلبي ضد االنثى قادر على أن ينتج انثى ناقمة ي الثقافة من تم
  : المستوى  رابعا  فطبيعية  اإلنساني  السلوك  في  هاما  دورا  االقتصادية  العوامل  تلعب  االقتصادية  العوامل 

االقتصادية    الموارد  بين  والنوعية  الكمية  العالقة  على  يعتمد  الواحد  المجتمع  أبناء  به  يتمتع  الذي  المعيشي 
 ( .2000تاتنة ، وحجم السكان ، فتعد هذه العالقة محددة بشكل واضح للمستوي المعيشي )الخ

 . العوامل المؤدية لتعرض االناث للعنف
 التي قد تؤدي لتعرض االنثى الى العنف ومن اهمها :  عوامل والظروف الت هنالك عددا من ال

، فقد يلجأ الشخص للقيام بالعنف    اما للشخص الذي يقوم بالعنف  وقد تعود هذه العوامل النفسية    عواملال  *
لوجود مشاكل نفسية يعاني منها مما يجعله يلجأ لتفريغ هذه العقدة باللجوء للعنف ضد االخرين ، او قد يلجأ  

 (. 1999للعنف لكي يسترد شيئأ مما فقده سواء كان ماديا او معنويا )عيد ،
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ا وتأ   عواملل*  االسرة  داخل  االنثى  بوجود  وترتبط  وعالقاتها  االجتماعية  االسرة  محيط  على  ذلك  ثير 
  اعالقتهنتيجة  تأثر  تالبناء االجتماعي المحيط به وقد  و   نثى واسرتهاوالتي ترتبط بالعالقة بين اال   االجتماعية

بنتيجة    وتتأثر كذلكمع االخرين   المحيطين  يمارس  ها كماسلوكيات االشخاص  الذي  الفرد  العنف    يتعرض 
المجتمع   يفرضها  التي  ان  بالضغوط  تعتبر  التي  االبوية  المجتمعات  بعض  في  السائد  بالفكر  ترتبط  والتي 

 ( .1999)حلمي،االنثى هي امتداد لملكية الذكر 
ال ماديا    عوامل*  الذكور  على  االناث  اعتماد  ان  كما  ضدها  االقتصادي  العنف  ممارسة  ومنها  االقتصادية 

الث الذكر  ،  تعطي  له  تابعة  انها  التامة  الحياتيه    وانقة  التغيرات  مع  لالنثى  المادي  للدعم  المتنامية  الحاجة 
 زيادة االحتياجات المادية التي تمر بها االنثى ، يضاف لذلك محاولة بعض االسر االستفادة من دخل االنثىل

شرف    ( الخاصة.  بأموالها  التصرف  حرية  اعطاءها  عدم  الى  التحكم  درجة  تصل  وقد  موظفة  تكون  عندما 
 ( .2002الدين،

ال المجتمعات    عوامل*  بعض  في  الخاطئة  والمفاهيم  السائدة  ممارسة  تعتبر  الثقافية  في  في  مساهم  عامل 
العنف ضد االناث جيث تعتبر العنف الممارس ضد االناث نوع من انواع التربية لحثهن على الطاعة وجزء 

 ( 2003أة ، مهم من مهام التوجيه نحو االنثى. ) صندوق االمم المتحدة االنمائي للمر 
 الدراسات السابقة 

( بعنوان " العوامل المؤدية إلى تأخر سن الزواج في المجتمع األردني من وجهة  2017دراسة ) الشمايلة ،
وكانت ابرز نتائج الدراسة أن مشكلة  تأخر سن الزواج لدى نظر الشباب العزاب أنفسهم في مدينة الكرك " ،  

مل رئيسية ، مرتبة حسب أهميتها النسبية وهي : العوامل االقتصادية  الشباب في المجتمع ترجع إلى أربعة عوا
 .خيرا العوامل النفسية والشخصية  والعوامل التكنولوجية والعوامل االجتماعية والثقافية وأ

( دراسة بعنوان "أسباب العنوسة من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية   2016دراسة )المحاميد،       
ان أهم األسباب : الشروط المبالغ فيها في مواصفات الزوجة والزوج ، وارتفاع المهور     ة نتائج الدراسأظهرت  "

 والوصمة االجتماعية المرتبطة ببعض األسر .  والخوف من فقدان الحرية بعد الزواج ،
لنفسي لغير  العنوسه كحالة اجتماعية على الجانب االجتماعي وا  ( بعنوان تأثير 2016دراسة ) القيسي ،     

النتائج  المتزوجات   أهم  في   وكانت  المبالغة   ، اآلخرين  سخرية  من  الخوف   ، واالكتئاب  بالحزن  الشعور 
 مظاهر الزينة ، الشعور بالغيرة ، وفقدان التوازن النفسي. 

     ، )سيتان  ف2013دراسة  الفتيات  الزواج  سن  تأخر   " بعنوان   )  " األردن  في  الحضري  المجتمع  ، ي 
ا العوامل وتوصلت  أهم  من  الفرد  دخل  مستوى  انخفاض  إن   : أهمها  النتائج  من  مجموعة  إلى  لدراسة 
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بالزواج من رجل متزوج من العوامل االجتماعية المؤدية ، وان   االقتصادية المؤدية الفتاة  ، وان عدم رغبة 
 بعض األسر تفضل زواج األقارب ، وعدم رغبة الفتاة بالزواج من رجل متزوج من قبل. 

( بعنوان " الشعور بالوحدة في الزواج ،االرامل المطلقات والغير متزوجات Pinquart،2003دراسة بنكورات )
وقد أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من العوامل ذات العالقة بتأخر سن الزواج منها ، التفكك  . من كبار الس

 األسري وانفصال الوالدين ، والمعتقدات الخاطئة حول الزواج . 
( بعنوان الدعم االجتماعي والرضا عن الحياة بين غير المتزوجات دراسة  Batret ,2000سة باترت )  درا

ألثار العمر.اظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بين الدعم االجتماعي ومستوى التكيف والدعم حيث يقل مع 
 التقدم بالعمر لدى غير المتزوجات .

( فيرجسون  المؤدية  بعنوا  (   Ferguson,2000دراسة  االسباب  نظر  ن  وجهة  من  الزواج  في  التأخر  الى 
اليابانيات االمريكيات والصيني النتائج ان من العوامل التي تقف وراءات االمريكيات ،  النساء  تأخر  واظهرت 

للفتيات هو الزواج  للوالدين  سن  الزواج  سن  يع  تأخر  لخد والذي  االنثى  وتكريس  مبكرا  هرمهم  والديها  ني  مة 
 .المسنين وكذلك ترتيب الفتاة في االسرة وغياب الخيار المناسب 

  منهج   واستخدام  .مشكلةال  أبعاد   دراسة  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت :  الدراسة  منهجية  
 االستبانة . باستخدام  البيانات  لجمع االجتماعي المسح

الدراس وعينة  :مجتمع   مأدبا،  قصبة  لواء  في  الحكومية  المدارس  في  المعلمات   من   الدراسة  مجتمع  تكون ة 
 . ( 2017 مأدبا، قصبة للواء والتعليم التربية مديرية) معلمة 1250 نحو  اإلجمالي عددهن والبالغ

تم  و   العنقودية،  العشوائية  بالطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  تم  فقد   مكانيًا،  هوتباعد   الدراسة  لحجم مجتمع  ونظرا  
  لشروط   استيفائها  لعدم   7  إسقاط  تم  المراجعة  وبعد   استبانه،  229  استرجاع   تم.     استبانه  250  نحو  توزيع

  االستبيانات   عدد   من%    88.40نسبته    ما  تشكل  معلمة  221  في  العينة  انحصرت   وبذلكالصحيحة    اإلجابة
 الموزعة 

 : يلي فيما والموضحة المئوية، والنسب  التكرارات  إيجاد  تم حس  الدراسة عينة أفراد  خصائص  على وللتعرف   
 
 العمر متغير -أ

 ( 1) رقم الجدول
 العمر  متغير حسب   الدراسية العينة أفراد  توزيع

 )%(  النسبة المئوية عدد العينة  فئات المتغير  المتغير 
 12.67 28 25  -  22 العمر
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26  -  30 62 28.05 
31  -  35 49 22.17 

 37.10 82 35أكثر من  
 100 221 المجموع

  نسبته   ما  وأن   سنة،(  25-22)   العمرية  الفئة   من   الدراسة  عينة  من%    12.67    أن(  1)  الجدول  من  يتضح
  من   الدراسة  عينة  من%  22.17  نسبته  ما  وأن  سنة،(  30-26)  العمرية  الفئة  من  الدراسة  عينة  نم   28.05

 .سنة( 35 من  أكثر) العمرية الفئة من% 37.10 نسبته ما وأخيراً  سنة، (31-35) العمرية الفئة
     التعليمي المستوى  متغير -ب 

 ( 2) الجدول
 التعليمي المستوى  متغير حسب   الدراسية العينة أفراد  توزيع

 )%(  النسبة المئوية         عدد العينة  فئات المتغير  المتغير 

 المستوى التعليمي 

 16.29 36 دبلوم متوسط 
 61.09 135 بكالوريوس 

 22.62 50 دراسات عليا 
 100 221 المجموع

  ما  شكلنو   "  بكالوريوس"  الجامعي   التعليم  مستوى   من  الدراسة   عينة  من  نسبة  أعلى  أن  يتضح(  2)  الجدول  من
 ،%  61.09  نسبته  ما  شكلن   قد   متوسط  دبلوم  التعليمي  المستوى   من  الدراسة  عينة  وأن  ،%  16.29  نسبته

 ". ودكتوراه  ماجستير" العليا الدراسات  حملة نم %  22.62  نسبته ما وأن
 لألسرة  الشهري  الدخل متغير -ج

 ( 3) الجدول
 لألسرة  الشهري  الدخل متغير حسب   الدراسية العينة أفراد  توزيع

 عدد العينة    فئات المتغير المتغير 
 النسبة المئوية 

)%( 

 الدخل الشهري لألسرة
 

 15.84 35 300أقل من 
300  – 600 128 57.92 
601  – 900 31 14.03 

 12.22 27 900أكثر من  
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 100 221 المجموع
  ما   شكلن  قد   دينار(  600-300)  الدخل  فئة  من  الدراسة  عينة  من  نسبةاعلى    أن(  3)  الجدول  من  يتضح
 14.03نسبته   ما  شكلن  فقد   دينار(  900-601)  الدخل  فئة  من  الدراسة  عينة  نسبة  أما  ،%    57.92  نسبته

  من   هن%    15.84نسبته   ما  وأخيراً   ،%12.22  نسبته  ما  فشكلت   دينار(  900  من   أكثر)  الدخل  فئة  أما%  
  .دينار( 300 من أقل) الدخل فئة

  االجتماعية  الحالة متغير -د 
 ( 4) الجدول

 االجتماعية الحالة متغير حسب   الدراسية العينة أفراد  توزيع

 عدد العينة  المتغير فئات  المتغير 
 النسبة المئوية 

)%( 

 الحالة االجتماعية 
 

 64.25 142 متزوجة 
 35.75 79 عزباء 

 100 221 المجموع
  نسبة   أما  ،%  64.25نسبته  ما  شكلن  قد   الدراسة  عينة   من  المتزوجات   نسبة  أن (  4)  الجدول  من  يتضح

  نسبة   ارتفاع  النتائج  هذه  خالل  من   ويالحظ   ،%  35.75  نسبته   ما  شكلن  فقد   الدراسة  عينة   من  العازبات 
 .  الدراسة عينةفي  العازبات 

 : التالية األجزاء  من النهائية صورتها  في الدراسة أداة  وتضمنت 
 للمعلمات  األساسية البيانات  وتضمن: األول الجزء
 االجتماعية.  لألسرة ، الحالة الشهري  الدخل العلمي ، المؤهل العمر،: متغيرات  شملت  والتي
  هذا  وتضمن  األسرة  في  للفتيات   الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل  على  التعرف  إلى  ويهدف:  الثاني  الجزء

   الثالثي ليكرت  تدريج  ضمن المحور هذا فقرات   من فقرة كل على  اإلجابة وتقع. فقرة( 13) على المحور
 ثالث محاور  ويشمل: الثالث  الجزء

 .  الزواج، عن المتأخرات  ضد  النفسي العنف مستوى  على التعرف إلى يهدففقرة(  13) األول المحور
  الزواج، عن  المتأخرات  ضد  االقتصادي العنف مستوى  على التعرف إلى ويهدففقرة ( 12)الثاني المحور
  الزواج، عن  المتأخرات  ضد  االجتماعي العنف مستوى  على التعرف إلى ويهدف فقرة( 12) الثالث  المحور

 الدراسة أداة  وثبات  صدق اختبارات 
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في   التدريس  هيئة  أعضاء  عشر محكمًا من  ىاحد   على  االستبيان  الدراسة  أداة   عرض   تم      :الظاهري   الصدق
  من%  90  اتفاق  درجة  على   حازت   التي  والفقرات   المحاور  قبول  عن  التحكيم  نتائج  أسفرت   وقد .  جامعة مؤتة
 المحكمين . 

الصدق البنائي : تبين ان جميع قيم معامالت االرتباط بين فقرات المحور االول في الجزء الثالث من الدراسة 
العنف االقتصادي والعنف االجتماعي مع المحاور ككل ذات داللة احصائية  و والمتعلق بقياس العنف النفسي  

 ( مما يشير الى تحقق الصدق البنائي .  0.01عند مستوى داللة )  
  كرونباخ   معادلة  باستخدام  ثباتها  معامل   حساب   خالل  من   الدراسة،  أداة   ثبات   من  التأكد   تم    :الدراسة  أداة   ات ثب

 (. .5)  الجدول في والثالث، الثاني الجزء ومحاور لفقرات   ألفا
(5) جدول  

الدراسة  أداة  لمحاور( الفا كرونباخ) الثبات  معامالت   
رقم 

 عدد الفقرات  المحاور  المحور
 معامل كرونباخ ألفا 

 
 0.843 13 .تأخر سن الزواج للفتيات العوامل المؤدية ل 1
  الفتيات   ضد  واللفظي النفسي لعنفا 2

 الزواج عن المتأخرات 
13 0.851 

 المتأخرات  الفتيات  ضد  االقتصادي العنف 3
 0.831 12 الزواج  عن

 المتأخرات  الفتيات  ضد  االجتماعي العنف 4
 0.809 12 الزواج  عن

العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج   محور  لفقرات   ألفا  كرونباخ   ثبات   معامل  أن (  5)   الجدول  بيانات   تشير     
 ضد   واللفظي  النفسي  بالعنف  المتعلق  وللمحور  ،(0.843)  بلغت   المحور  هذا  فقرات   لجميع  للفتيات في األسرة

  بالعنف   المتعلق  وللمحور  ،(00.851)  بلغت   المحور  هذا  فقرات   لجميع  الزواج  عن  المتأخرات   الفتيات 
  محور   فقرات   أما  ،0.831بلغت   المحور  هذا  فقرات   لجميع  الزواج  عن   المتأخرات   الفتيات   ضد   االقتصادي

 0.809 بلغت  المحور هذا فقرات  لجميع الزواج عن المتأخرات  الفتيات  ضد  االجتماعي العنف
  ألداة   والثبات   والبنائي   الظاهري    الصدق  من  الثقة  من   عالية  وبدرجة  التأكد   أمكن  تقدم  ما   على  وبناءً     

  تحقق   التي  البيانات   على  الحصول  في  عليهما  واالعتماد   الدراسة  أداة   تطبيق   إمكانية  يتضح  وأنه  الدراسة،
 . عنها ستسفر التي النتائج من والوثوق  الدراسة، أهداف
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 :وتحليلها البيانات  معالجة أساليب 
العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج   بقياس  والمتعلق  الدراسة  أداة   من  الثاني   الجزء  فقرات   إجابات   تصنيف  تم     

  النحو   على  رقميا  أوزانها  حسب   إجابات   بثالثة  وحدد (  Likert)  الثالثي  ليكرت   لتدريج  وفقا  للفتيات في األسرة
بالمتوسطات    درجات   3ويمثل    موافق)  :التالي (    2.33ويمثله  فوق  ويمثله    ويمثل  محايد  )فما  درجتان 

 فأقل ( 1.66ويمثل درجة واحدة ويمثله بالمتوسطات  غير موافق( )2.32الى   1.67بالمتوسطات 
 

درجات( ) نادرا ويمثل درجتان( ) ابدا   3درجات( ) احيانا ويمثل    4درجات ()عادة ويمثل    5) دائما ويمثل   
(ويمثل   واحدة    لتفسير   معها  التعامل  سيتم  الحسابية  المتوسطات   قيم  أن  االعتبار  بعين  األخذ   مع     درجة 
 ( فأقل 2.33)منخفض ( 3.67-2.34)متوسط ( فما فوق  3.68)مرتفع :  التالي النحو على البيانات 
 ؟  للفتيات  الزواج سن لتأخر  المؤدية العوامل ما: األول بالسؤال المتعلقة النتائج

المعياري   الحسابية  المتوسطات   حساب   تم  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  أجل  ومن       عينة   إلجابات   واالنحراف 
  في   األهمية،  حسب   تنازليا  وترتيبها  العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج للفتيات في األسرة  فقرات   نحو  الدراسة
 (.  6) رقم الجدول

 (6) رقم جدول
 سن لتأخر المؤدية العوامل نحو االستجابة ومستوى  والترتيب  واالنحراف المعياري  الحسابية المتوسطات 

 األسرة  في للفتيات  الزواج

رقم 
 العوامل  الفقرة 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
المعياري  

)%( 

الترتيب  
حسب 
 األهمية 

مستوى  
 المساهمة 

 مرتفع  1 90.07 2.70 للزواج  للمتقدمين االقتصادي  المستوى  ضعف 11
 مرتفع  2 89.36 2.68 األسرة  عن كالهما أو الوالدين أحد  غياب  13
 مرتفع  3 86.96 2.61 خاصة  مواصفات   عن للزواج المتقدمين بحث  9
 مرتفع  4 86.52 2.60 اإلنجاب  على قدرتها وعدم بالعمر الفتاة تقدم 2
 مرتفع  5 84.06 2.52 الفتاة  أسرة لدى وراثية أمراض  وجود  10
 مرتفع  6 83.69 2.51 الشريك المناسب عدم وجود  3
 مرتفع  7 82.64 2.48 للفتاة  العمل فرص  توفر عدم 6
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رقم 
 الفقرة 

الوسط  العوامل 
 الحسابي 

االنحراف 
المعياري  

)%( 

الترتيب  
حسب 
 األهمية 

مستوى  
 المساهمة 

12 
  مثل األسرة أفراد  أحد  لدى سلبية سلوكيات  وجود 

 ......  والمخدرات  الكحول على  اإلدمان
 مرتفع  8 82.22 2.47

 مرتفع  9 78.47 2.35 انخفاض المستوى التعليمي للفتاة  4
 مرتفع  10 77.30 2.32 الزواج على التعليم إكمال الفتاة تفضيل 5
 متوسط  11 70.92 2.13 األسرة   على  اإلنفاق الفتاه اضطرار 7
 متوسط  12 68.84 2.07 األسرة  في سناً  األصغر الفتيات  زواج األهل رفض  8
 متوسط  13 68.79 2.06 ممانعة األهل لزواج الفتيات  1

1-13 
 الزواج سن لتأخر المؤدية للعوامل العام المستوى 

 مرتفع  - 80.76 2.42 األسرة  في للفتيات 

  للفتيات   الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل  نحو  الدراسة  عينة  إجابات (  6)  الجدول  في  الواردة  النتائج  تظهر
  الحسابي  المتوسط بلغ حيث  مرتفعة، بدرجة جاء لإلجابات  العام المستوى  أن النتائج أظهرت  حيث  األسرة، في

  سن   لتأخر  المؤدية  العوامل  دور  أهمية  إلى  يشير  مما  ،%  80.76  نسبية  وبأهمية(  2.42)   لإلجابات   العام
  في  للفتيات   الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل  وترتيب   مستوى   توضيح  يمكن  و  األسرة،  في  للفتيات   الزواج
 العوامل  هذه  أهم  من   إن:  األتي  بالشكل(  6)  جدول  في   والمبينة  الدراسة   عينة  أفراد   إجابات   ضوء  في  األسرة
  في   وجاء   ،"  للزواج  للمتقدمين   االقتصادي  المستوى   إلى " ضعف  تشير  والتي(  11)  رقم  الفقرة   في  أوالً   يتمثل

 الثالث   الترتيب   في  وجاء"    األسرة  عن  كالهما  أو  الوالدين  أحد   غياب "    على  تنص   التي  الفقرة  الثاني  الترتيب 
  عشر   الثالث   الترتيب   الى  نصل  ان   الى "    الفتاة   في  خاصة  مواصفات   عن  للزواج  المتقدمين   بحث "    الفقرة

 "  األسرة في الفتيات  لزواج األهل ممانعة"  الفقرة واألخير
 ؟  عليهن الواقع االجتماعي العنف جرائم في الفتيات  زواج تاخر اثر ما: الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج
  إلجابات   المعيارية  واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات   حساب   أوالً   تم  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  أجل  من     
(    7)  الجدولب   عليهن  الواقع  االجتماعي  العنف  جرائم  في  الفتيات   زواج  تأخر  أثر   نحو  الدراسة  عينة   أفراد 
 .األثر معنوية لتحديد  (T-Test)  اختبار إجراء تم ثم ومن

 ( 7 ) الجدول
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  في الفتيات  زواج تأخر أثر نحو الدراسة عينة  إلجابات  والمستوى  المعيارية واالنحرافات  الحسابية المتوسطات 
 عليهن  الواقع االجتماعي العنف جرائم

 الترتيب 
 

 المستوى 
ف  نحر اال

 المعياري 

 
الوسط 

 الحسابي 
 الفقرات 

رقم 
 الفقرة 

 4.36 87.11 مرتفعة  1
  والجيران األهل قبل من  دونية ونظرة ازدراء هناك

 7 الزواج عن للمتأخرات 

 10 لوحدهن  السفر من الزواج عن المتأخرات  منع 4.09 81.87 مرتفعة  2

 3.93 78.67 مرتفعة  3
  تقديم من األسرة في الزواج عن المتأخرات  منع

 للعنف  التعرض  حالة في الشكوى 
9 

 3.91 78.22 مرتفعة  4
 مشاهدة من الزواج عن المتأخرات  حرمان

  على تعرض  التي العاطفية واألفالم المسلسالت 
 التلفزيون 

6 

 3.69 73.78 مرتفعة  5
 األقارب  مع الزواج عن المتأخرات  عالقة من الحد 

 والجيران 
5 

 3.59 71.79 متوسط  6
  بأشخاص  االرتباط من الزواج عن المتأخرات  إجبار

 12 مناسبين  غير

 3.07 61.33 متوسط  7
 التي المشكالت   حل على  بقدرتهن الثقة عدم

 4 المختلفة  المواقف في لها يتعرضن

  كبير عريس بوجود  الزواج عن  للمتأخرات  التلميح 2.84 56.89 متوسط  8
 مطلق  أو أرمل أو السن

1 

 2 المنزل من الخروج من الزواج عن المتأخرات  منع 2.73 54.67 متوسط  9

 2.64 52.73 متوسط  10
  عن للمتأخرات  الخلوية الهواتف على رقابة وجود 

 8 الزواج 

  الحفالت  حضور من الزواج عن المتأخرات  حرمان 2.44 48.73 متوسط  11
 االجتماعية  والمناسبات 

11 

 3  في المشاركة من الزواج عن المتأخرات  منع 2.42 48.44 متوسط  12
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  الترتيب 
 المستوى 

ف  نحر اال
 المعياري 

 
الوسط 

 الحسابي 
رقم  الفقرات 

 الفقرة 

 الترفيهية الرحالت 

  جرائم في  الفتيات  زواج تأخر المستوى العام الثر 3.31 66.19 متوسط  -
 عليهن  الواقع االجتماعي العنف

- 

  العنف   جرائم  في  الفتيات   زواج  تأخر  أثر  نحو  الدراسة  عينة  إجابات (  7)  الجدول  في  الواردة  النتائج   تظهر    
      متوسطة،  بدرجة  جاء  لإلجابات   العام  المستوى   أن  النتائج  أظهرت   حيث   األسرة،  في   عليهن  الواقع  االجتماعي

  توضيح   يمكن  تفصيلي  وبشكل    ،%  66.19  نسبية  وبأهمية   لإلجابات   العام  الحسابي   المتوسط  بلغ  حيث 
 إجابات   ضوء  في   األسرة  في  الزواج  عن  المتأخرات   الفتيات   ضد "  االجتماعي"  العنف  أشكال  وترتيب   مستوى 

  العنف   أشكال  أكثر  من  إن :  األتي  بالشكل(  7)  جدول  في  الواردة  النتائج  في  والمبينة   الدراسة  عينة  أفراد 
"  إلى  تشير  والتي(  7)   رقم  الفقرة  في  أوالً   تتمثل  الزواج  عن  المتأخرات   منها   تعاني  التي  االجتماعي   هناك : 

  من   األول  الترتيب   في   الفقرة  هذه  وجاءت    الزواج  عن   للمتأخرات    والجيران  األهل  قبل  من  دونية  ونظرة  ازدراء
المعياري،  حيث   من  الزواج  عن  المتأخرات   منع"    إلى  تشير  التي  الفقرة  الثاني  الترتيب   في  وجاء  االنحراف 
  الشكوى   تقديم  من  األسرة  في  الزواج  عن  المتأخرات   منع "    الفقرة   الثالث   الترتيب   في   وجاء  ،"    لوحدهن  السفر

  من   الزواج  عن  المتأخرات   منع"    الفقرة  واألخير  عشر  الثاني  الترتيب   الى ان نصل"    للعنف  التعرض   حالة  في
 "  الترفيهية الرحالت  في المشاركة

  اختبار  إجراء  تموللكشف عن مدى وجود أثر لتأخر زواج الفتيات في جرائم العنف االجتماعي الواقع عليهن   
(One Samples t-test )، ( 8) الجدولب 

 ( 8) الجدول
 عليهن  الواقع االجتماعي العنف جرائم في  الفتيات  زواج تأخر  أثر الختبار( t-test)( ت ) اختبار نتائج

المتوسط  المتغير 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 مستوى  (ت )قيمة 
 الداللة

  في  الفتيات  تاخر زواج أثر
  االجتماعي العنف جرائم
 عليهن  الواقع

3.31 0.67 220 22.7 * 0.00 

 (. 0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة    
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  الواقع   االجتماعي  العنف  جرائم   في  الفتيات   زواج  لتأخر  أثر  وجود (  8)  الجدول  في   النتائج  من  يتضح      
  في   الفتيات   زواج  لتأخر  األثر   معنوية   على  يؤكد   مما  ،(*22.7المحسوبة )(  ت )   قيمة  بلغت   حيث   عليهن،
 (.0.05)  إحصائية داللة مستوى  عند  األسرة في عليهن الواقع االجتماعي العنف

   عليهن الواقع االقتصادي العنف جرائم في  الفتيات  زواج تأخر أثر ما: الثالث  بالسؤال المتعلقة النتائج  
  إلجابات   المعيارية  واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات   حساب   أوالً   تم  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  أجل  من    
 ، (9)  الجدول  في  عليهن  الواقع  االقتصادي  العنف  جرائم  في  الفتيات   زواج  تأخر  أثر  نحو  الدراسة  عينة  أفراد 
 األثر معنوية لتحديد  (T-Test)  اختبار إجراء تم ثم ومن

 (  9) الجدول
  في الفتيات  زواج تأخر أثر نحو الدراسة عينة  إلجابات  والمستوى  المعيارية واالنحرافات  الحسابية المتوسطات 

 عليهن  الواقع االقتصادي العنف جرائم

 الترتيب 
 
  

 المستوى 

ف  االنحر 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

رقم  الفقرات             
 الفقرة 

 3.40 68.00 متوسط  1
  على  األسرة في الزواج عن المتأخرات  إجبار

 األسرة  على االنفاق
10 

 3.26 65.11 متوسط  2
  عن  للمتأخرات  الشخصية الممتلكات  استغالل

 2   األسرة  احتياجات  قضاء في الزواج

 3.11 62.22 متوسط  3
 المجوهرات  اقتناء من الزواج عن المتأخرات  منع

 11 الثمينة  والمقتنيات 

  المصروف من الزواج عن المتأخرات  حرمان 3.06 61.28 متوسط  4
 الخاص 

3 

 3.06 61.28 متوسط  5
 اعادة في الزواج عن  للمتأخرات  األهل مماطلة
   ديونهن

6 

 3.06 61.28 متوسط  6
  بعض  في العمل من الزواج عن المتأخرات  منع

 واألعمال  الوظائف
7 

 3.04 60.89 متوسط  7
  أو السيارات  شراء من الزواج عن المتأخرات  منع

 12 وغيرها  األثاث 



(المجلد  3علمّية محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا الملحق)  ، مجلةمجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث 

(7 )2021 

84 
 

 الترتيب 
 
  

 المستوى 

ف  االنحر 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

رقم  الفقرات             
 الفقرة 

 1   الزواج عن  المتأخرات  لمدخرات  األهل استغالل 3.02 60.43 متوسط  8

 القروض  بأخذ  الزواج عن  المتأخرات  استغالل 2.89 57.87 متوسط  9
 راتبهن  بضمان

5 

 2.81 56.17 متوسط  10
  بشدة  األسرة في الزواج عن  المتأخرات  محاسبة

 قبلهن  من تصرف  التي األموال على
9 

 2.74 54.78 متوسط  11
  في الزواج عن  المتأخرات  قيام األهل رفض 

 التجارية  والمشاريع األعمال
8 

 2.19 43.83 منخفض  12
 الزواج عن للمتأخرات   الخاصة باألمالك التصرف

 4 موافقتهن  دون 

 2.97 59.43 متوسط  -
  الفتيات  ضد " االقتصادي" المستوى العام للعنف

 - األسرة  في الزواج عن المتأخرات 

  العنف   جرائم   في  الفتيات   زواج  تأخر   أثر  نحو  الدراسة  عينة  إجابات (  9)  الجدول  في  الواردة  النتائج  تظهر
 متوسطة،   بدرجة  جاء  لإلجابات   العام  المستوى   أن  النتائج  أظهرت   حيث   األسرة،  في   عليهن  الواقع  االقتصادي

  وبشكل   ، %  59.43  نسبية  وبأهمية  ،(5)   أصل  من(  2.97)   لإلجابات   العام  الحسابي   المتوسط   بلغ  حيث 
 في  الزواج  عن  المتأخرات   الفتيات   ضد "    االقتصادي"    العنف  أشكال  وترتيب   مستوى   توضيح  يمكن  تفصيلي

  من  إن: األتي بالشكل(  9) جدول في الواردة النتائج في والمبينة الدراسة عينة أفراد  إجابات  ضوء في  األسرة
  والتي (  10)  رقم  الفقرة  في  أوالً   تتمثل  الزواج  عن  المتأخرات   منها  تعاني  التي  االقتصادي  العنف  أشكال  أكثر
"  إلى  تشير  في  الفقرة  هذه  وجاءت   ،"   األسرة  على  االنفاق  على  األسرة  في  الزواج  عن  المتأخرات   إجبار: 

المعياري،  حيث   من  األول  الترتيب    استخدام "    إلى  تشير  التي  الفقرة  الثاني  الترتيب   في  وجاء  االنحراف 
  عن   المتأخرات   منع"    الفقرة  الثالث   الترتيب   في  وجاء"    األسرة  في  الزواج  عن  للمتأخرات   الشخصية  الحاجات 

الترتيب   الثمينة  والمقتنيات   المجوهرات   اقتناء  من  الزواج الى  نصل  ان  الفقرة  عشر  الثاني  الى  "    واألخيرة 
 "   موافقتهن دون  الزواج عن للمتأخرات   الخاصة باألمالك التصرف
  إجراء   تم  عليهن  الواقع  االقتصادي  العنف  جرائم  في  الفتيات   زواج  لتأخر  اثر  وجود   مدى  عن  وللكشف

 : النتائج يوضح( 10) والجدول ،(One Samples t-test( )ت )اختبار
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 (10) الجدول
 عليهن  الواقع االقتصادي العنف جرائم في الفتيات  زواج لتأخر أثر الختبار( t-test( )ت ) اختبار نتائج

المتوسط  المتغير 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 مستوى  (ت )قيمة 
 الداللة

  في  الفتيات  تأخر زواج أثر
 االقتصادي العنف جرائم
 عليهن  الواقع

2.97 0.72 220 18.5 * 0.00 

 الواقع  االقتصادي  العنف  جرائم   في  الفتيات   زواج  لتأخر  أثر  وجود (  16)  الجدول  في  النتائج  من   يتضح     
  العنف   في   الفتيات   زواج  لتأخر   األثر   معنوية  يؤكد   مما  (،18.5)  المحسوبة(  ت )   قيمة  بلغت   حيث   عليهن،

 (. 0.05) إحصائية داللة مستوى  عند   األسرة في  عليهن الواقع االقتصادي
 ؟   عليهن الواقع النفسي العنف جرائم في  الفتيات  زواج تأخر  اثر ما: الرابع  بالسؤال المتعلقة النتائج    

  إلجابات   المعيارية  واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات   حساب   أوالً   تم  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  أجل  من    
 ،(10)  الجدول  في   عليهن  الواقع  النفسي  العنف   جرائم  في    الفتيات   زواج  تأخر   اثر   نحو   الدراسة   عينة  أفراد 
 .األثر معنوية لتحديد  (T-Test)  اختبار إجراء تم ثم ومن

 (10) الجدول
  في الفتيات  زواج تأخر أثر نحو الدراسة عينة  إلجابات  والمستوى  المعيارية واالنحرافات  الحسابية المتوسطات 

 األسرة  في عليهن الواقع النفسي العنف جرائم

 الترتيب 
 

 المستوى 
ف  االنحر 

 المعياري 
الوسط 

 الحسابي 
 الفقرات 

رقم 
 الفقرة 

 3.79 75.80 مرتفع  1
  للمتأخرات  االجتماعي  القبول وعدم بالنفور الشعور

   األسرة في الزواج عن
1 

 4  السخرية على الدالة باأللفاظ التعدي 3.57 71.40 متوسط  2
 6 التعدي بالصراخ ورفع الصوت  3.43 68.60 متوسط  3
 7   األسرة في الذكور  لصالح المعاملة في التمييز 3.38 67.60 متوسط  4
 10 المنزلية باألعمال  القيام على  اإلرغام 3.16 63.20 متوسط  5

  عن المتأخرات  وسلوك تصرف  في األهل تدخل 3.13 62.60 متوسط  6
 11   الزواج
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 الترتيب 
 

 المستوى 
ف  االنحر 

 المعياري 
الوسط 

 الفقرات  الحسابي 
رقم 

 الفقرة 

 3.09 61.80 متوسط  7
  عن للمتأخرات  الشخصية الحياة في األخوة تدخل

 2 عليهن  قيود  ووضع الزواج

  القضايا في الزواج عن  المتأخرات  رأي أخذ  عدم 3.04 60.80 متوسط  8
 األسرة  تخص  التي

9 

 3.04 60.80 متوسط  9
  على  عالة  بأنهن الزواج عن للمتأخرات  اإليحاء
 األسرة 

3 

 5 " عجوز يا  أو عانس يا"  مثل جارحة بألقاب  الوصم 2.85 57.00 متوسط  10

 بإظهار الزواج  عن للمتأخرات  السماح عدم 2.31 46.20 منخفض  11
 " للزينة المكياج استخدام"  الشخصي الجمال عالمات 

8 

 2.28 45.60 منخفض  12
  على عبء  بأنهن الزواج عن المتأخرات  اشعار
 "للمات  البنات  هم" االسرة

12 

 13 التعدي باأللفاظ النابية  2.09 41.80 منخفض  13

  جرائم في  الفتيات  زواج تأخر المستوى العام ألثر 3.01 60.25 متوسط  -
 عليهن  الواقع النفسي العنف

- 

  جرائم   في  الفتيات   زواج  تأخر   أثر  نحو   الدراسة  عينة  أفراد   إجابات (  10)  الجدول  في  الواردة  النتائج  تظهر 
 بدرجة   جاء  لإلجابات   العام  المستوى   أن  النتائج  أظهرت   حيث   ،  األسرة  في   عليهن  الواقع  النفسي  العنف

 ، %   60.25  نسبية  وبأهمية  ،(5)  أصل  من(  3.01)  لإلجابات   العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث   متوسطة،
  في   الزواج  عن  المتأخرات   الفتيات   ضد   النفسي  العنف  أشكال   وترتيب   مستوى   توضيح  يمكن  تفصيلي  وبشكل
  إن :  األتي  بالشكل(  10)  جدول   في   الواردة  النتائج  في  والمبينة  الدراسة  عينة  أفراد   إجابات   ضوء  في   األسرة

  والتي (  1)  رقم  الفقرة   في  أوالً   تتمثل  الزواج  عن  المتأخرات   منها  تعاني  التي   النفسي  العنف  أشكال  أكثر   من
 الفقرة   هذه  وجاءت   ،"  األسرة  في  الزواج  عن  للمتأخرات   االجتماعي  القبول  وعدم  بالنفور   الشعور: "  إلى  تشير

المعياري،  حيث   من  األول  الترتيب   في  التعدي"    إلى  تشير   التي  الفقرة   الثاني   الترتيب   في  وجاء  االنحراف 
 نصل ان الى"  الصوت  ورفع  بالصراخ التعدي"  الفقرة الثالث  الترتيب   في وجاء"  السخرية على الدالة باأللفاظ

 "   النابية باأللفاظ التعدي"  الفقرة واألخير عشر الثالث  الترتيب  الى
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  اختبار   إجراء  تم   عليهن  الواقع  النفسي  العنف   جرائم  في    الفتيات   زواج  لتأخر  أثر  وجود   مدى  عن  وللكشف 
(One Samples t-test )، النتائج يوضح( 11)  والجدول : 

 (11) الجدول
 عليهن  الواقع النفسي العنف جرائم في  الفتيات  زواج تأخر أثر الختبار( t-test)  اختبار نتائج

 المتغير 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 (ت )قيمة 
 مستوى 
 الداللة

زواج  أثر  في   الفتيات   تاخر 
 عليهن  الواقع النفسي العنف جرائم

3.01 0.78 220 20.3 * 0.00 

  النفسي   العنف  جرائم  في  الفتيات   زواج  لتأخر  أثر احصائي  وجود(  11)  الجدول  في  النتائج  من  يتضح    
 في   الفتيات   زواج  لتأخر  األثر   معنوية  يؤكد   مما  ،(20.3)  المحسوبة(  ت )  قيمة  بلغت   حيث   عليهن،  الواقع

 (. 0.05) إحصائية داللة  مستوى  عند   األسرة في  عليهن الواقع النفسي العنف
  عينة   إجابات   متوسط   بين   إحصائية   داللة  ذات   فروق   توجد   هل:  الخامس  السؤال  عن   باإلجابة   المتعلقة   النتائج 
  النوعية   خصائصهن   الختالف  تعزى   والتي   للفتيات في األسرةالعوامل المؤدية لتأخر سن الزواج    نحو  الدراسة

 : للنتائج عرضا   يلي وفيما التباين، تحليل  اختبار إجراء تم السؤال،  هذا عن لإلجابةو  واألسرية؟
 (12) جدول

 للفتيات  الزواج سن لتأخر المؤدية العوامل نحو الدراسة عينة أفراد  إجابات  في الفروق  الختبار  التباين تحليل
 واألسرية  النوعية الخصائص  الختالف تعزى   والتي األسرة في

 مصدر التباين 
مجموع  

 المربعات 
درجات 

 الحرية
متوسط  

 المربعات 
 Fقيمة 

الداللة 
 اإلحصائية 

 0.37 1.05 0.64 3 1.93 العمر
 0.76 0.27 0.17 2 0.33  المؤهل العلمي

 0.86 0.03 0.02 1 0.02 الحالة االجتماعية  
 0.04 * 2.82 1.73 3 5.20 الدخل الشهري لألسرة

 - - 0.61 211 129.46 الخطأ
    220 137.84 المجموع

 (. ≤0.05) داللة مستوى   عند  إحصائية داللة ذات  *
  ( 12) الجدول خالل من يظهر
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  سن   لتأخر  المؤدية  العوامل"  نحو  الدراسة  عينة  أفراد   إجابات   متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود  -1
 المحسوبة(  F)  قيمة  بلغت   حيث "    لألسرة  الشهري   الدخل"    متغير  باختالف"    األسرة  في  للفتيات   الزواج

  بين   اإلحصائية  الفروق   ولتحديد   ،(≤0.05)  داللة  مستوى   عند   إحصائية  داللة  ذات   قيمة  وهي(  2.82)
 كانت   وقد   الحسابية،  المتوسطات   بين  البعدية  للمقارنات   Tukey  توكي  اختبار  إجراء  تم  اإلجابات   مستوى 
  بلغ   حيث (   600-300)   و   دينار(  300  من  اقل)  الدخل  فئتي  من  الدراسة  عينة  أفراد   لصالح  الفروق 

  األوساط   بين  األعلى  المتوسطات   فرق   وبلغ   الترتيب،  على (  2.54)  و(  2.44)   لهم  الحسابي  المتوسط
 : النتائج تلك يبين(  13) والجدول(. ≤0.05) داللة مستوى  عند  إحصائياً  دال وهو 0.47  الحسابية

 (13) جدول
  سن لتأخر المؤدية العوامل نحو الدراسة أفراد  إجابات  متوسطات  بين البعدية للمقارنات  شافييه اختبار نتائج

 "لألسرة الشهري  الدخل"  متغير باختالف  األسرة في للفتيات  الزواج
الشهري   الدخل 

 لألسرة
الوسط 

 الحسابي 
من   أقل 

300 
300-  
600    

601  –  
900 

من   أكثر 
900 

 0.25 0.37* 0.10 - 2.44 300أقل من 
300  - 600 2.54 - - *0.47 *0.35 
601  - 900 2.07 - - - 0.12 

  - - - 2.19 900أكثر من  
 (. ≤0.05) داللة مستوى   عند  إحصائية داللة ذات  *
  لتأخر   المؤدية  العوامل"  نحو  الدراسة  عينة  أفراد   إجابات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود   عدمتبين    -2

(    االجتماعية  الحالة  العلمي،  المؤهل  العمر،)  متغيرات   الختالف  تعزى   والتي"    األسرة  في  للفتيات   الزواج  سن
  األسرة   في  للفتيات   الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل  دور  نحو  الدراسة  عينة  أفراد   إجابات   متوسط  فإن  وعليه
 . متساوية تعد  المذكورة للمتغيرات  تعزى  والتي

 : النتائج مناقشة
أشارت     العوامل   لاألو   بالسؤال  المتعلقة   الدراسة  نتائج  أواًل:  من  العديد  هناك  أن  اعاله  والموضحة 

ومن الدراسة،  مجتمع  في  الفتيات  لدى  الزواج  تأخر  تفسر  التي  واالقتصادية  واألسرية    هذه   أهم  االجتماعية 
تقدم   للمتقدمين  االقتصادي  المستوى   بضعف  المتعلقة  هي  العوامل   على   قدرتها  وعدم   بالعمر  الفتاة   للزواج، 

بحث  وكذلك  عدم   في  خاصة  مواصفات   عن  للزواج  تقدمينالم  اإلنجاب،  المناسب    الشريك  وجود   الفتاة، 
وجود  انخفاض   الكحول   على  اإلدمان  مثل  األسرة   أفراد   أحد   لدى  سلبية   سلوكيات   للزواج،   ،   والمخدرات 
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  سناً   األصغر  الفتيات   زواج  األهل  الزواج، رفض   على  التعليم  إكمال  الفتاة  للفتاة، وتفضيل  التعليمي  المستوى 
( التي أظهرت أن انخفاض مستوى دخل الفرد من  2013وتتفق هذه النتائج مع دراسة )سيتان ،    األسرة .  في

من   متزوج  رجل  من  بالزواج  الفتاة  رغبة  عدم  وأن  الزواج،  سن  تأخر  الى  المؤدية  االقتصادية  العوامل  أهم 
تفضل زواج األقارب  وعدم رغبة الفتاة  العوامل االجتماعية المؤدية إلى تأخر سن الزواج ، وأن بعض األسر  

( التي بينت العوامل    2012بالتزوج من رجل متزوج من قبل . كما وتتفق هذه النتائج مع دراسة )العواملة ،
الشباب، وأعراف وعادات  فئة  لدى  توفر فرص عمل  منها: عدم  الزواج  تأخر سن  االثر في  لها  التي كان 

 هظة، والرغبة في الزواج من امرأة عاملة.   المجتمع الخاصة بحفالت الزواج البا
( التي أظهرت نتائجها أن هناك مجموعة من األسباب 2016وتتوافق هذه النتائج مع دراسة )المحاميد،    

هذه   اهم  وكانت  الفلسطيني  المجتمع  في  العنوسة  ظاهرة  في  األثر  لها  كانت  التي  واالقتصادية  االجتماعية 
ها في مواصفات الزوجة والزوج، وارتفاع المهور، والخوف من فقدان الحرية بعد  األسباب: الشروط المبالغ في 

  ( دراسة جبل  أيضا مع  النتائج  هذه  ببعض األسر. وتتفق  المرتبطة  االجتماعية  والوصمة  (  2001الزواج، 
الفتاة   رفض  منها:  القطري  المجتمع  في  العنوسة  عن  المسؤولة  العوامل  من  مجموعة  نتائجها  أظهرت  التي 
الزواج من المتقدمين لها ممن هم أقل منها تعليما، ورغبة األسر تزويج الفتيات حسب ترتيبهن العمري، وتفرد 
بعض اآلباء بقرار الرفض للمتقدمين للزواج بدعوى عدم الصالحية دون التشاور مع الفتاة. وتتفق هذه النتائج  

لتعرف على العوامل االجتماعية واالقتصادية  ( وهدفت إلى ا  2009أيضا مع الدراسة التي أجرتها )المطيري ,
المؤدية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تأخر سن الزواج لدى الشباب، وكان من أهم هذه العوامل الرغبة  
في مواصلة التعليم، وتفضيل توفر الجمال في الطرف اآلخر، وتدخل األسرة في اختيار الطرف االخر، وعدم  

وتت الزوجات  تعدد  مبدأ  )قبول  فيرجسون  دراسة   مع  النتائج  نتائج  Ferguson،  2000فق  أظهرت  التي   )
الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل المؤدية لتأخر الزواج للفتيات، منها غياب الخيارات المناسبة. وتتفق  

( بنكورات  دراسة   مع  ذات  Pinquart،2003النتائج  العوامل  من  مجموعة  نتائجها  أظهرت  التي  العالقة  ( 
 بتأخر سن الزواج منها التفكك األسري وانفصال الوالدين، والمعتقدات الخاطئة حول الزواج. 

أشارت     أثر    الثاني   بالسؤال  المتعلقة   الدراسة  نتائج   ثانيًا:  زواج  بمعرفة    العنف   جرائم   في  الفتيات   تأخر 
أشكال العنف االجتماعي الواقع على    عليهن والموضحة بالنتائج اعاله أن هناك العديد من  الواقع  االجتماعي

   والجيران   األهل  قبل  من  الدونية  والنظرة  االزدراء أهمها الفتيات المتأخرات عن الزواج في مجتمع الدراسة، ومن
و  وحرمان  التعرض   حالة  في  الشكوى   تقديم  من  منعال،   واألفالم  المسلسالت   بعض   مشاهدة  من  هنللعنف، 

مناسبين،   غير  بأشخاص   االرتباطعلى    البعض   إجبارو والجيران،    األقارب   مععالقتهن    من  الحد و ،    العاطفية
  أو   السن  كبير   عريس  بوجود المستمر    التلميحو .    لها  يتعرضن   التي  المشكالت   حل  على  بقدرتهن   الثقة  عدمو 
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االجتماعية،   والمناسبات   الحفالت   حضور  من  هنحرمانو المنزل،    من  الخروج  منهن  مطلق، ومنع  أو  أرمل
ضد   الرحالت   في  المشاركة   من  منعالوأخيرا   العنف  حاالت  أن  فيالحظ  النتائج  هذه  وحسب  الترفيهية. 

األسرية،   بالظروف  متعلق  بعضها  متباينة،  اجتماعية  ألسباب  األسر  في  توجد  الزواج   عن  المتأخرات 
االق  بالظروف  يتعلق  ما  منها  ثم  المجتمع،  في  السائدة  والقيم  لألسرة.وبالعادات  العنف    تصادية  ويعد 

االجتماعي ضد المتأخرات عن الزواج  جزء من العنف العام ضد المرأة في األسرة األردنية، ، وتتفق هذه  
النتائج مع نظرية ميرتون في الالمعيارية وحسب هذه النظرية فإن حجم جرائم العنف االجتماعي ضد الفتيات 

عكسيا   يتناسب  المجتمع  في  المتزوجات  المعايير  غير  وتبدو  األسرة،  في  الموجود  التضامن  حجم  مع 
ويتجه   السلوكية،  والفوضى  الالمعيارية  حالة  تظهر  المعالم  مشوهة  أو  واضحة  غير  والسلوكية  االجتماعية 

 المجتمع الرتكاب مزيد من العنف ضد المتأخرات عن الزواج في المجتمع.  
أشارت    أثر  الثالث   بالسؤال  المتعلقة  الدراسة  نتائج  ثالثًا:  بمعرفة  زواج  والمتعلق    جرائم   في  الفتيات   تأخر 

االقتصادي   الواقع  االقتصادي  العنف العنف  أشكال  من  العديد  هناك  أن  اعاله  بالنتائج  والموضحة   عليهن 
األسرة،    على  االنفاق  علىرهن  إجبا  أهمها  الواقع على الفتيات المتأخرات عن الزواج في مجتمع الدراسة، ومن

ومنع  احتياجات   قضاء  في  الشخصية  الممتلكات   استغاللو    والمقتنيات   المجوهرات   اقتناء  منهن  األسرة، 
ومماطلة من  اعادة  في  األهل  الثمينة،  واستغالل  الوظائف  بعض   في  العمل  ديونهن،    األهل   واألعمال، 

ومحاسبتهن  بضمان  القروض   بأخذ هن  استغاللو ،  هنلمدخرات   من   تصرف  التي  األموال  على  بشدة  راتبهن، 
 موافقتهن. دون  الخاصه بهن باألمالك التجارية، والتصرف والمشاريع عمالاال ب هن قيام األهل قبلهن، ورفض 

أشارت    أثر  الرابع  بالسؤال  المتعلقة  الدراسة  نتائج  رابعًا:  بمعرفة  والمتعلق  زواج  للدراسة    في   الفتيات   تأخر 
الواقع    أن هناك العديد من أشكال العنف النفسي  والموضحة بالنتائج اعالهعليهن    الواقع  النفسي  العنف  جرائم

  االجتماعي   القبول  وعدم  بالنفور   الشعور أهمها  على الفتيات المتأخرات عن الزواج في مجتمع الدراسة، ومن
  لصالح   لةالمعام  في  الصوت، التمييز  ورفع  بالصراخ  السخرية، التعدي  على  الدالة  باأللفاظ  األسرة، التعدي  لي

  األخوة   تدخلهن  وسلوك  هنتصرف  في  األهل  المنزلية، تدخل  باألعمال  القيام  على  األسرة، اإلرغام  في  الذكور
عدم  قيود   ووضع  الشخصية  الحياة  في   تخص   التي   القضايا  في  الزواج  عن  المتأخرات   رأي  أخذ   عليهن، 

  السماح   عدم،  "عجوز  يا  أو  عانس  يا"  مثل  جارحة  بألقاب   األسرة، الوصم  على  عالة   بأنهن  األسرة، اإليحاء
 .    "للزينة المكياج استخدام" الشخصي الجمال عالمات  بإظهار لهن

أشارت    بين   إحصائية   داللة  ذات   فروق   وجود   عن  للدراسة  الخامس   بالسؤال  المتعلقة  الدراسة  نتائج  خامسًا: 
  متغير   باختالف  األسرة  في  للفتيات   الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل  نحو  الدراسة  عينة  أفراد   إجابات   متوسط

لألسرة الشهري    سن   لتأخر  المؤدية  والعوامل  األسرة  دخل  تدني  بين  عكسية  عالقة  وجود   يعني  مما  الدخل 
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  من   المرتفع  الدخل  ذات   األسر   من  أكبر  بشكل  تتاثر  الفقيرة  األسر  أن  بمعنى  ،  األسرة  في  للفتيات   الزواج
 أفراد   إجابات   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود   وأظهرت النتائج عدم.  الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل

  متغيرات   الختالف  تعزى   والتي"    األسرة  في  للفتيات   الزواج  سن  لتأخر  المؤدية  العوامل "    نحو  الدراسة  عينة
  العوامل   دور  نحو  الدراسة  عينة  أفراد   إجابات   متوسط  فإن   وعليه(    االجتماعية  الحالة  العلمي،   المؤهل  العمر،)

 .متساوية تعد   المذكورة للمتغيرات   تعزى   والتي األسرة في للفتيات  الزواج سن لتأخر المؤدية
 التوصيات: في ضوء ما توصلت إليه الدراسة ، فقد أمكن صياغة التوصيات التالية:

 العمل على توعية المجتمع بخطورة ممارسة العنف ضد الفتيات المتأخرات عن الزواج في  .1
 التي تعاني منها المتأخرات عن الزواج،  والنفسية اد حلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعيةايجضرورة  .2

 المراجع العربية 
 ريخ العربي ، بيروت ، لبنان : لسان العرب ، دار إحياء التراث الشعبي ومؤسسة التا 1992ابن منظور ،

 ( اسماعيل  الحميد  ،عبد  المجتمع  2000األنصاري   ، معاصرة  فقهية  قراءة    ، الطالق  معدل  وارتفاع  الزواج  (.تأخر 
 الخليجي نموذجا ، دار فكر العربي، القاهرة ، مصر.  

نورة   الجزائري . رسالة ماجست  2013جيالخ ، عبدلي ، وحنان  الشباب  الزواج عند  ير ، جامعة قاصدي تأخر سن 
 مرباح ، ورقلة ، الجزائر . 

( تأخر سن الزواج عند الشباب ، دراسة ميدانية في مدينة الحصن ، محافظة اربد .  2000ختاتنة  ،عبد الخالق  )
 رسالة غير منشورة ، جامعة اليرموك ، األردن. 

  ، المتغ  2006سرابي ، سهام  ببعض  األردنية وعالقته  للمرأة  الموجه  العنف  األمن  :  إلى مؤتمر  مقدم  ، بحث  يرات 
 والديمقراطية وحقوق اإلنسان ، جامعة مؤتة ، األردن .  

( عيسى  فاطمة   ، ،  2013سيتان  ماجستير  رسالة   . األردن  في  الحضري  المجتمع  في  الفتيات  الزواج  سن  تأخر   )
 جامعة اليرموك ، اربد ، األردن.

إلى حدوث العنوسة لدى الفتيات داخل المجتمع السعودي . جامعة  (: األسباب المؤدية  2008الشايع ، محمد عبدهللا )
 القصيم ، السعودية . 

(، تأثير العنوسة كحالة اجتماعيه على الجانب االجتماعي و النفسي لغير المتزوجات ، جامعة  2016القيسي ، سليم )
 مؤتة ، االردن .

( للمرأة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  ) UNIFEMصندوق   )2003  . عمل  (  منهاج  ضوء  في  األردنية  األنثى  وضع  تقييم 
 بيجين . 

 : معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتاب ، مصر 2008عمر ، احمد مختار عبد الحميد 
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: العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني دراسة اجتماعية لعينة من األسر في محافظة عمان    2002عواودة ، أمل ،  
 .، مكتبة الفخر ، اربد 

 : اإلجرام المعاصر ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية. 1999عيد ،محمد ، 
  ، دوح ،خالد كاظم  أبو   ، احمد  ، مديحة  الجسدي   2008عبادة  العنف  ميدانية حول  دراسات  األنثى  العنف ضد   :

 وزيع ، القاهرة .والعنف الجنسي ، كلية اآلداب ،جامعة سوهاج ،دار الفجر للنشر والت
: تأخر زواج الفتيات العوامل االجتماعية واالقتصادية ، جامعة نايف العربية    2009مرسي ، محمد مرسي محمد ،  

 للعلوم األمنية ، الرياض . 
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