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�

�سالمية  الإ وال�س�ؤون  وقاف  الأ وزارة  بها   تتميز  التي  املجتمعية  ال�سراكة  مبداأ  من  انطالقا 

ملختلف  امل�شرتكة  االجتماعية  امل�شئولية  على  التاأكيد  مع  املجتمع  يف  �شرة  االأ دور  تعزيز  ومبداأ 

يف  امل�شتجدة  ال�شلوكية  الظواهر  ودرا�شة  متابعة  يف  املجتمعي  التوجيه  مكتب  املوؤ�ش�شات,ودور 

�شالم وحتقيق التوا�شل والتعاون مع  املجتمع الكويتي وتر�شيخ القيم االجتماعية التي يحث عليها االإ

موؤ�ش�شات الدولة التي تعني بن�شر الف�شيلة وحماية ال�شلوك االجتماعي ,وتر�شيخ مفهوم املواطنة 

�شالمية والتوجيه  وقاف وال�شئون االإ ال�شاحلة يف نفو�ص املجتمع , ب�شكل يعك�ص حر�ص وزارة االأ

املجتمعي من خالل اخلطط والربامج لتوعية جمهور املجتمع ورعايتهم الرعاية املتكاملة دينيًا 

املجتمعي  التوجيه  مبكتب  متمثلة  �شالمية  االإ وال�شوؤون  وقاف  االأ وزارة  قامت   . و�شلوكيًا  وثقافيا 

جتماعية والثقافية يف الرغبة بتاأخري �شن الزواج لدى  باإجراء درا�شة ميدانية عن اأثر العوامل االإ

ال�شباب الكويتي  ومتثل  تلك الدرا�شة لبنة من البناء الهادف  الذي ت�شعي الوزارة جاهدة لتحقيقه 

باأ�شلوب علمي ومنهجي يعتمد على قراءة اأفكار املجتمع ومعرفة املتغريات التي تطراأ علية ومدي 

املحافظة  والنف�شية.و  االجتماعية  ونوعية اخلدمات  واالرتقاء مب�شتوى  املجتمع  بناء  تاأثريها يف 

�شيلة مبا يتوافق مع تعاليم ديننا احلنيف. على القيم والعادات الكويتية االأ

�شائلني اهلل اأن جنني ثمار هذه الدرا�شة ويعم خريها ربوع البالد.

واهلل ويل التوفيق .

              ابراهيم احمد ال�صالح

الوكيل امل�ساعد للتخطيط والتطوير الداري      

كلمة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير اإلداري



�

املجتمع  اأفراد  واإعداد  بناء  يف  امل�شاهمة  على  �شالمية  االإ وال�شئون  وقاف  االأ وزارة  حتر�ص 

ليكونوا قدوة ح�شنة لغريهم وذلك من خالل تنفيذ اخلطط الكفيلة بحمايتهم من االنحرافات 

وال�شلوكيات غري ال�شحيحة وحتقيقًا لهدف مكتب التوجيه املجتمعي يف ال�شعي اإيل تر�شيخ القيم 

�شالم من خالل  متابعة الظواهر ال�شلوكية امل�شتجدة  االجتماعية ال�شحيحة التي يقوم عليها االإ

على جمتمعنا الكويتي واإعداد الدرا�شات حولها ومعاجلتها باأ�شلوب علمي ومنهجي وتفعيلها من 

هلية  املعنية بال�شاأن نف�شه وتبادل الدرا�شات  خالل التعاون امل�شرتك مع اجلهات احلكومية واالأ

ن�شطة والربامج املختلفة التي تعني بن�شر الف�شيلة وحماية ال�شلوك االجتماعي  معهم  واإقامة االأ

جتماعية والثقافية يف الرغبة بتاأخري �شن  قام املكتب باإجراء درا�شة ميدانية عن اأثر العوامل االإ

التنمية  �شهام يف حركة  االإ بدوره يف  اإميانا  ميدانية  علمية  درا�شة  الكويتي  ال�شباب  لدى  الزواج 

االجتماعية مبا يعود علي املجتمع الكويتي بالنفع.

�شائلني اهلل اأن ننتفع بهذه الدرا�شة وجنني ثمارها 

عبد اهلل عبد الكرمي العو�سي        

مدير مكتب التوجيه املجتمعي            

كلمة مدير مكتب التوجيه المجتمعي



�

أثر العوامل اإلجتماعية والثقافية في الرغبة بتأخير
 سن الزواج لدى الشباب الكويتي

 دراسة علمية ميدانية

فريق البحث

الدكتور. حمود فهد القشعان
كادميية والدرا�سات العليا امل�ساعد  عميد ال�سئون الأ

جتماعية جامعة الكويت  كلية العلوم الإ

الدكتورة. أمل محمد العدواني
�سا�سية  كلية الرتبية الأ

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
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املقــــــدمة

�شالمية والتي تتمثل مبق�شد احلفاظ على الن�شل.  يعترب الزواج اأحد املقا�شد الرئي�شة لل�شريعة االإ

اأنه قال يف حديث رواه عبد اهلل ابن م�شعود: »يا مع�شر  حيث روي عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

�شالم  ال�شباب من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج, فاإنه اأغ�ّص للب�شر واأح�شن للفرج«. اإن الزواج يف االإ

خرى كونه  ن�شان يختلف عن التزواج لدى الكائنات احلية االأ له غايات اإن�شانية فطرية, فالزواج لدى االإ

�شرة فتتو�شع لتكون عائلة ممتدة فتت�شاهر  نظام اجتماعي. اإن الزواج ركن اأ�شا�شي تنطلق منه تكوين االأ

لتكوين جمتمع �شغري وعرب الوقت جتتمع هذه العوائل لت�شكل نواة الدولة.

واملتح�شرة.  البدائية  ن�شانية  االإ املجتمعات  لدى جميع  واليزال موجودًا  كان  الزواج  نظام  اإن 

ر�ص, حيث  �شتمرار الن�شل واإعمار االأ )ال�شاعاتي, ١٩٨٨, �ص: ١٩(. اإن الزواج هو الغاية الربانية الإ

جتماعية باأنه نظام اإجتماعي يت�شمن تعاقدًا يتحد مبقت�شاه �شخ�شان  عرف م�شطلح العلوم االإ

اأو اأكرث من جن�شني خمتلفني يف �شكل زوج اأو اأزواج وتتخذ هذه العالقة اأ�شكااًل خمتلفة باإختالف 

�شخا�ص الداخلني فيها وتبعًا لنوع ال�شلة التي تقوم بني اجلماعتني اللتني ينتمي الطرفان  عدد االأ

جتماعية والرتبوية وال�شرعية للزواج  اإليها )بدوي, ١٩٨١(. وميكن حتديد الفوائد النف�شية واالإ

على النحو التايل:

نحرافات  االإ يف  الوقوع  من  اجلن�شني  من  لل�شباب  وعفة  حت�شني  م�شدر  الزواج  يعترب  	·
والعالقات غري ال�شرعية.

اأكرث �شالمة  واإ�شتمراره والذي يكون  الن�شل  بناء املجتمع عن طريق حفظ  الزواج يف  ي�شاعد  	·
و�شحة مقارنة بالزواج املتاأخر.

حيث  ككل,  املجتمع  ومتا�شك  لبناء  مهمًا  عن�شرًا  الزواج  موؤ�ش�شة  يف  ال�شباب  دخول  يعترب  	·
واإمنا تربط عائلتني ممتدتني يف عالقة  الزوجية,  بالعالقة  الزواج ال يربط فردين فقط  اأن 

قرابية واإجتماعية.

والديني  جتماعي  واالإ العاطفي  �شتقرار  واالإ ال�شلوكية  امل�شاكل  من  التقليل  يف  الزواج  ي�شاعد  	·
لطريف العالقة مقارنة بال�شباب ممن هم يف نف�ص العمر ولكنهم غري متزوجني.

جر خ�شو�شًا اإن كان الهدف حت�شني النف�ص والنوع  يعترب الزواج عبادة �شرعية وم�شدر لالأ 	·
لباين. ن�شاين, فقد جاء باحلديث ال�شريف )فقد اإ�شتكمل ن�شف الدين(.رواه الطرباين و�شححه االأ االإ
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لقد كان الزواج املبكر وخ�شو�شَا للفتاة هو النمط ال�شائد يف املجتمع الكويتي القدمي وخ�شو�شًا 

�شباب التي هيئت لتزويج الفتاة ب�شن �شغري تكمن يف: يف عهد ما قبل اكت�شاف البرتول. ولعل االأ

يعجل  مما  البرتول,  اإكت�شاف  قبل  ما  جمتمع  يف  �شر  لالأ قت�شادية  االإ احلالة  يف  ال�شيق  	·
بتزويج الفتاة يف �شن مبكرة للتخفيف من امل�شاريف وتكاليف احلياة.

وحماية  جهة,  من  العائلة  ل�شرف  و�شيانة  ك�شمان  للفتاة  املبكر  للزواج  جتماعية  االإ النظرة  	·
نحرافات من جهة اأخرى. ال�شاب من االإ

البلوغ  مرحلة  يف  للفتاة  وخ�شو�شًا  وفراغ  جهل  من  ي�شاحبها  وما  التعليم  وقلة  مية  االأ 	·
بناء وحتمل  االأ وتربية  البيت  باأمور  الفتاة  ب�شغل  �شرة  االأ برغبة  يعجل  الذي  مر  االأ واملراهقة, 

امل�شئولية وهي �شغرية.

�شغريًا  كان  مهات  واالأ باء  االأ حلياة  العمر  معدل  واأن  خ�شو�شًا  حفاد.  االأ روؤية  يف  الرغبة  	·
باء نتيجة اإعتمادهم على  وبئة من جهة, ونتيجة للمخاطر التي حتيط باالأ مرا�ص واالأ ب�شبب االأ

البحر كم�شدر اأ�شا�شي للرزق.

املبكر  الزواج  اإىل تف�شيل  يوؤدي  للرجل: مما  والفحولة  للمراأة  اإظهار اخل�شوبة  التاأكيد على  	·
بناء. ناث ل�شمان زيادة عدد االأ لالإ

تناوله  املبكر ال ميكن  الزواج  العزوف عن  الدخول مبو�شوع  فاإن حماولة  املنطلق,  ومن هذا 

اأبعاد التغريات والتحوالت التي حدثت ملوؤ�ش�شة  اأو بطريقة بعيده عن التعرف على  ب�شكل جزئي 

�شرة ب�شكل عام, ففي درا�شة علمية قيمة قام بها بوطالب وقدمت للمنظمة املغربية  الزواج واالأ

�شرة باملعهد العايل للدرا�شات الق�شائية يف مدينة الرباط  املغربية )2004(, حول  ن�شاف االأ الإ

مقاربات اأ�شباب العزوف عن الزواج, حيث حدد الباحث ثالثة عوامل رئي�شية للعزوف عن الزواج 

الديني,  البعد  الزواج:  عن  للعزوف  بعاد  االأ ثالثية  مبقاربة  اأ�شماه  ما  عليها  اأطلق  حيث  املبكر, 

والبعد االقت�شادي, والبعد االجتماعي.

البعد الديني :
حيث اأرجع العزوف عن الزواج ل�شعف الوازع الديني وتقل�ص تاأثريه لدى ال�شباب حتى اأ�شبحت 

فكرة الزواج غري واردة, لذا فهو يرى اأن توعية النا�شئة على قد�شية الزواج واعتباره �شعرية دينية 

�شي�شهم يف احلد من هذا العزوف. ففي احلديث الذي رواه م�شلم, قال عليه ال�شالة وال�شالم 
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�شالم  االإ اإعترب  بل  الثاين«.  الن�شف  يف  اهلل  فليتق  دينه,  ن�شف  اإ�شتكمل  فقد  العبد  تزوج  »اإذا 

على  ال�شباب  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الهدى  نبي  حث  حني  نحرافات  االإ �شد  اأمان  �شمام  الزواج 

بن عبا�ص, اأنه قال » يا مع�شر ال�شباب من اإ�شتطاع منكم الباءة فليتزوج, فاإنه  الزواج, يف رواية الإ

اأغ�ص للب�شر, واأح�شن للفرج, ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم, فاإنه له وجاء« حديث متفق عليه. 

البعد االقتصادي:
ن الزواج  اأما عن املقاربة االقت�شادية ملا وراء العزوف عن الزواج اأو تاأخري ا�شتحقاقه, فهو الأ

عراف مل يعرفها يف عهود اأ�شالته اأخرجته من الب�شاطة والُي�ْشر اإىل حد التعقيد  اأ�شبح خا�شعا الأ

زواج  االأ يتحملها  التي  الزوجية  بيت  اإدارة  تكاليف  وارتفاع  املهور,  ارتفاع  يف  وتتمثل  والتع�شري. 

نفاق على بيت الزوجية.  اإ�شافة الرتفاع تكاليف االحتفال بالزواج اإىل درجة جتاوزت تكاليف االإ

حيث اأ�شارت غالب الدرا�شات امليدانية والتطبيقة التي جمعها فريق البحث والتي �شيتم التف�شيل 

قت�شادي كان وراء اإجبار الكثري من ال�شباب يف اأغلب  جزاء القادمة على اأن العامل االإ فيها يف االأ

قت�شادية. الدول العربية على تاأخري زواجهم حلني حت�شن ظروفهم االإ

البعد االجتماعي:
فتتمثل بكون جمتمعات اليوم ت�شودها الفردانية والتـلهف على ك�شب امل�شالح اخلا�شة مقدم يف 

جمتمعات اليوم على امل�شالح اجلماعية. لهذا فاإن الدور املناط كما اأ�شارت درا�شة بوطالب ت�شري 

ل�شرورة االهتمام بهذه املقاربات الثالثة ب�شكل متكامل بعيدًا عن التجزئة. حيث تبني من مراجعة 

غري  املبالغات  من  �شكواهم  الزواج,  عن  حتديدًا  الذكور  اإجتاهات  حول  الدرا�شات  من  الكثري 

جتماعية واملجامالت  عتبارات االإ املنطقية �شواء مبقدار املهور وتكاليف حفالت الزواج بحجة االإ

جتماعية. عراف والعادات االإ العائلية وخ�شو�شًا يف االأ

ال�شباب يف  لدى  الزواج  املبكر عن  العزوف  اأو  تاأخر  ت�شهم يف  التي  العوامل  اإن حماولة فهم 

املجتمع الكويتي اأو حتى لدى اأ�شرهم التي يعي�شون فيها حتتم علينا الرجوع ملا و�شلت اإليه موؤ�ش�شة 

�شرة الكويتية خالل العقود الزمنية الثالثة. الزواج واالأ
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التغييرات اإلجتماعية التي حدثت لمؤسسة الزواج واألسرة 
في الكويت:

اأول: تغريات يف �سن الزواج:

بحاث احلديثة تتناول م�شطلح جديد اأطلق عليه م�شطلح العزوف عن الزواج اأو  لقد بداأت االأ

ما ميكن اأن ن�شميه ببالدنا العربية مبو�شوع تاأخري �شن الزواج لدى اجلن�شني. فلقد حدث ارتفاع 

ملعدل العمر عند الزواج للكثري من ال�شعوب �شواء املجتمعات التقليدية املحافظة اأو غري املحافظة 

 ,)Sporakowsril,1998( على حد �شواء, حيث اأ�شارت درا�شة �شبورك اأو�شريل ال�شهرية

مريكي عند الزواج 26 �شنة, يف حني كان  مريكي, حيث اأ�شبح متو�شط عمر الرجل االأ عن املجتمع االأ

متو�شط �شن املراأة عند الزواج 23 �شنة. يف حني اأن املتتبع لنتائج امل�شح العربي خالل ال�شنة الثالثة 

�شرة يف بع�ص البلدان العربية ليدرك االرتفاع الوا�شح يف متو�شط  لفية اجلديدة حول �شحة االأ لالأ

على لدى �شعبها يف  ناث. حيث كانت تون�ص قد اأظهرت العمر االأ ول للذكور واالإ العمر عند الزواج االأ

ناث  على متو�شط الذكور )32,9( �شنة  ولالإ �شن الزواج, حيث كان معدل العمر للفرد التون�شي االأ

200١(. كما اأظهرت النتائج للم�شوح بالدول العربية من اأن متو�شط  )29,2( �شنة )امل�شح لعام, 

ول بالن�شبة يف معظم البلدان العربية يقع بني عمر 26 اإىل 33 �شنة بالن�شبة  العمر عند الزواج االأ

التغري  هذا  اأن  من  �شك  وال   ,)2003 كوثر  )مركز  ناث  لالإ بالن�شبة  �شنة   2٩ اإىل   22 وبني  للذكور 

عراف املحددة للعمر عند الزواج يف املجتمعات العربية, حيث كانت الفتاة  يخالف ما كانت عليه االأ

تزف اإىل زوجها متى اأدركت �شن البلوغ اأو قبل �شن البلوغ اأحيانا )الرتمانيني, ١٩٨4(. 

الزواج  �شن  يف  ملحوظ  ارتفاع  وجود  اإىل   )١٩٩٨( الكواري  ت�شري  فكما  القطري,  باملجتمع  اأما 

لعقد  ول  االأ الن�شف  يف  الع�شرين  �شن  دون  هم  ممن  القطريني  زواج  ن�شبة  كانت  فقد  للقطريني. 

الثمانينات ت�شل لن�شبة 43,5٪, اأي ما يقرب من ن�شف عدد املتزوجني يف تلك الفرتة, فقد انخف�شت 

ن�شبة زواج القطريني ملن هم دون الع�شرين عام لي�شل اإىل 34,3٪ يف عام ١٩٨٨. وا�شتمر ارتفاع 

معدل ال�شن عند الزواج لدى القطريني ممن هم دون �شن الع�شرين يف عام ١٩٩3 اإىل ن�شبة ٪29,1, 

يف حني و�شلت ن�شبة من تزوج دون �شن الع�شرين لربع حاالت الزواج فقط ٪25,4. 

املثال تغري �شن  فاإننا جند على �شبيل  اأخرى,  الزواج مع دول خليجية  ومبقارنة تغريات �شن 

رتفاع عما كان عليه قبل عدة عقود. فقد اأ�شبح معدل العمر عند  الزواج يف الكويت واإجتاهه لالإ
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الزواج لل�شباب هو 23 عام, بينما كان �شن الزواج للفتاة 2١ عامًا خالل العقد املا�شي  )الق�شعان, 

بعمر  �شنًا  يكربها  مبن  الزواج  تف�شل  الفتاة  اأن   )١٩٩٩( الق�شعان  درا�شة  وجدت  بل   .)1995

كرب �شنًا مقارنة مبن هو بنف�ص اأو  عتقاد الفتاة بن�شج االأ يرتاوح ما بني اخلم�شة وع�شرة �شنوات الإ

يكرب قلياًل من عمر الفتاة اأثناء اإجراء الدرا�شة.

ومبقارنة هذا املتو�شط العمري للزواج بعقود �شابقة, جند اأن املتو�شط العام للزواج كان 20 

عامًا للذكور و ١٨�شنة للفتيات )الثاقب, 1985, النا�شر, ١٩٨6(.

درا�شة  الزواج  عن  والعزوف  تاأخر  مو�شوع  تناولت  والتي  خرى  االأ اخلليجية  الدرا�شات  ومن 

حممد ح�شن )١٩٩٨( على عينة من ال�شباب العماين, وهدفت الدرا�شة اإىل التعرف على اأ�شباب 

العزوف عن الزواج يف املجتمع العماين واآثارها. واأظهرت الدرا�شة اأن من اأبرز اأ�شباب العزوف 

باء يف تقدير املهر, والغالء  عن الزواج, ما يلي: انخفا�ص دخل الفرد املادي, ومبالغة بع�ص االآ

املعي�شي الذي يعي�شه املجتمع والتع�شب للتزوج من قبائل معينة, ورف�ص تزويج قبائل اأخرى.

اإن ارتفاع متو�شط العمر للزواج ال �شك يف اأنه �شوف يزيد من ارتفاع ن�شبة ال�شباب والفتيات 

الغري متزوجني ذلك اأن �شاحة الفر�شة للزواج �شتتقل�ص وتنكم�ص مدتها طرديًا مع ارتفاع معدل 

�شكان  العمر عند الزواج وخ�شو�شا الفتاة. ويف الواليات املتحدة على �شبيل املثال, اأ�شارت وزارة االإ

مريكان ممن بلغوا �شن الثالثني ال زالوا غري متزوجني مقارنة  عام ١٩٩١ اإىل اأن ثلث ال�شباب االأ

ب 25٪ من الن�شاء الالتي بلغن نف�ص العمر يف ذلك العام.

جتماعية )١٩٩٨(, اأكدت على اأن  اأما يف اململكة العربية ال�شعودية, فقد اأجرت وزارة ال�شئون االإ

هناك اأكرث من مليون ون�شف املليون )1529418(, قد بلغن من العمر ثالثني عامًا ومل ي�شبق لهم 

الزواج. كما اأكدت نف�ص الدرا�شة, ظهور م�شطلح عزوبة ال�شباب بن�شبة تزيد عن عنو�شة الفتيات 

اأكدت  اأخر  لل�شباب. من جانب  بالن�شبة  �شنة  لعمر 35  الن�شبة متتد  اأن هذه  لدرجة  بن�شبة ٪5, 

الدرا�شة اأن هناك اإرتباط كبري بني كون املراأة موظفة وقلة فر�شتها بالزواج, فقد تبني اأن ن�شبة 

44٪ من املوظفات ال�شعوديات ممن يعملن خارج املنزل وبلغن �شن 2٨, مل ي�شبق لهم الزواج.

اإن تاأخر �شن الزواج ال �شك اأنه مرتبط بعدة عوامل اأخرى توؤثر وتتاأثر بها موؤ�ش�شة الزواج. ولعل 

من تلك العوامل م�شاألة ارتفاع امل�شتوى التعليمي لل�شكان عموما والرغبة يف حتقيق الطموحات 

ال�شخ�شية �شواء من م�شتوى اجتماعي اأو ثقايف.  
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ثانيا:التقدم العلمي:

التقدم العلمي الذي ي�شهده العامل عامة ودول اخلليج خا�شة نتيج   للتغريات االجتماعية والثقافية 

هم على املهم من  �شا�شية بغية حتقيق االأ واالقت�شادية, جعل الفرد ي�شعى لتاأجيل بع�ص حاجاته االأ

هداف ال�شخ�شية, فقد جند اأن بع�ص ال�شباب قد قاموا بتاأجيل الزواج بهدف حتقيق اأهدافهم  االأ

ندوني�شي, حيث  و االإجناز بالتعليم اأو تاأ�شي�ص قاعدة اإقت�شادي لهم. ففي درا�شة على املجتمع االأ

الزواج  ونتائج  »حمددات  حول  درا�شته  يف   ,)١٩٩7,Savitridina( ١٩٩7�شافيتيدانيا  قام 

قوى يف تف�شري الزواج املبكر يف  املبكر يف اإندوني�شيا« اإىل اأن وجدت اأن تعليم املراأة هو املتغري االأ

اأخرى, ففي درا�شة على املجتمع املغربي, وجد كل من  اأكدته درا�شة عربية  اإندوني�شي وهذا ما 

املراأة  الزواج واخل�شوبة على م�شاركة  اأثر  »تقدير  2003( يف درا�شتهم حول  )زوعري وراجي, 

العمر عند الزواج  باأن تعليم املراأة يرفع  اأظهرت الدرا�شة  العمل يف ح�شر املغرب« فقد  يف قوة 

قامة من  ول. بل اأكدت درا�شات اأخرى اإ�شافة اإىل اأهمية التعليم, من اأن عمل املراأة ومكان االإ االأ

ول. حيث بينت درا�شة �شهري اأحمد,  املتغريات التي توؤثر بدرجة كبرية على العمر عند الزواج االأ

ول يف م�شر, من اأن عمل املراأة يوؤخر العمر عند الزواج االأ  حول حمددات العمر عند الزواج االأ

ول ب�شنتني مقارنة بالن�شاء غري العامالت, واأن الزوجات ممن يعي�شون يف احل�شر تزيد اأعماره 

ول مبقدار 1,1 �شنة باملقارنة مع الزوجات ممن يعي�ص يف الريف. )اأحمد,  لديهن عند الزواج االأ

�شهري, 2002(.

واأمام هذا التغري جند من اأن هناك دواًل عربية الزالت متار�ص عادات تزويج الفتاة يف اأعمار 

�شغرية مقارنة بدول عربية واكبها االنفتاح االجتماعي والتعليمي واالقت�شادي. 

وحني نقارن نتائج الدرا�شات العربية حول هذا املو�شوع, فاإننا جند بع�ص الدول العربية ت�شدد 

على ال�شغر الوا�شح للعمر عند الزواج مقارنة مع الدول الغربية والعربية على حد �شواء. ففي 

درا�شة قام بها العودي واآخرون عن منظومة القيم واملعارف االجتماعية املتعلقة بتن�شئة ودور املراأة 

الريفية اليمنية )١٩٩6, �ص: ١3( ك�شفت عن اأن متو�شط العمر عند اأول زواج بلغ )17,4( �شنة 

لكال اجلن�شني, حيث بلغ متو�شط العمر عند اأول زواج )15,9( �شنة للن�شاء, يف مقابل )20,9( 

�شنة للرجال. ومبقارنة الفروق يف متو�شطات العمر عند الزواج ح�شب مناطق ال�شكن )املدن اأو 

القرى والريف(, فتوؤكد بع�ص امل�شادر اإىل اأن متو�شط عمر الفتيات عند الزواج يف احل�شر يبلغ 

.).P١2٩ ,2002 .Colburn( شنة يف الريف� )17,6( �شنة يف مقابل )15,9(
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اأما يف املجتمع الفل�شطيني, فت�شري الدرا�شات االإح�شائية اإىل اأن الزواج املبكر ينت�شر اأكرث بني 

ول للن�شاء بني ١4-١7  , حيث بلغ العمر الو�شيط للزواج االأ
١

ناث مقارنة ملا هو احلال عند الذكور االإ

2000, مما 
2

ناث اللواتي عقد قرانهن, مقارنة ب 2,2٪ للذكور يف العام  �سنة 36٪ من جممل االإ

ناث يف قطاع غزة حيث بلغت  ناث اأكرث ت�شررًا من الزواج املبكر. وترتفع هذه الن�شبة لالإ يبني اأن االإ

ح�شاء الفل�شطيني, 200١(.  )اجلهاز املركزي لالإ
3

37,9٪ مقارنة ب 34,9٪ يف ال�شفة الغربية

وبالنظر للدرا�شات التي اأجنزت خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية, جند اأن مو�شوع الزواج املبكر 

درا�شة  فمنذ  �شحية.  تربوية  اإجتماعية  م�شكلة  اأنها  على  تعترب  زالت  ال  الفل�شطيني  املجتمع  يف 

رميا حمامي )١٩٩4( بعنوان »املراأة يف املجتمع الفل�شطيني« ولغاية درا�شة م�شلح )200٨( مل 

و�شاع االجتماعية وال�شيا�شية  التغريات وتدهوراالأ الزواج. ولعل  اإرتفاع ملحوظ على �شن  يحدث 

اإىل تنامي  اأدى  خرية قد  ال�شنوات االأ الفل�شطينية يف فرتة  را�شي  االأ التي ت�شهدها  واالقت�شادية 

ظاهرة الزواج املبكر.

ففي درا�شة على عينة �شملت ٨32 فتاة متزوجة, فقد ك�شفت درا�شة حمامي )١٩٩4(, اأن ن�شبة 

. وتوؤكد درا�شة اأخرى قام 
4

من تزوجن وهن دون ال�شابعة ع�شر من العمر كانت ت�شكل ن�شبة ٪37

, اإىل اأن 
5

بها كل من ر�شوان و عماد حول »الزواج املبكر يف املجتمع الفل�شطيني: اأ�شباب ونتائج«

هناك 41,8٪ من الفل�شطينيات قد تزوجن يف عمر ١2-١7 �شنة, ومن بني هوؤالء, الفتيات اللواتي 

.
6

تزوجن, كان هناك ن�شبة 13,3٪ من الفتبات كان عمرهن اأقل من 15 �سنة

يو�شح اجلدول رقم )١( اأنه ورغم الت�شديد من اجلن�شني على م�شاألة االلتزام الديني كاأحد 

قل عدم وجود  �شا�شية, اإال اأن هذا املعيار مل يق�شد به االلتزام الكامل, واإمنا على االأ املعايري االأ

اجلن�شني  لكال  م�شتقبلية  اأو  �شابقة  عاطفية  خربات  وجود  وعدم  الفرد  لدى  �شلوكية  انحرافات 

وخا�شة بالن�شبة لفئة للذكور. والالفت للنظر من تلك النتائج, هو احلر�ص الوا�شح للذكور على 

�شرط  على  ناث  االإ اأكدت  بينما  امل�شتقبلية,  احلياة  �شريكة  لدى  ك�شرط  والتعليم  اجلمال  معيار 

�- Trends and Statistics conducted in �995 and published in �99
2- شباب فلسطني: واقع  وأرقام. اجلهاز املركزي  لإلحصاء الفلسطيني، �200 ص 36

3-أطفال فلسطني –قضايا  واحصاءات. اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التقرير السنوي. �200، ص30
� - The sample of the study was made of 832 females distributed among the Gaza Strip (307 subjects), the West 
Bank (�57 subjects), and East Jerusalem (68 subjects). The Palestinian Society, p.325) 

5- ملخص دراسة الزواج املبكر في اجملتمع الفلسطيني: أسباب ونتائج مركز شؤون املرأة- غزة، ص 5. 
6- ملخص دراسة الزواج املبكر في اجملتمع الفلسطيني: أسباب ونتائج مركز شؤون املرأة- غزة، ص 5.
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�شريكًا يت�شف باأحادية الزواج ل�شريك احلياة امل�شتقبلية, مما يعني عدم قبول الفتاة بالزواج من 

�شخ�ص متعدد الزوجات )3,5(, اإ�شافة ملعايري اأخرى كاأهمية توافر �شرط وظيفة مرموقة ودخل 

جيد لزوج امل�شتقبل. 

اجلدول رقم )١( معايري االختيار يف �شريك احلياة امل�شتقبلي

املتو�شط على درجة 5املعيار لدى الذكور

العفة وال�شمعة

اأن تكون بكرا

احل�شمة والتدين

ت�شاوى بالتعليم

اأن تكون جميلة

3,6

3,5

3,1

2,7

2,6

ناث املتو�شطاملعيار لدى االإ

خالق التدين واالأ

اال�شتقامة والعفة

اأحادية الزواج

وظيفة حمرتمة ودخل عايل

3,3

3,1

3,5

2,3

  - متو�شط الدرجات وفق مقيا�ص ليكرت والذي يتكون من خم�شة درجات.

فقد اأكد امل�شاركون يف تلك الدرا�شة من املقبلني على الزواج اأن قرار الزواج �شيكون م�شرتكًا 

ناث كن اأكرث تاأكيدًا من الذكور على اأن قرار الزواج  مر الالفت للنظر, اأن االإ �شرة وكان االأ مع االأ

ناث مقابل فقط )١3٪( من  بالن�شبة لهن, اإمنا هو قرار خا�ص وفردي. فقد اأكد )27,3٪( من االإ

الذكور على فردية القرار. ويحدد اجلدول التايل )2( على مدى اتخاذ القرار اخلا�ص بالزواج 

للمقبلني على الزواج:

اجلدول رقم )2( مدى اتخاذ القرار اخلا�ص بالزواج

�سرةالقرار فردىالنوع القرار م�شرتكقرار الأ

٨3 ٪4 ٪١3 ٪ذكور

ناث 70,6 ٪2,1 ٪27,3 ٪االإ
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�شرة على القرار, فقد اأكدت  وب�شوؤال نف�ص العينة عن ما اإن حدث خالف وعدم اتفاق مع االأ

خري والقول الف�شل بقرار الزواج, مقابل ن�شبة )38,6٪( بالن�شبة  ناث على اأنهن املرجع االأ ن�شف االإ

للذكور. وبالنظر جلدول )3( ن�شتطيع اإدراك حقيقة التغريات يف معايري االختيار الزواجي والدور 

الذي يلعبه ال�شاب اأو الفتاة بقرار الزواج.

اجلدول رقم )3( القرار اخلا�ص بالزواج

�سرةالفرد �شاحب القرارالنوع فردى + طرق ثالثالأ

43,6 ٪٨, ١7 ٪38,6 ٪الذكور

ناث 41,3 ٪8,7 ٪50 ٪االإ

وال يقت�شر البحث هنا عن معايري الزواج لل�شباب والفتيات الذي مل ي�شبق لهم الزواج, واإمنا 

رامل, وهذه الفئة قد جتد  يجب العلم اأن هناك عدد ال باأ�ص به باملجتمع ي�شكل فئة املطلقات واالأ

حد باختيارها غريهم. ولهذا, كانت هناك درا�شة قامت بها املو�شوي للتعرف  معايري ال ينبغي الأ

 200 من  ع�شوائية  عينة  باختيار  قامت  فقد  الكويتية.  للمراأة  الثاين  الزواج  نحو  اجتاهات  على 

ناث, وطبقت عليهم ا�شتبانة بنيت من م�شادر متعددة. وتو�شلت الدرا�شة  مفردة من الذكور واالإ

رملة نحو الزواج الثاين, وخ�شو�شًا  لنتائج اأهمها: وجود توجه وقبول اإيجابي للمراأة املطلقة اأو االأ

ملجموعة املطلقات. 

اإن معايري االختيار لدى الذين مل ي�شبق لهم الزواج ال�شك يف اأنه يختلف مع اأولئك الالتي �شبق لهن 

جتربة الزواج, ولعل خربة الزواج ال�شابق ومعيار العمر للفتاة اأو ال�شاب يحدد معايري ذلك االختيار.

ثالثا: تغييرات في تعليم المرأة: 
التعليم  ناث يف  االإ اإىل تفوق عدد  لكافة دول اخلليج  الر�شمية  الدرا�شات واالإح�شاءات  ت�شري 

مارات ت�شل الن�شبة اإىل ما يفوق من ٨0٪, وفى الكويت  اجلامعي على عدد الذكور, ففي جامعة االإ

مارات, وكذلك باملجتمع القطري.  يتجاوز الن�شبة يف االإ

اإن التغيريات االقت�شادية واالجتماعية التي ت�شهدها دول اخلليج قد اأعطى للمراأة فر�شة اأكرب 

يجابيات  يف طلب العلم واملعرفة �شواء داخل البالد اأو خارجها, وقد اأدى ذلك التغيري اإىل بع�ص االإ

يف حني �شاحبها بع�ص ال�شلبيات على املراأة نف�شها.

اإذ  يجابيات هو الدور الذي تقوم به الفتاة اخلليجية على امل�شتوى املحلى يف بالدها  فمن االإ
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دارية والتعليمية والنف�شية اأما ال�شلبيات  اأ�شبح هناك بع�ص االكتفاء يف عدد من التخ�ش�شات االإ

فهو تقل�ص ن�شبة الزواج ملن اأرادت اإكمال التعليم على ح�شاب احلياة االجتماعية, اأو اأولئك الذين 

اإمكانية  جمعوا بني التعليم والزواج, فاإن التباين الثقايف بني الزوجني قد يكون عاماًل مهمًا يف 

والتعليمي  الثقايف  امل�شتوى  تباين  اأن  اإىل   )١٩٩٨( الغامن  درا�شة  ت�شري  فكما  الطالق.  حدوث 

للزوجني قد يكون عن�شر اختالف وعدم توافق بني الزوجني القطريني.

اإن تعليم املراأة وما �شاحبه من حاجة الدولة خلدمات اجلن�شني وخا�شة للعن�شر الن�شائي قد لعب 

دور كبري يف دخول املراأة للعمل بدافع اقت�شادي ودافع اآخر اجتماعي ودافع ثالث ذاتي و �شخ�شي. 

اإن املراأة القطرية والزوجة العاملة مل تعد تقوم بالدور التقليدي للمراأة بل اأ�شبحت الزوجة هي 

�شرة. وقد اإ�شتطاعت املراأة  ال�شديقة وال�شريكة للحياة نظرا للدور الذي تقوم به داخل وخارج االأ

املراأة  درا�شة خليجية على  اأكدت  فقد  والعائلية.  الوظيفية  اأدوارها  توازن  العاملة احلفاظ على 

العاملة تتفوق يف اإدارة وتنظيم حياتها على املراأة غري العاملة من حيث تنظيم الوقت وا�شتثمار 

جهزة  باالأ �شوءا  القطرية  املراأة   به  تقوم  الذي  الدور  اإن  )الق�شعان, 1995(.  وكيًفا  نوعا  وقتها 

�شالمية  االإ ال�شريعة  مع  متما�شية  املمار�شات  هذه  تكون  باأن  به  روعي  قد  واملختلطة,  احلكومية 

وي�شون  يحافظ  ومبا  املراأة  لطبيعة  واملالئم  املنا�شب  املكان  بتهيئة  وذلك  والتقاليد,  والعادات 

كرامتها. فعلى �شبيل املثال كانت ن�شبة م�شاركة املراأة يف املنا�شب العليا تقدر بحوايل 33٪ من 

ناث الن�شبة الكربى من  جمموع املنا�شب العليا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل. وكذلك ت�شكل االإ

املوظفني القطريني يف القطاع التعليمــي )7٨٪ يف وزارة الرتبية والتعليم و65٪ يف جامعة قطر 

منهن ١٨٪ يف هيئة التدري�ص باجلامعة. كما ي�شكل القطريون 51٪ من العاملني يف وزارة ال�شحة 

وبالرغم  اإناث(.  منهم  الطبية )٪60  موؤ�ش�شة حمد  العاملني يف  و2١٪ من  اإناث(  منهم   ٪50(

طباء القطريني وقد  ناث ي�شكلن 54٪ من جمموع االأ من حداثة عمل املراأة  يف مهنة الطب فاإن االإ

ازدادت م�شاركة العن�شر الن�شائي يف هذا املجال بن�شبة 12,8٪ خالل الفرتة من عام ١٩٩2 اإىل 

�شرة, ١٩٩٩(. على ل�شوؤون االأ عام ١٩٩7 اأي بزيادة قدرها ١3٪ �شنويًا )املجل�ص االأ

�شرية واحلقوق الوظيفية.  ولكن يبقى اأن ذلك الدور قد يكون �شببًا لل�شدام بني املتطلبات االأ

فقد اأ�شارت درا�شة حديثة لكون الت�شادم بني الوظيفة والدور العائلي للمراآة القطرية, فقد كان 

�شا�شية يف حدوث الطالق باملجتمع القطري )اآل اإ�شحق, 2004(.  اأحد العوامل االأ
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قت�شادي قد ي�شاحبه               حتدي  وباملقابل, فاإن التغريات بتعليم ودور املراأة وحت�شن و�شعها االإ

معاك�ص وخ�شو�شًا عتد تفوقها على و�شع وم�شتوى الزوج. فقد اأ�شارات بع�ص الدرا�شات الغربية 

 Sander,( لوجود عالقة بني ارتفاع راتب الزوجة على راتب الزوج واإمكانية ح�شول الطالق لها

 .)1985;	Ferber	&	Sander, 1989
رابعًا: التغيرات باإلحصاءات الطالق:

تنوعت الدرا�شات التي تناولت ظاهرة الطالق يف املجتمع اخلليجي, حيث وجد الق�شعان )1995( 

وىل. والتي  وىل للزواج وخ�شو�شا بال�شنوات اخلم�ص االأ ارتفاع ن�شب الطالق يف ال�شنوات اخلم�ص االأ

عوام اخلم�ص  اأطلق عليها ا�شم مرحلة التعارف احلرجة يف الزواج, اإذ بلغت ن�شبة الطالق خالل االأ

وىل )67٪(, كما ك�شفت الدرا�شة اإىل ارتفاع ن�شب الطالق بني قليلي التعليم ومنخف�شي الدخل  االأ

رغم وجود ن�شب طالق بني جميع حملة الدرجات العلمية والتق�شيمات الثقافية.

وت�شيف نتائج درا�شة الق�شعان )1995( اإىل اأن التعليم مهم لكل من الزوجني, اإذ اأنه يخدم 

يف ا�شتقرار احلياة الزوجية حيث كانت ن�شبة احلا�شلني على ال�شهادات اجلامعية وما فوقها من 

املطلقني ت�شكل فقط ن�شبة ١2 باملائة يف حني كان املطلقني من احلا�شلني على ال�شهادات املتو�شطة 

هم من اأعلى الفئات تعر�شًا للطالق, حيث بلغت ن�شبتهم حوايل 5,36٪ من اإجمايل املطلقني, 

وفيما يتعلق بعمل املراأة يف وقوع الطالق ودوره فاإن الدرا�شة ت�شري اإىل اأن عمل املراأة  قد �شاعد 

يف ا�شتقرار احلياة الزوجية بالن�شبة للكويتيات,  ولكن الباحث حذر من خطورة ظهور ما اأ�شماه 

بالنزعة نحو ال�شعور باال�شتقاللية لدى املراأة العاملة ملا لذلك من دور بحدوث الت�شادم مع الزوج 

اخلليجي, وهذا الذي اأكدته كذلك درا�شة اآل ا�شحق )2004(.

�شر  �شر ال�شعيدة مقارنة باالأ  وت�شري درا�شة الق�شعان كذلك اإىل ت�شابه امل�شكالت التي تعانيها االأ

�شر غري املطلقة  �شر املطلقة �شبعة ع�شر �شببًا لطالقهم يف حني اأكدت االأ املطلقة, اإذ حددت االأ

�شر غري  �شر املطلقة واالأ معاناتها من نف�ص امل�شاكل. وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأن الفرق بني االأ

املطلقة كان مبهارة احتواء امل�شكالت ولي�ص يف طبيعة امل�شكالت.

درا�شتان  هناك  كانت  فقد  ال�شعودي  املجتمع  يف  الطالق  م�شكلة  تناولت  التي  الدرا�شات  اأما 

علميتان  )الفي�شل ١٩٩١, اخلطيب ١٩٩3(, اإذ ت�شري تلك الدرا�شات اإىل تزايد حاالت الطالق 

يف اململكة العربية ال�شعودية عاًما بعد اآخر.فقد و�شلت الن�شبة وبالتحديد يف الريا�ص اإىل ٪35,3 
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بواقع 3 اآالف حالة طالق مقابل 8500 حالة زواج �شنويا, وخا�شة حلديثي الزواج ومن هم فوق 

ربعني و اإذ اأكدت الدرا�شة اإىل اأن الذين يقدمون على الزواج من زوجة ثانية كانوا اأكرث طالقا  االأ

ربعني  )رويرت ١٩٩6(. وت�شري االإح�شاءات ال�شادرة عن وزارة العدل باململكة عام ١420هـ  بعد االأ

اإىل اأن جمموع عقود الزواج باململكة بلغ 79595 عقدًا, مقابل 18583 �شك طالق. اأي اأن ن�شبة 

الطالق بالن�شبة للزواج, بلغت ٪23.

�شباب املوؤدية للطالق باملجتمع ال�شعودي, فيمكن ح�شرها فيما يلي: كرثة  اأما عن العوامل واالأ

م�شكالت احلياة اليومية, و عدم التوافق وتنافر الطباع, وعدم االإجناب, و�شرعة الغ�شب والتعجل 

جنبيات, وفارق ال�شن بني الزوجني,  يف الطالق, والبعد العاطفي بني الزوجني, والزواج من االأ

املادية,  �شباب  االأ جانب  اإىل  والتعاون.  واملحبة  االإخال�ص  مثل  احلميدة؛  القيم  بع�ص  وفقدان 

قرباء يف �شوؤون الزوجني. و�شوء االختيار, وبع�ص  عالم واالت�شاالت, وتدخل االأ وتاأثريات و�شائل االإ

اأحدهم  اأو  الزوجني  وجهل  واملخدرات,  امل�شكرات  واإدمان  بالزواج,  املتعلقة  والتقاليد  العادات 

باحلقوق والواجبات الزوجية وال�شرعية.

مبعدالت  �شنوية  زيادة  اإىل  االإح�شاءات  ذكرت  فقد  املتحدة,  العربية  مارات  االإ دولة  يف  اأما 

مارات  االإ بع�ص  40٪ يف  لن�شبة  لت�شل  ال�شنوي.  الطالق  ١2٪ يف معدالت  بحوايل  تقدر  الطالق 

ال�شبع )�شندوق الزواج, 2005(.

ماراتي, قام املالكي )200١( بدرا�شة عينة تتكون من 3١0  ويف درا�شة اأخرى على املجتمع االإ

الزوجية فرتة تتجاوز  اأولئك الالتي مل تتجاوز مدة حياتهن  العينة  اإذ �شكل ثلث  امراأة مطلقة, 

اخلم�شة اأعوام. وقد خرجت الدرا�شة باأن ٨2٪ من املطلقات قد اأكدن اأن االنحراف اخللقي للزوج 

�شببًا  كان  للزوج  الكحولية  امل�شروبات  اأن م�شكلة   ٪7٨ ن�شبة  اأكدت  بالطالق, يف حني  ت�شبب  قد 

ال�شنوات  باالإجناب خالل  كان عدم  �شببًا لطالق 50٪, يف حني  الع�شرة  ل�شوء  وكان  لطالقهن. 

وىل, �شببًا لطالق 43٪. اإن درا�شة املالكي توؤكد على الربط بني االنفتاح باملجتمعات  اخلم�شة االأ

وظهور امل�شكالت االجتماعية ولعل الطالق كان اأكرث �شيوعا.

املحاكم  اإح�شاءات  على  بناء   ٪20  )1995 )عام  الطالق  ن�شبة  بلغت  فقد  البحرين,  وفى   

حول ال�شخ�شية )رويرت ١٩٩6(. اخلا�شة باالأ

اأما يف املجتمع امل�شري, فقد لعبت ال�شغوط املادية واحلالة االقت�شادية دورًا ملحوظًا يف خفظ 

للتعبئة  املركزي  للجهاز  تقرير  �شواء. ففي  الطالق على حد  الزواج وكذلك حاالت  عدد حاالت 
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العامة واالإح�شاء امل�شري )2004(, حول احلالة االجتماعية مب�شر, اإذ اأكد التقرير ترجع عدد 

زواج عام  األف( عقد  مقابل )511  األف( عقد   4٩١( 2003 بلغ  فقد  الزواج خالل عام,  عقود 

2002 بالرغم من تزايد عدد ال�شكان, واأو�شح التقرير اأن عدد حاالت الطالق عام 2003 بلغت 

)6١ األف( حالة مقابل )70 األف( حالة عام 2002 وارجع جهاز االإح�شاء تراجع حاالت الزواج 

بينما  للزوجية  منا�شب  اإيجاد م�شكن  اأزمة  وا�شتمرار  الزواج  تكاليف  وارتفاع  املعي�شة  اإىل غالء 

عباء املالية املرتتبة على الطالق و�شعوبة اإيجاد م�شكن  ارجع انخفا�ص حاالت الطالق اإىل كرثة االأ

بقانون  للتعديالت  نتيجة  اخللع  اإىل  الزوجات  بع�ص  جلوء  عن  ف�شال  الثاين  للطرف  منف�شل 

حوال ال�شخ�شية موؤخرًا.  االأ

دبيات التي تناولت نلك املتغريات التي من �شاأنها التاأثري بلجوء  وخال�شة ملا قمنا به من مراجعة االأ

الزوجني لطلب الطالق, فاإننا مل نطلع ويف اإطار جهدنا على اأي من الدرا�شات اخلليجية اأو املحلية 

والتي تناولت مو�شوع الطالق بعيدًا عن النمط ال�شو�شيولوجي.

رابعًا: تغييرات في مفهوم السعادة الزوجية:
ميكن الربط ح�شب ما تناولته العديد من الدرا�شات من اأن تاأخري قرار الزواج مرتبط مبحاولة 

خر. وال  الفرد �شمان اختيار ال�شريك املنا�شب و الذي �شيكون عن�شر موؤثر يف �شعادة ال�شريك االأ

�شك من اأن ال�شورة ال�شبابية عن واقع احلياة الزوجية قد اأ�شفى على عقول ونف�شيات املقبلني 

على الزواج �شورة �شلبية عن مفهوم العالقة بني الرجل واملراأة يف ظل ال�شغوط احلياتية اليومية 

التي مير فيها العامل بعد هذه الهزة االقت�شادية والتحوالت املجتمعية, ذلك اأن قرار الزواج يف 

�شرة على حد �شواء. اإذ تكمن  ظل املعطيات احلالية ليعد من اأ�شعب القرارات احلياتية للفرد ولالأ

ن�شان حول تلك احلياة الزوجية. ويجب اأن  �شعوبة القرار بكمية وحجم التوقعات التي يحملها االإ

نعلم اإن مفهوم الزواج ومفهوم ال�شعادة قد تولدا لكال الزوجني من عدة م�شادر ت�شربها املقبلني 

على الزواج عرب �شنوات وخربات حياتهم اليومية والتي ميكن اأن جنملها بالتايل: 

١- اإن مفهومنا حول الزواج ياأتي نتيجة ملالحظتنا لطبيعة العالقة الوالدية خالل مراحل طفولتنا 

ومرحلة املراهقة وما قبل الزواج.

والق�ش�ص  حاديث  االأ ل�شماع  نتيجة  ياأتي  الزوجية  العالقة  اإن مفهومنا حول حقيقة وطبيعة   -2

�شرى. �شرية ومدى توافقهم االأ اأ�شدقائنا واأقربائنا ومدى �شعادتهم االأ

3- اإن مفهومنا حول الزواج يتولد نتيجة م�شاهدتنا ومطالعتنا للمواد االإعالمية وت�شويرها لتلك 

العالقة بني الزوج وزوجته.
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ولعل املتابع ملا يعر�ص على �شا�شات الف�شائيات من دراما اإعالمية قد جعلت احلياة الزوجية 

ت�شور على حد نقي�شني, اإما اأن ت�شور العالقة على اأنها حياة وردية كحياة العا�شقني, اأو على النقي�ص 

باأنها حياة ت�شود فيها روح العنف باأنواعه املختلفة وحتيط بها مظاهر اخليانات واالنحرافات لدى 

اأحد اأقطابها.

�شرى  اإن ال�شورة ال�شبابية عن م�شتقبل العالقة الزوجية تتعاظم وتزداد يف ظل غياب الدور االأ

�شرة تكتفي يف تهيئة العرو�شني  بناء لتلك املرحلة احلرجة يف احلياة الزوجية. اإذ اأن االأ يف تهيئة االأ

�شف قليال  وت�شرح لهما مرا�شيم ليلة الزفاف وما ي�شاحبها من احتفال وغناء فقط, ولكنها مع االأ

ما تقوم بالتهيئة ملرحلة ما بعد ليلة الزفاف. 

اإن معيار وغاية الر�شا عن العالقة الزوجية قد اأختزل فقط يف ال�شعور بالرومان�شية, بحيث 

اأ�شبح هو املوؤ�شر الذي اتخذه كثري من حديثي الزواج كدليل على �شعادتهم ومعيارا لنجاح زواجهم, 

وتنا�شى الزوجان اأن احلياة الزوجية متر مبراحل رئي�شية حتى يتحقق املفهوم احلقيقي للزواج 

َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  إِ ا ِلَت�ْشُكُنوا  ْزَواجًا  اأَ اأَنُف�ِشُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  ْن  اأَ اآَياِتِه  القراآن )َوِمْن  والذي ي�شطره 

ُروَن( الروم: 2١.  َيَتَفكَّ
ٍ
َياٍت ِلَقْوم نَّ يِف َذِلَك الآ ًة َوَرْحَمًة اإِ َمَودَّ

اإن الزواج مير مبراحل ثالثة )الر�سيدي واخلليفي، ���1( هي:

اأ - مرحلة التعارف  ب - مرحلة التاآلف  ج - مرحلة التكاتف

وىل للزواج والتي تعرف مبرحلة التعارف.  كرث خطورة هي املرحلة االأ ولعل املرحلة احلرجة واالأ

ول من الزواج )٪29,7(,  ففي املجتمع القطري, فاإن ثلث حاالت املطلقني قد ح�شلت بالعام االأ

بينما كانت ن�شبة املطلقني بال�شنة الثانية من اإجمايل املطلقني حوايل )10,3٪(. وبح�شاب جمموع 

اإجمايل  من   )٪64,6( ن�شبة  ت�شكل  اأنها  القول  ميكن  وىل,  االأ اخلم�ص  ال�شنوات  خالل  املطلقني 

املطلقني )الغامن, ١٩٩٨(, اإن العالقة بني مدة الزواج واإمكانية ح�شول الطالق تت�شابه بني الكثري 

ن�شبة  تعادل  وىل  االأ ال�شنوات اخلم�ص  ن�شبة املطلقني خالل  الكويت كانت  من دول اخلليج, ففي 

.)Alqashan, 1995( اأي ثلثي حاالت اإجمايل  املطلقني )٪67(

خام�سًا: تغريات بدور املراأة: 

اإن تعليم املراأة وما �شاحبه من حاجة الدولة خلدمات اجلن�شني وخا�شة العن�شر الن�شائي قد 

لعب دور كبري يف دخول املراأة للعمل بدافع اقت�شادي واآخر اجتماعي وثالث ذاتي �شخ�شي. ذلك 
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اأن احلاجة االقت�شادية مل تعد تقت�شر على الرجال دون الن�شاء, ولكن العمل كحاجة اقت�شادية 

�شرية �شواء على  واجتماعية بال �شك قد اأعطى املراأة دورا اأكرب يف عملية امل�شاركة يف القرارات االأ

بناء اأو ما يتعلق بخ�شو�شيات الزوجني اأنف�شهم اأو حتى التخطيط مل�شتقبل  م�شتوى حتديد عدد االأ

�شرة وطريقة تربية اأبنائها. االأ

اإن الزوجة العاملة مل تعد تقوم بالدور التقليدي للمراأة والتي كانت تو�شف       به كتابعة وحتت 

اأ�شبحت زوجة و�شديقة و�شريكة حياة نظرا للدور الذي تقوم به داخل وخارج  اإمرة الزوج, بل 

اإدارة  يف  تتفوق   )1995 )الق�شعان,  الدرا�شات   اإحدى  ت�شري  كما  العاملة  املراأة  اأن  اإذ  �شرة.  االأ

وكيفيا.  نوعيا  وقتها  وا�شتثمار  الوقت  تنظيم  حيث  من  عاملة  الغري  املراأة  على  حياتها  وتنظيم 

الوظيفية.  واحلقوق  �شرية  االأ املتطلبات  بني  لل�شدام  �شببًا  يكون  قد  الدور  ذلك  اأن  يبقى  ولكن 

فقد اأ�شارت درا�شة حديثة لكون الت�شادم بني الوظيفة والدور العائلي للمراأة القطرية, كان اأحد 

درا�شات  اأن  2004(. غري  اإ�شحق,  )اآل  القطري  باملجتمع  الطالق  �شا�شية يف حدوث  االأ العوامل 

غربية )Sander, 1989	&	Ferber	Sander, 1985;( ت�شري اإىل وجود عالقة بني 

ارتفاع راتب املراأة العاملة عن راتب الزوج واإمكانية ارتفاع اإمكانية طالقها. 

الدرا�سات التي تناولت العوامل املوؤدية لتاأخري �سن الزواج:

تنوعت الدرا�شات العربية حول العوامل املوؤدية لتاأخري العمر عند الزواج, ومبراجعة ما اأمكن 

دول  يف  �شواء  والعربية  الغربية  باجلامعات  واملراكز  املكتبات  كربيات  مراجعة  من  له  الو�شول 

املغرب العربي اأو بجمهورية م�شر اأو يف مراكز وجامعات بالد ال�شام, اإ�شافة ملكتبات اخلليجية 

ولتي تعنى بالدرا�شات العلمية املوثقة.

ولعلنا يف هذا اجلزء من درا�شتنا نبداأ بالدرا�شة التي قام بها ال�شالل )١٩٩٨( على املجتمع 

اأن  الدرا�شة على  اأكدت  واملعوقات, حيث  التف�شيالت  الزواجي من حيث  ختيار  االإ الكويتي حول 

الدرا�شة  اإجراء  اأثناء  زواج  بعقود  بالدرا�شة من اجلن�شني غري مرتبطني  امل�شاركني  86,6٪ من 

العوائق  اأهم  اأن  على  الدرا�شة  اأكدت  كما  واأكرث.   30 �شن  العمر  من  بلغوا  قد  اأنهم  من  بالرغم 

جتماعي  ختيار الزواجي يكمن بعدم احل�شول على ال�شريك املنا�شب من حيث امل�شتوى االإ اأمام االإ

هداف  واملادي من جهة, اإ�شافة لتنامي طموح الطرفني بتاأجيل فكرة الزواج حلني اإ�شتكمال االأ

ختيار الزواجي  قت�شادي ك�شبب مبا�شر ثاين يف معوقات االإ التعليمية للجن�شني. كما جاء العامل االإ
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عباء املالية املرتتبة على تكوين بيت الزوجية وما ي�شحبه من �شروط باملهور  خ�شو�شًا اأمام االأ

ختيار  وتكاليف حفالت الزواج, يف حني جاء العامل النف�شي باملرتبة الثالثة كمعوق يف عملية االإ

�شرية يف  �شتعداد لتحمل امل�شئوليات االأ الزواجي, حيث اأكدت ن�شبة كبرية من املبحوثني عدم االإ

�شن مبكر, واخلوف من ف�شل جتربة الزواج, اإ�شافة ملرور ال�شاب اأو الفتاة بعالقات عاطفية حتول 

دون الزواج خارج تلك العالقة.

املجتمع  يف  الزواج  اأزمة  اأ�شماه  ما  حول   )١٩٩2( يا�شني  بوعلي  للباحث  نظرية  درا�شة  ويف 

�شباب اإرادية لدى ال�شباب, واإ�شتنتج من اأن هناك معيقات للزواج  ال�شوري, فقد اأرجع الفروق الأ

بالعمر  للزواج  اأو  املبكر  للزواج  املعيقات  تلك  الباحث  واأوعز  الزواج,  عن  عزوف  هناك  ولي�ص 

الطبيعي لتوفر بدائل جن�شية للكثري من ال�شباب ال�شوري خارج اإطار الزواج ب�شبب اإنت�شار املالهي 

�شتمرار  واملقاهي الليلية. يف حني اأوعز الباحث العامل الثاين املعيق للزواج املبكر لعامل الرغبة باالإ

جل توفري متطلبات الزواج فيما بعد, خ�شو�شًا واأنه اأكد على  كادميي واملهني الأ بالتعليم بنوعيه االأ

اأن اإرتفاع تكاليف الزواج وغالء املهور كثالث العوامل املعيقة للزواج املبكر لدى ال�شباب. 

ملن  ال�شوري  ال�شباب  تاأخري  حول   )2000( ختاتنة  للباحث  اأخرى  �شورية  درا�شة  اأكدت  يف 

جتاوز �شن 27 عام للزواج يف مدينة حم�ص, حيث اأكدت نتائج الدرا�شة على اأن اإنت�شار العالقات 

كرب لتاأخري الذكور للزواج. كما اأكدت نف�ص الدرا�شة على  كرث االأ العاطفية بني اجلن�شني كان لها االأ

قت�شادي جاء باملرتبة الثانية تاأخري ال�شباب لزواجهم, ثم جاء عامل تكملة التعليم  اأن العامل االإ

ثالثًا من حيث العوامل املوؤدية لتاأخري الزواج لدى ال�شباب ال�شوري. 

تاأخر الزواج من جهة والعوامل  اأ�شباب  اأكدت درا�شة العلمي )200١( حول  اأخر,  من جانب 

ردن, حيث جاءت البيانات التي خل�شت لها الدرا�شة من اأن الرغبة  املوؤدية لعنو�شة الفتيات يف االأ

لتحاق بوظيفة وعمل بالن�شبة للمراأة, كان عاماًل مهمًا يف التاأخر  باإكمال التعليم واحلر�ص على االإ

رتباط العاطفي  ردين. كما اأن املبالغات التي ت�شرتطها الفتاة ملرا�شيم الزواج, اإ�شافة لالإ بالزواج االأ

�شخا�ص, كان  عاماًل اأخر مهمًا يف تاأخري الزواج بالن�شبة للفتاة. يف حني كان  للفتاة مع اأحد االأ

وجود اأخ اأو اأخت اأكرب غري متزوج عاماًل مهمًا للجن�شني قد يحول دون زواج من هم اأ�شغر �شنًا 

كرب �شنًا. قبل زواج االأ

اأما درا�شة اأبو حو�شة )١٩٩4( حول العوامل املوؤدية لتاأخري �شن الزواج لدى العاملني باجلامعة 
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ردنية والتي اأكدت على اأن الرغبة باإ�شتكمال التعليم جاءت على راأ�ص تلك العوامل املوؤدية لتاأخري  االأ

�شن الزواج, ثم جاء عامل قلة املوارد املادية, وبالن�شبة للذكور فقد كان عامل الت�شحية مل�شاعدة اأحد 

كمال تعليمه ومن ثم النفكري بقرار الزواج. من جانب اأخر اأكدت غالبية  خوات ماديا الإ خوة واالأ االإ

�شا�شي  الن�شاء املبحوثات على اأن عدم توافر ال�شريك املنا�شب من حيث املوا�شفات كان العامل االأ

�شا�شي للرف�ص. لعدم الدخول يف املوؤ�ش�شة الزوجية, ولعل قلة دخل اخلاطب كانت هي املحور االأ

اأما بالن�شبة ملعايري �شريك احلياة املف�شلة لدى ال�شباب, فقد اأكدت ن�شبة 64٪ من تف�شيلهم 

الرثاء  توفر  كان  فقد  وباملقابل,  الزوجية.  احلياة  تكاليف  على  مل�شاعدتهم  املو�شفة  للزوجة 

�شتقرار املادي بالن�شبة للرجل عاماًل جاذبًا لقبول الفتاة للزواج من الرجل. بل كانت حالة  واالإ

الرجل املادية مدعاة لتنازل املراأة عن كون الرجل بع�شمته اإمراأة اأخرى اأو اأنه �شبق له الزواج 

ولديه اأبناء من زواج �شابق.

�شرية يف تاأخري زواج الفتيات ال�شعوديات,  اأما درا�شة اخلليفة والعبيدي )١٩٩2( حول املحددات االأ

�شرية املرتبطة بتاأخر �شن الفتاة فيها مثل: حيث ك�شفت الدرا�شة عن العديد من اخل�شائ�ص االأ

�شرة. �شر التي تعاين من تاأخر زواج الفتيات باإرتفاع درجة تعليم الفتاة باالأ ترتفع ن�شبة االأ 	·
العامالت  الفتيات  ن�شبة  باإرتفاع  الفتيات فيها  تاأخر زواج  التي تعاين من  �شر  االأ ن�شبة  يرتفع  	·

باملهن الفنية والتي ت�شكن يف مناطق واأحياء راقية.

املناطق  ختيار  الإ مراعاتهم  مبقدار  فيها  الفتيات  زواج  تاأخر  م�شكلة  من  �شر  االأ معاناة  تقل  	·
ال�شكنية القريبة من اأقربائها.

احلياة. �شريكة  اإختيار  يف  للرجل  بالن�شبة  جاذب  غري  عن�شر  املراأة  عمل  	·
مام حممد  اأما درا�شة اجلوير )1995( على عينة من طالب ال�شنة الثالثة والرابعة يف جامعة االإ

ال�شعودي  ال�شباب  لتاأخري  املوؤدية  العوامل واملتغريات  ال�شعودية, حول  العربية  باململكة  بن �شعود 

ول  االأ العائق  كانت  الزواج  تكاليف  اإرتفاع  ن  الأ العينة  اأفراد  من   ٪60 ن�شبة  اأكدت  فقد  للزواج. 

للزواج املبكر, ثم جاء عامل عدم الرغبة بتحمل امل�شئوليات الزوجية يف �شن مبكر كعامل ثاين من 

العوامل املوؤدية لتاأخري الزواج, حيث اأ�شارت ن�شبة 58٪ من اأفراد العينة على عدم الرغبة بتحمل 

املوؤدية  العوامل  تلك  التعليم كثالث  الرغبة مبوا�شلة  واأخريًا جاء عامل  امل�شئولية يف �شن مبكر. 

لتاأخري �شن الزواج وبن�شبة ٪54.
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نفتاح الثقايف واالإحتكاك  قل تاأثريًا يف تاأخري ال�شباب لزواجهم, فكان مو�شوع االإ وعن العوامل االأ

هل واالإ�شرار من الزواج من اإحدى القريبات كثاين  الثقايف مع الوافدين, ثم كان عامل اإحلاح االأ

قل تاأثريًا يف عدم الزواج املبكر, ثم كان عامل عدم توافر امل�شكن املنا�شب وال�شفر للخارج  العوامل االأ

كاأقل العوامل املوؤثرة يف الزواج املبكر لدى ال�شباب ال�شعودي. 

من جهة اأخرى, اأجرى ال�شعيلي )١٩٩٨( درا�شة اأقليمية داخل املجتمع ال�شعودي على اأقلبم 

�شباب والعوامل املوؤدية للعنو�شة باملجتمع ال�شعودي, حيث جاءت العوامل  منطقة ع�شري حول االأ

ولوية وراء تاأخر اأو عدم زواج الفتاة ال�شعودية يف اإقليم منطقة ع�شري: التالية مرتبة ح�شب االأ

لديه. الطموح  بدرجة  ذلك  واإقرتان  تعليمها  اإ�شتكمال  على  الفتاة  حر�ص  	·
املهور. اإرتفاع  عن  ناهيك  املتعلمات  للفتيات  التقدم  من  بال�شباب  حدى  مما  الزواج  تكاليف  اإرتفاع  	·

عدم توافر امل�شكن املالئم لبيت الزوجية حال دون قبول الفتاة للقبول بالزواج منه. 	·
اأما درا�شة املهيزعي )2002( حول عائق الزواج بني ال�شباب ال�شعودي, فقد وجدت الباحثة من 

عباء املالية والتي تتمثل بغالء املهور وتكاليف الزواج كانت يف مقدمة تلك العوائق التي تقف  اأن االأ

حائاًل اأمام زواج ال�شباب ال�شعودي, ثم جاء عامل �شعوبة توفري امل�شكن املنا�شب باملرتبة الثانية, يف 

�شول  حني جاءت متطلبات الفتيات و�شروطهم التعجيزية كعامل ثالث. اأما عامل الت�شدد مب�شائل االأ

والتقارب العائلي كرابع العوامل التي تعيق الزواج بال�شن املنا�شب لل�شباب ال�شعودي للجن�شني.

قت�شادية املعا�شرة  ماراتي عن الزواج يف ظل التغريات االإ ويف درا�شة حول اأ�شباب تاأخر ال�شباب االإ

�شتنتاجات التي اأدت  )حلمي, ١٩٩7(, وقد تو�شلت الباحثة يف درا�شتها اإىل العديد من النتائج واالإ

الإجتاه ال�شباب من اجلن�شني لتاأخري فكرة الزواج, فمن النتائج التي اأكدتها الدرا�شة, اإرتفاع ن�شبة 

تاأخر الزواج لدى الفتيات من عمر 25-30 لت�شل لن�شبة 15٪, قي حني ت�شل لن�شبة ٨٪ لهن يف عمر 

�شتنتاجات التي تو�شلت لها الدرا�شة فكانت على النحو التايل: 30-40 عامًا, اأم اأهم االإ

الزواج  على  قبال  االإ دون  يحول  اأ�شا�شيًا  عاماًل  للجن�شني  بالن�شبة  التعليم  مو�شلة  على  احلر�ص  كان  	·
باملراحل املبكرة لل�شباب والفتيات.

غري  من  للزواج  ماراتيني  االإ من  الذكور  تفكري  يف  ثر  االأ املهور  وغالء  الزواج  تكاليف  رتفاع  الإ كان  	·
ماراتيني من املواطنات. جنبيات مما قد يحول من الزواج املبكر للموطنني االإ قرتان باالأ املواطنات واالإ
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جتماعية العقائدية املرتتبة على  ثار النف�شية واالإ هذا وقد حذرت درا�شة عبيد )2000( من االأ

قت�شادي لل�شباب  جتماعي واالإ تاأخري �شن الزواج, حيث حددت الدرا�شة عالقة كبرية بني الو�شع االإ

من اجلن�شني واللجوء ملا ميار�ص باملجتمع امل�شري مما ي�شمى بالزواج العريف بني ال�شباب, مبعنى 

جتماعية والتي حتول دون تزويج ال�شباب, كلما جلاأ البع�ص  اأنه كلما قلت ظهرت العوائق املادية واالإ

تنامي  من  الدرا�شة  نف�ص  حذرت  كما  املعلن.  الر�شمي  الزواج  عن  بدياًل  العريف  الزواج  تخاذ  الإ

اأعداد غري املتزوجني باملجتمع من  �شتقامة مع تنامي  الت�شدع بتما�شك املجتمع بقيم العفة واالإ

ناث لتف�شري وتربير  كال اجلن�شني. اإ�شافة لذلك اأكدت الدرا�شة على جلوء اجلن�شني وخ�شو�شًا االإ

عدم زواجهم بوجود اأعمال �شحر ودجل, مما يوؤدي بال�شحايا من الفتيات العازبات للوقوع يف 

�شتغالل املادي اأو اجلن�شي. حبال و�شباك الدجالني والعرافني من حيث االإ

تعقيب على الدراسات السابقة:
خر. فكما راأينا  يالحظ القارئ التباين يف العوامل املوؤدية لتاأخري �شن الزواج من قطر عربي الآ

دعاء بعدم توفر  اأن عوامل تعيق الزواج منها ما هو عوامل ذاتية تتعلق بال�شاب اأو ال�شابة مثل: االإ

وغريها.  وظيفة  اأو  تعليم  من  ال�شخ�شية  الطموحات  حتقيق  يف  بالرغبة  اأو  املنا�شب,  ال�شريك 

وباملقابل هناك عوامل خارجة, مثل ال�شعوبات املادية » كغالء املهور اأو ارتفاع متطلبات الزواج 

من تكاليف حفالت الزواج وتاأثيث املنزل وغريها. وهناك عوامل جمتمعية مرتبطة بتغري بع�ص 

القيم يف ظهور قيم م�شتحدثة وبدائل للزواج التقليدي وفيها ما ي�شنف يف �شف املحرم ومنها 

ما يندرج حتت الرخ�ص اأو املكروه اأو املربر, حيث اأ�شارت بع�ص الدرا�شات على املجتمع ال�شوري 

)١٩٩2( و )2002( اأن توفر بدائل اأخرى غري الزواج وتنامي العالقات العاطفية قد اأدى لتاأخري 

�شن الزواج اإ�شافة لعوامل اأخرى. 

عمومًا,  العربي  الوطن  يف  الزواج  تاأخري  عوامل  تناولت  التي  الدرا�شات  من  كذلك  ويالحظ 

ارتباط تاأخري �شن الزواج برغبة الفتاة ال�شتكمال تعليمها اجلامعي والعايل, وهذا ما اأكدته اأغلب 

الدرا�شات التي اأ�شرنا لها باجلزء ال�شابق. ويف العوامل الرئي�شية التي اأكدتها الدرا�شات ما يتعلق 

�شرية التي تناولها جزء الدرا�شات ال�شابقة.  بعدم الرغبة بتحمل امل�شئولية االأ

والتي ترتبط  العوامل وغريها  لتناول هذه  الدرا�شة  اأهمية هذه  تاأتي  وبناءًا على كل ما �شبق 

والتي  الرئي�شية  الدرا�شة  اأ�شئلة  على  جابة  االإ عرب  منها  التحقق  ميكن  والتي  الكويتي  باملجتمع 

�شنتناولها باجلزء القادم من الدرا�شة. 
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المنهجية وأدوات الدراسة:
الهدف العام: 

تهدف الدرا�شة ب�شكل عام اإىل الك�شف عن العوامل االجتماعية والثقافية التي اأدت اإىل تاأخر 

ال�شباب عن الزواج من وجهة نظر ال�شباب..

هداف التف�سيلية للدرا�سة: الأ

١-التعرف على ال�شن املف�شل للزواج لدى ال�شباب من اجلن�شني)ذكور-اإناث(.

2-حتديد العوامل االجتماعية والثقافية التي توؤدي اإىل تاأخري الزواج لدى ال�شباب الكويتي.

العمر  متغريات  من  وكل  الزواج  الدميغرافية  املتغريات  بع�ص  بني  وجود عالقة  مدى  3-حتديد 

جتماعي وغريها من العوامل املرتبطة بتاأخري الزواج. وامل�شتوى االقت�شادي والتعليمي واالإ

ختيار الزواجي املف�شل لدى اجلن�شني. 4-التعرف على اأ�شلوب االإ

ناث. كرث تاأثريا من وجهة نظر ال�شباب الذكور واالإ 5-املقارنة بني العوامل االأ

اأ�سئلة الدرا�سة:

ناث من وجهة نظر عينة الدرا�شة؟ ١- ما هو العمر املف�شل لزواج الذكور واالإ

ناث؟ 2- ما هو مقدار املهر املنا�شب من وجهة نظر كل من الذكور واالإ

ناث من اأفراد عينة الدرا�شة؟ 3- ما هو عدد مرات جتربة اخلطبة التي ح�شلت لكل من الذكور واالإ

4- ما هي اأف�شل طرق االختيار الزواجي التي يراها ال�شباب الكويتي للجن�شني؟

مكانية الزواج خالل الفرتة احلالية؟ 5- ما هي درجة اإ�شتعداد ال�شباب الكويتي )ذكور –	اإناث( الإ

كرث �شيوعًا يف رغبة ال�شباب الكويتي بتاأخري الزواج؟ 6-ما هي العوامل االأ

�شرة الكويتية؟ 7-ما هي ن�شبة من بلغ من العمر ثالثني عامًا ومل يتزوج يف االأ

فراد  الأ ال�شخ�شية  املتغريات  ح�شب  الزواج  تاأخري  جتاه  الكويتي  ال�شباب  موقف  يختلف  ٨-هل 

العينة العمر, طريقة االختيار الزواجي, منطقة ال�شكن, م�شتوى الوالدين التعليمي, واحلالة 

االجتماعية للوالدين(؟
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جراءات العلمية والتطبيقية التي قام بها الفريق العلمي امل�سرف على الدرا�سة: الإ

مو�شوع  حول  املن�شور  جامعية...(  ر�شائل  مقاالت,  كتب,  املكتبي  دب  االأ وح�شر  جمع  مت   -١

الدرا�شة, �شواء بالرجوع للمكتبات العلمية يف جامعة الكويت اأو باالإح�شاءات الر�شمية اإ�شافة 

لكرتونية من درا�شات علمية حمكمة ومن�شورة. اإىل الرجوع ملا حتمله ال�شبكة االإ

2- درا�شة حجم امل�شكلة من حيث: تاريخها, واأ�شبابها, واآثارها على الفرد واملجتمع.

3- مت حتديد عينة الدرا�شة املراد اإجراء الدرا�شة عليها وحتديد خ�شائ�شها العمرية وال�شكانية, 

�شتبانة  باالإ للخروج  التحكيمية  العلمية  جراءات  باالإ القيام  ا�شتبانة بحث بعد  كما مت ت�شميم 

ب�شكلها النهائي على النحو االيل:

البيانات. جلمع  �شالحيتها  من  للتاأكد  اال�شتبانة  اختبار  	·
�شتبانة. االإ بنود  دقة  من  للتاأكد  �شخ�شية  مقابالت  اإجراء  	·

وحتليلها.  �شلية,  االأ م�شادرها  من  والتاأكد  امل�شتهدفة  العينات  عن  املعلومات  جمع  	·
.SPSS شتمارات على النظام االإح�شائي� 4- اإدخال البيانات االإح�شائية وتفريغ االإ

املتعلقة  املعلومات  واإ�شتخراج  البحث  اأ�شئلة  على  جابة  لالإ االإح�شائية  البيانات  5-اإ�شتخدام 

مبو�شوع الدرا�شة احلالية.

6- القيام بتف�شري املعلومات الرقمية على �شكل معلومات ي�شتطيع القارئ للدرا�شة اإدراك معانيها 

وعالقتها بطبيعة الدرا�شة.

العربية  والدول  العربي,  اخلليج  دول  يف  امل�شابهة  بالدرا�شات  واملوؤ�شرات  النتائج  مقارنة   -7

خرى. جنبية االأ واالأ

منهج البحث وإجراءاته: 
اأوًل: عينة البحث:

�شارة بدايًة اإىل جمتمع الدرا�شة. حيث اأن جمتمع هذه الدرا�شة يتاألف من جميع  البد من االإ

اأفراد املجتمـع الكويتي من الكويتيني البالغني �شـواء اأكانوا ذكورًا اأو اإناثـًا والتي ترتاوح اأعمـارهم 

من ١7 عامًا ومل تتجاوز عمر 3٩ عام وبكافه فئـاتهم و�شرائـحهم وطبقـاتهم حيث اأخذت عينة 

الدرا�شة اأواًل من الطلبة امل�شجلني يف مقررات املتطلبات العامة يف جامعة الكويت والهيئة العامة 
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للتعليم التطبيقي والتي ميكن للطالب الت�شجيل بها, بحيث يتطلب من الطالب بتطبيق الدرا�شة 

قرباء من اجلن�شني من داخل وخارج جامعة  �شدقاء اأو االأ على عدد خم�شة اأفراد اأخرين من االأ

الكويت و والهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ونظرًا لكون طلبة جامعة الكويت وطلبة والهيئة العامة 

وخلفيات  اأطياف  لطبيعة  ممثلة  عينة  اختيار  يتم  منا�شبا  جمتمعًا  تعتربان  التطبيقي  للتعليم 

ال�شعب الكويتي من حيث التجان�ص الثقايف واالجتماعي وال�شكاين, فقد اعتمدت هذه الطريقة يف 

ا�شتخراج العينة للدرا�شة احلالية. 

ومن هذا املنطلق, ولتحقيق هدف الدرا�شة فقد مت اختيار العينه حيث بلـغ حجـم عينه البحث 

)١036( األف و�شتة وثالثون م�شتجيب من كافـه هذه الفئـات  )ذكور, واإنـاث( ولقد بلغ متو�شـط 

فراد العينـة 23 �شنة, وبانحـراف معياري 2,1 وقد مت اختيار اأفراد العينة بطريقة العينة  العمر الأ

وىل,  الع�شوائية داخل املجتمع الكويتي. ولقد روعي يف عملية اختيار العينة ق�شيتني اأ�شا�شيتني: االأ

�شا�ص, وهو بذلك يعطي م�شداقية  جابة, حيث كان مبداأ التطوع هو االأ هي التطوع يف عملية االإ

خر, وهي مراعاة اأن يكون توزيع ا�شتمارة البحث على خمتلف  مر االأ اأكرب للنتائج امل�شتخل�شة. االآ

ال�شرائح  على  العينة  اأفراد  توزيع  يتم  اأن  روعي  حيث  املحلي.  املجتمع  داخل  والفئات  ال�شرائح 

�شافة اإىل مراعاة  املختلفة, ومن مناطق جغرافية متعددة, ومن م�شتويات تعليمية متباينة, باالإ

اجلوانب املتعلقة بالفروق يف خلفيات وم�شارب واأعمار امل�شتجيبني, اإ�شافة للتوزيع اخلا�ص بالذكور 

خرى. ناث وغريها من العوامل االأ واالإ

ولقد مت االت�شـال املبـا�شر بعينة البحث عن طريق جمموعة من م�شاعدي فريق البحث من 

–	مدخل اخلدمة  –	مدخل علم االجتماع  طالب وطالبات املقررات العامة )مدخل علم نف�ص 

االجتماعية ومقدمة يف تعلم اللغة االإجنليزية( حيث مت التوا�شل مع العينة الكلية يف مقار درا�شتهم 

اإ�شافة لكل ما هو  ماكن العامة,  اإ�شافة اإىل االأ جماعية,  واأعمالهم, ويف منازلهم وجمال�شهم االإ

عمار ال�شنية. حيث مت الطلب  ماكن املتاحة والتي يرتدد عليها املبحوثني من هذه االأ متاح من االأ

جابة على اأ�شئلة اال�شتبانة, بعد اأخذ املوافقة منهم على ذلك وب�شكل طوعي.  منهم مبا�شرة باالإ

ثانيًا: اأداة الدرا�سة ومتغرياتها :

اعتمدت الدرا�شة على اال�شتبانة بكونها و�شيلة اأداة جلمع البيانات. وقد احتوت اال�شتبانة على 

�شئلة الدميوجرافية مثل العمر,  جمموعة من املتغريات. فقد �شملت اال�شتبانة على جمموعة من االأ
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عدد  عن  ال�شوؤال  مت  قد  وكذلك  االجتماعية.  واحلالة  للوالدين,  التعليمي  وامل�شتوى  واملحافظة, 

ناث,  خوات للم�شتجيب, وحمافظة ال�شكن, و العمر املنا�شب لزواج كل من الذكور واالإ خوة واالأ االأ

وعدد مرات اخلطوبة التي مر بها املبحوثني. اإ�شافة لل�شئوال عن مقدار املهر املقبول والطريقة 

الدميغرافية  باملتغريات  املتعلقة  �شئلة  االأ من  وغريها  احلياة,  ل�شريك  ختياره  الإ لديهم  املف�شلة 

ال�شكانية اخلا�شة بعينة الدرا�شة.

كما �شملت اال�شتبانة على مقايي�ص ذاتية Self–Rating , لتحديد اإجاهات املبحوثني نحو 

مبداأ اأخري الزواج وما ي�شاحبه من اأمور يعقدها املبحوث. وقد طلب من امل�شتجيب اأن يحدد من 

خاللها درجة ما ينا�شبه وينطبق عليه م�شتخدمني املقيا�ص اخلما�شي الذي يبداأ من اأوافق ب�شدة 

)5(, وينتهي ال اأوافق ب�شدة )١(. 

ولقد �شملت اال�شتمارة اأي�شًا حتديد العوامل التي ت�شهم يف اأخري الزواج لدى اجلن�شني, اإ�شافة لتحديد 

فيما اإن كان هناك اأفراد من اأ�شته قد جتاوز �شن الثالثني ومل ي�شبق له الزواج.

بع�ص  اإلغاء  وقد مت  الكويت,  اأنحاء  على  ال�شهرين  قرابة  البحث  ا�شتمارة  توزيع  ا�شتمر  ولقد 

عدم  اأو  البيانات  ا�شتكمال  حيث  من  الدرا�شة  ملعايري  ا�شتيفاءها  لعدم  اال�شتمارات  هذه  من  

تطابق اجلن�شية وغريها من املعايري غري املقبولة كاأ�شا�ص للم�شاركة بالدرا�شة. حيث كان ن�شبة 

اال�شتبيانات امللغية اأقل من واحد باملائة )١٪( من اإجمايل ما مت توزيعه من اإ�شتمارات, وعليه 

كانت اجمايل العينة )١036( من اأ�شل )١200( ا�شتمارة مت توزيعها.

ح�سائية : �ساليب الإ ثالثًا: الأ

-SPSS	version( مت اإدخال البيانات يف برنامج احلزمة االإح�شائية للعلوم االجتماعية

مت  حيث  واال�شتداللية.  الو�شفية  االإح�شائية  �شاليب  االأ يف  جمموعة  ا�شتخدام  مت  وقد   ,)١7

االعتماد على التكرارات, والن�شب املئوية, واملتو�شطات احل�شابية, واالنحراف املعياري, وكذلك 

يجاد العالقة بني بع�ص املتغريات االجتماعية والثقافية والعادات  مت ا�شتخدام معامل االرتباط الإ

�شاليب املرتبطة مبو�شوع العزوف عن الزواج يف املجتمع الكويتي.   واالأ

نتائج الدرا�سـة:

برز النتائج اخلا�شة بالعينة  ول هو عر�ص الأ لقد مت تق�شيم نتائج الدرا�شة اإىل ق�شمني رئي�شني: االأ

برز هذه النتائج. خر يركز على فئة ال�شباب داخل املجتمع. وفيما يلي عر�ص الأ كاملة, والق�شم االآ
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جدول )4( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب اجلن�ص

الن�شبةالتكرارالنوع

 43,3 ٪44٩ذكر

 56,7 ٪587اأنثى

٪1036املجموع  100

بلغ جمموع عينة الدرا�شة عدد األف وثالثة و�شتون ذكر واأنثى من ال�شباب الكويت, حيث بلغ 

ناث 587 )٪56,7(. عدد الذكور )44٩( بواقع )43,3 ٪(, يف حني كان عدد االإ

ومن حيث توزيع اأفراد العينة ح�شب العمر, فكما ت�شري البيانات يف اجلدول )4( من اأن الن�شبة 

فراد العينة )6١3( كانت ما بني عمر ع�شرون عامًا واأربعة وع�شرون عامًا )٪59,2(,  الغالبية الأ

عمار فيها من عمر 2٨ اأو اأكرث, اأما الفئة العمرية والتي كانت  يليها الفئة العمرية والتي تندرج االأ

ما بني عمر ع�شرون عامًا واأقل, فكانت ت�شكل ن�شبة )٪11,3(.

جدول )5( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب العمر

الن�شبةالتكرارالعمر

اأقل اأو  عام   2029528,5
23 من  –	اأقل   2126225,3

26  -  2322922,1
واأكرب  2725024,1

٪1036املجموع  100

ي�شري اجلدول رقم )5( اإىل توزيع اأفراد العينة ح�شب العمر, اإذ نلحظ تنوع امل�شاركني وفقًا 

اأن  اإال  27( عام,  العمرية )دون عمر  الفئة  العينة من  اأفراد  فبالرغم من وجود غالبية  للعمر, 

هناك ن�شبة )28,5٪( كانت من الفئة العمرية ع�شرين عامًا اأو اأقل, وباملقابل كان هناك ن�شبة 

اإ�شافة لوجود  23عامًا.  2١ واأقل من  اأفراد العينة كانت اأعمارهم ترتاوح ما بني  )25,3٪( من 

ن�شبة )22,1 ٪( من العينة يرتاوح اأعمارهم من 23-26 عامًا, يف حني كانت ربع العينة تقريبًا 

جابة على اأ�شئلة الدرا�شة  )24,1( تبلغ من العمر 27 واأكرث. وهذا التنوع ال�شك من اأهمية يف االإ

بال�شفحات املقبلة.
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جتماعية جدول )6( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب احلالة االإ

الن�سبةالتكراراحلالة الجتماعية

٪91488,2غري متزوج

٪11110,7متزوج

٪11مطلق  1,1

٪1036100املجموع

ي�شري اجلدول )6( للحالة االجتماعية للعينة والتي يظهر وا�شحًا اأن الغالبية العظمى من اأفراد 

العينة كانت من فئة غري املتزوجني )٩١4(, بواقع )88,2٪(, يليها فئة املتزوجون )١١١( بواقع 

)10,7٪(, يف حني مل ت�شكل فئة املطلقني م�شبة تتجاوز )1,1٪(. وال �شك من اأن هذه البيانات 

والذي   )5( ال�شابق  للجدول  وتدعيمًا  احلايل  اجلدول  يو�شح  حيث  ال�شباب,  لدى  الزواج  حول 

اأو�شح توزيع اأعمار اأفراد العينة والتي كان بها ن�شبة ت�شل اإىل 25,5٪ ممن بلغ 24 عامًا واأكرث 

وهذا يعني اأنه بالرغم من وجود ثلث العينة قد و�شل ل�شن الزواج, اإال اأن هناك ن�شبة )٪10,7( 

من ال�شباب الكويتي قد دخل يف احلياة الزوجية يف ال�شن الطبيعي للزواج. 

ناث من وجهة نظر ال�شباب الكويتي؟ ول: ما هو العمر املنا�شب لزواج الذكور واالإ اإجابة ال�شوؤال االأ

ي�شري اجلدول )٨( اإىل اأفراد العينة يف�شلون زواج الذكور يف املرحلة العمرية ما بني عمر 2١ 

و25, يف حني اأكدت ن�شبة �شئيلة جدًا )2,3٪( من اأفراد العينة تف�شل زواج الذكور قبل مرحلة ما 

قبل ع�شرين عامًا. وجاءت املرحلة العمرية ما بني عمر 26 وعمر 30 عامًا باملرتبة الثانية لزواج 

الذكور )3٩3 بواقع )37,9٪(, يف حني مل تتجاوز مرحلة ما بعد الثالثني تف�شيل اإال ن�شبة مل ت�شل 

للواحد باملائة كعمر لتف�شيل لزواج الذكور )0,8 ٪(.

جدول )٨( يو�شح ال�شن املف�شل لزواج الذكورمن وجهة نظر اأفراد العينة

الن�شبةالتكرارالعمر

٪242,3ع�شرين عام اأو اأقل

٪611من 21 - 25 عام  59
٪39337,9من 26 - 30 عام

اأكرب اأو  عام   318٪  ,8
٪1036املجموع  100
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اأفراد العينة )703( بواقع  يف حني ي�شري اجلدول )٩( اإىل تف�شيل ن�شبة ت�شل حلوايل ثلثي 

 )25	–  2١ )67,9٪( لزواج الفتاة يف املرحلة العمرية املالزمة ملرحلة التخرج التعليمي )عمر 

اأفراد  ثلث  تقريبًا  تعادل  ن�شبة  اأكدت  حني  يف  ناث,  االإ لزواج  املف�شلة  العمرية  املراحل  كاأف�شل 

العينة من تف�شيل زواج الفتاة دون �شن الع�شرين. بينما مل تف�شل اإال ن�شبة �شئيلة )2,4 ٪( لزواج 

ناث التف�شيل الوا�شح لزواج الفتاة ب�شن  الفتاة بعد عمر الثالثني. ونالحظ من مقارنة الذكور واالإ

اأ�شغر من تف�شيل �شن زواج الذكور.

ناث وجهة نظر اأفراد العينة جدول )٩( يو�شح ال�شن املف�شل لزواج االإ

الن�شبةالتكرارالعمر

٪30829,7ع�شرين عام اأو اأقل

٪703من 21 - 25 عام  67,9
٪25من 26 - 30 عام  2,4

٪1036100املجموع

اإجابة ال�شوؤال الثاين: ما هي عدد مرات خربات اخلطوبة التي مر بها اأفراد العينة من اجلن�شني؟

ناث, حيث اأكدت ن�شبة  يو�شح اجلدول )١0( خربات اخلطوبة لكال اجلن�شني من الذكور واالإ

)81,3 ٪( من الذكور عدم تقدمهم خلطبة اأي فتاة بال�شابق, وباملقابل, فقد اأكدت ن�شبة )43,8 

ناث عدم مرورهم بخربة خطوبة اأو م�شروع رغبة بالزواج. يف حني ارتفعت ن�شبة تعر�ص  ٪( من االإ

ناث لتجربة اخلطبة بواقع مرة اأو مرتني لت�شل لن�شبة )30,5٪( مقابل ن�شبة )15,1٪( من  االإ

 )٪20,5( مرات  اأربع  اأو  لثالث  بتجربة خطوبة  مر  الفتيات ممن  ن�شبة  كانت  الذكور. يف حني 

كرث من ثالث مرات.  مقابل ن�شبة )2,3 ٪( فقط من الذكور ممن مر بتجربة خطبة الأ

جدول )١0( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب عدد خربات اخلطوبة

خربات اخلطوبة

ناثالذكور االإ

الن�شبةالتكرارالن�شبةالتكرار

٪25743,8٪36581,3لم يحصل

٪17930,5٪6815,1مرة أو مرتني

٪12020,5٪102,3ثالثة أو أربعة خبرات

٪315,3٪61,4خمسة خبرات أو أكثر

٪587100٪449100اجملموع
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اإجابة ال�سئوال الثالث: ما هو مقدار املهر املنا�شب للزواج يف املجتمع الكويتي يف الوقت احلايل؟ 

اإىل قيمة املهر املف�شل تقدميه للزواج الكويتي من وجهة نظر الذكور  يو�شح اجلدول )١١( 

ناث. حيث اأكدت ن�شبة )39,2٪( من الذكور التزامهم مببلغ ١4 اأالف دينار اأو اأقل وهو قيمة  واالإ

ناث  ما تقدمه الدولة للراغبني يف الزواج, يف حني وافقت فقط �شد�ص العينية )16,7٪( من االإ

على القبول مببلغ اأربعة اأالف اأو اأقل قي حني اأكدت غالبية عينة الذكور اإمكانية تقدمي مهر يتجاوز 

4 اأالف وال يتعدى 7 اأالف وقد اأيدتهم الفتيات بن�شبة )40,7٪( ممن يرغنب باحل�شول على مهر 

يرتاوح مبلغ اأكرث من اأربعة اأالف وال يتجاوز �شبعة اآالف. يف حني وافقتهم على هذا املقدار. 

 ١0 تزيد عن  اأالف وال   7 تتجاوز  ناث يرغنب مبهور  لالإ كرب  االأ الن�شبة  اأن  للنظر  الالفت  لكن 

اأالف دينار وهذا ما اأكدته ن�شبة )41,2٪(, وقد اأيديهم ن�شبة قليلة من ال�شباب حيث اأكدت ن�شبة 

ناث على عدم  واالإ الذكور  اتفق  كما  اأالف.   ١0- 7 بني  ما  مبلغ  دفع  اإمكانية  )6,7٪( فقط من 

اأهمية جتاوز املهر ملبلغ يفوق الع�شرة اأالف دينار حيث وافقت ن�شبة فقط )١٪( من الذكور ون�شبة 

ناث على جتاوز املهر لع�شرة اأالف دينار.  )1,4٪( من االإ

كما نلحظ رغبة الفتيات ملهر اأعلى يف مقرتح تقدير الذكور, نظرًا اللتزام الفتاه بالكثري من 

االلتزامات اخلا�شة بالتجهيز حلفلة الزفاف وما يلزمها من مالب�ص وجموهرات وغريها. 

جدول )11( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب مقدار املهر املنا�شب للزواج

مقدار املهر املنا�شب

ناثالذكور االإ

الن�شبةالتكرارالن�شبةالتكرار

٪9816,7٪17839,20اأقل من 4 األف

٪23940,7٪24023,5اأكرث من 4 واأقل من 7

٪24241,2٪306,7اأكرث من 7-10

٪81,4٪12اأكرث من 10

٪587100٪449100املجموع

اإجابة ال�سوؤال الرابع: ما هي اأف�شل طرق االختيار الزواجي التي يف�شلها ال�شباب الكويتي 

الختيار �شريك احلياة؟
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احلياة.  ل�شريك  اختياره  لطريقة  ناث  واالإ الذكور  من  كل  لتف�شيالت   )١2( اجلدول  يو�شح 

وب�شوؤال الذكور عن الطرق املف�شلة لديهم الختيار االرتباط ب�شريكة احلياة املقبلة, فقد اأكدت 

كانت  الذكور  عينة  لدى  قبواًل  كرث  االأ الطريقة  لكن  احلر,  االختيار  تف�شيل  على   )25,2( ن�شبة 

�شرة كو�شيلة الختيار �شريكة احلياة بن�شبة )38,2٪( يف حني اأكدت ن�شبة  طريقة الت�شاور مع االأ

حياة  �شريك  الختيار  واملمكنة  املقبولة  الو�شائل  لكافة  اللجوء  اإىل   )٪16,5( الثلث  من  تقرب 

هل بعملية االختيار  منا�شب. والالفت للنظر, هو وجود ن�شبة ت�شل للخم�ص )١٨٪( ترى توكيل االأ

لهم ب�شكل كامل.

هى   )٪34,2( احلر  الفردي  االختيار  طريقة  ناث  االإ اأكرث  راأت  فقد  ناث,  لالإ بالن�شبة  اأما 

اأكرث  هل )31,2٪( كثاين  الطريقة املف�شلة الختيار �شريك احلياة ويليها طريقة الت�شاور مع االأ

الثلث )27,9٪( ا�شتخدامها  اأقل من  الطرق ت�شياًل الختيار �شريك احلياة. يف حني راأت ن�شبة 

�شدقاء.  قرباء واالأ لكافة الطرق املتاحة للزواج, اإ�شافة مل�شاعدة االأ

ختيار �شريك احلياة جدول )١2( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب الطريقة املف�شلة الإ

طريقة االختيار

ناثالذكور االإ

الن�شبةالتكرارالن�شبةالتكرار

٪20134,2٪11425.4الفردي احلر

٪396,6٪8118اإختيار االهل ب�شكل كامل

ختيار امل�شرتك )الت�شاور( ٪18331,2٪17138,1االإ

ختيارات اإ�شافة مل�شاعدة  كافة االإ

قرباء واال�شدقاء االأ
7416,5٪16427.9٪

٪00,0٪92اخلاطبة

٪587100٪449100املجموع

ناث اأكرث  ولعل الالفت للنظر يف نتائج هذا ال�شوؤال هو التحول نحو االختيار احلر لدى عينة االإ

الفتاة  تعليم  ودرجة  الكويتي  املجتمع  يعي�شها  التي  التغريات  هو  املربرات  اأحد  ولعل  الذكور  من 

اإ�شافة اإىل �شغر عمر الفتاه امل�شاركة بالدرا�شة. 

اإجابة ال�سوؤال اخلام�س: ما هي درجة ا�شتعداد ال�شباب الكويتي للزواج حاليا؟

ناث للزواج يف الوقت احلايل  يظهر اجلدول )١3( مدى ا�شتعداد اأفراد العينة من الذكور واالإ



3�

عوام اخلم�شة القادمة,  اإذ ت�شري نتائج الذكور تفكري اأكرث من ثلث العينة )33,6٪( بالزواج بعد االأ

قل. يف حني اأن هناك  كما ترى ن�شبة )21,4٪( اأنهم يفكرون بالزواج بعد ع�شرة اأعوام على االأ

خم�ص العينة اأكدت من اأنها غري م�شتعدة للزواج حاليًا )19,2٪(, واأن هناك ن�شبة )8,5٪( ترف�ص 

مو�شوع الزواج متامًا, مقابل فقط ن�شبة )6,2٪( م�شتعدين للزواج باأي حلظة. 

�شتعداد للزواج جدول )١3( يو�شح توزيع اأفراد العينة ح�شب درجة االإ

طريقة االختيار

ناثالذكور االإ

الن�شبةالتكرارالن�شبةالتكرار

٪356٪388,5ال اأفكر حاليًا بالزواج

٪6811,6٪8619,2غري م�شعد حاليًا لتجربة الزواج

قل ن على االأ ٪193,2٪9621,4بعد ع�شرة اأعوام من االأ

قل ن على االأ ٪28047,7٪15133,6بعد خم�شة اأعوام من االأ

٪7011,9٪5011,1خالل العام القادم

٪11519,6٪286,2م�شعد باأي حلظة

٪587100٪449100املجموع

ناث للزواج خالل خم�شة  ناث فاإن اجلدول يظهر ا�شتعداد ن�شبة )47,7( من االإ اأما بالن�شبة لالإ

قل. يف حني اأكدت ن�شبة )11,6٪( من اأنهن غري م�شتعدات للزواج يف الوقت احلايل,  اأعوام على االأ

اأنهن م�شتعدات خالل عام واحد من تاريخ م�شاركتهم بالدرا�شة. ولكن  مقابل )11,9٪( يرون 

ناث ترف�ص الزواج اأو احلديث عنه. واأخريا فاإن هناك ما  هناك ن�شبة )6٪( من اأفراد العينة االإ

ناث )19,6٪( م�شتعدات للزواج باأي حلظة.  يقرتب من خم�ص العينة من االإ

ولعل هناك الكثري من املربرات نحو ترحيل وتاأخري الزواج لدى اجلن�شني �شوف تو�شحها نتائج 

الدرا�شة املتبقية, اإ�شافة اإىل مناق�شتها يف جزء املناق�شة يف الف�شل القادم. 

بتاأخري  الكويتي  ال�شباب  رغبة  يف  �شيوعًا  كرث  االأ �شباب  االأ هي  ما  ال�شاد�ص:  ال�شوؤال  اإجابة 

الزواج؟
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هم العوامل املوؤدية لتاأخري ال�شباب من اجلن�شني مل�شروع زواجهم. اإذ  يو�شح اجلدول )١4( الأ

نلحظ تباين يف حتديد تلك العوامل وفقًا للجن�ص. فعلى �شبيل املثال, ترى ن�شبة 37,3٪ من الذكور 

الزواج من �شن مبكرة. وال  لتاأجيل فكرة  به  يوؤدي  الذي  مر  االأ ال�شاب,  �شيقيد حرية  الزواج  اأن 

ناث �شوى ن�شبة  ناث باعتبار اأن الزواج قيد حلرية الفرد, اإذ مل يوؤيد هذا العامل من االإ تتفق االإ

)9,4٪(. وياأتي عامل الرغبة يف ا�شتكمال الدرا�شة كثاين العوامل املوؤدية لتاأخري الزواج, حيث 

اأكدت ن�شبة )31,2٪( من ال�شباب اعتبار عامل الدرا�شة م�شببًا لتاأخري الذكور لزواجهم, مقابل 

ناث من اأكد ذلك.  فقط )19,9٪( من االإ

وياأتي عامل عدم الرغبة بتحمل امل�شئولية مبكرة كثالث العوامل املوؤدية لتاأخري ال�شباب مل�شروع 

ناث. ون�شتخل�ص  الزواج, حيث اأكدت ن�شبة )18,9٪( من ال�شباب ذلك, مقابل فقط ن�شبة )٨٪( لالإ

عوائق  مقابل  الزواج,  بتاأخري  ال�شباب  لدى  اإرادية  ورغبة  اأن هناك عزوبة  اأعاله,  البيانات  من 

ناث مقارنة بفر�ص الذكور التي تكون املبادرة عادة عن طريقهم يف البدء  وعدم توفر الفر�ص لالإ

يف م�شروع الزواج.

خري الزواج من وجهة نظرهم
أ
جدول )14( يو�شح توزيع اأفراد العينة من الذكور ح�شب العوامل امل�شببة لتا

العوامل امل�شببة لتاأخري الزواج

ناثالذكور االإ

الن�شبةالتكرارالن�شبةالتكرار

٪11719,9٪14031,2الرغبة باإ�شتكمال الدرا�شة

عتقاد اأنه الزال �شغريًا على الزواج ٪7312,4٪5412االإ

٪47٪8518,9عدم الرغبة بتحمل امل�شئولية  8

٪35٪4810,7اأ�شباب مادية تعيق الزواج  6

٪3618٪92157عدم توفر ال�شريك املنا�شب

٪42٪21937,3الزواج �شيقيد حرية الفرد  9,3

�شرة للزواج ٪449,84انتظار من هم اأكرب باالأ  0,7

9535غري مو�شح

587449املجموع
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جدول )15( يو�شح مدى وجود اأفراد باأ�شر اأفراد العينة ملن جتاوز �شن 30 ومل يتزوج

توزيع األفراد الذين جتاوزا سن 30 ولم يسبق لهم 
الزواج من إجمالي العينة

عدد الذكور ممن بلغ 
30 ولم يتزوج

عدد اإلناث ممن بلغت 
30 ولم تتزوج

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

٪83580,6٪71869,3ال يوجد في أسرتي من جتاوز سن 30 ولم يتزوج

٪12612,2٪23322,5يوجد شخص واحد جتاوز سن 30 ولم يتزوج

٪302,9٪777,4يوجد شخصني جتاوزا سن 30 ولم يتزوجا

٪8212,0,٪8يوجد 3 أشخص أو أكثر جتاوزوا سن 30 ولم يتزوجوا

٪1036100٪1036100اجملموع

ناث يف اأ�شر عينة الدرا�شة ممن بلغ  يو�شح اجلدول )15( تكرارات ون�شبة جمموع الذكور واالإ

�شن ثالثني عامًا واأكرث ومل ي�شبق لهم الزواج. 

ناث عن مدى وجود اأخ اأو اأخت  حيث يو�شح اجلدول اإجابة عينة الدرا�شة لكل من الذكور واالإ

لهم جتاوز �شن الثالثني ومل يتزوج.

اإذ تظهر البيانات وجود عزوبة اإرادية لدى الذكور بن�شبة تفوق عنو�شه الفتيات, حيث يظهر 

�شر الكويتية لديهم فرد اأو اأكرث من الذكور قد جتاوز  اجلدول ن�شبة ت�شل اإىل )30,7٪( من االأ

لتفا�شيل  وبالنظر  الفتيات.  ن�شبة )19,4٪( من  الزواج, مقابل  له  ي�شبق  عمر ثالثني عامًا ومل 

�شر الكويتية والذين مل ي�شبق لهم الزواج, فاأننا جند هناك ن�شبة  ناث داخل االأ اأعداد الذكور واالإ

�شر التي بها عدد �شخ�ص واحد فقط من الذكور ومل ي�شبق له الزواج, مقابل  )22,5٪( من االأ

�شر التي بها فتاه واحدة فقط مل ي�شبق لها الزواج. يف حني اأن هناك ن�شبة  ن�شبة )12,2٪( من االأ

جتاوزت  الوقت  وبينت  الزواج  لهم  ي�شبق  مل  الذكور  من  فردين  لديهم  من  �شر  االأ من   )٪7,4(

ناث مل  �شر التي لديها عدد اأثنان من االإ اأعمارهم عمر الثالثني عامًا, مقابل ن�شبة )2,9٪( من االأ

ي�شبق لهم الزواج بالرغم من جتاوزهن عمر ثالثني عامًا. 

باملجتمع  الفتيات  عنو�شه  تفوق  بن�شبة  الذكور  لدى  عزوبه  وجود  النتائج,  من  ون�شتخل�ص 

الكويتي.
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جدول )16( الفروق بدرجة االإجتاهات نحو تاأخري الزواج ح�شب اجلن�ص

اجلن�ص

م�شتوى الداللةاالجتاهات نحو تاأخري الزواج

تعم

0,272 -66,656,83,3ذكور

67,976,8اإناث

P>.01 *

اجلن�ص  ح�شب  الزواج  تاأخري  نحو  االجتاهات  مبتو�شطات  الفروق   )١6( اجلدول  يظهر 

ناث متو�شط )67,9( وانحراف معياري )6,8( اأعلى من متو�شطات الذكور  بالرغم من اإظهار االإ

)66,6( وبانحراف معياري )6,8( وبقيمة ت = )3,3-(, لكن هذه الفروق يف املتو�شطات مل 

ت�شل مل�شتوى داللة اإح�شائية )0272(. مما يعني عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة اإح�شائية 

ناث يف االجتاهات نحو تاأخري الزواج, وعليه فاإن جن�ص املفحو�شني مل يكن له تاأثري  بني الذكور واالإ

ناث الكويتيني.  يف االجتاهات نحو تاأخري الزواج لدى عينة الدرا�شة من الذكور واالإ

جتماعية للوالدين جدول رقم )١7( متو�شط مقيا�ص االإجتاه نحو تاأخريالزواج ح�شب احلالة االإ

م�شتوى الداللة

قيمة

)ف(

الدرجة على مقيا�ص االإجتاه 

نحو تاأخريالزواج ن
جتماعية  احلالة االإ

للوالدين

ع م

0,096 1,97

6,7 67,4 616 اليزاالن متزوجان

7,2 67,9 ١٩٩ مطلقان

8,2 67 6١ منف�شالن

6,5 65,8 ١١٩ اأحدهما متوفى

4,02 67,6 4١ كالهما متوفيان

ي�شري اجلدول )١7( للفروق بني متو�شطات اأفراد العينة نحو تاأخري الزواج    ح�شب احلالة االجتماعية 

الواحد )Ahova	way	One( حل�شاب  االجتاه   ذو  التباين  ا�شتخدام حتليل  وقد مت  للوالدين. 

الفروق يف املتو�شطات ح�شب احلالة االجتماعية للوالدين. فبالرغم من ح�شول اأبناء الوالدين املطلقني 

على اأعلى املتو�شطات والرغبة يف تاأخري الزواج )م = 67,9 –	ع = 7,2( مقارنة بالفئات االجتماعية 
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اإح�شائية, حيث كانت قيمة ف = )1,97(  اأن هذه الفروق مل تكن ذات دالالت  اإال  للوالدين,  خرى  االأ

لكن بداللة اإح�شائية دون م�شتوى الداللة االإح�شائية )0,096( مما يعني عدم تاأثري وجوهرية احلالة 

بناء نحو تاأخري الزواج. االجتماعية للوالدين يف اجتاهات االأ

ب  جدول رقم )١٨( متو�شط مقيا�ص االجتاهات نحو تاأخري الزواج ح�شب امل�شتوى التعليمي لالأ

م�شتوى الداللة

قيمة

)ف(

الدرجة على مقيا�ص االإجتاه نحو تاأخريالزواج

ن املحافظة ال�شكنية

ع م

0,000      7,57

7,7 65,3 ٨6 يقراأ ويكتب

5,2 66,5 55 االبتدائي

7,8 67,6 105 املتو�شط

6,5 67,6 ١00 الثانوي

6,4 67,9 274 دبلوم

6,2 67,7 345 جامعي

8,2 66,5 7١ درا�شات عليا

6,8 67,3 ١036 املجموع

يت�شح من اجلدول رقم )١٨( من اأنه توجد فروق دالة اإح�شائية بني اأفراد     العينة ح�شب 

فراد ممن يحمل  ب على مقيا�ص االجتاهات نحو تاأخري الزواج. اإذ اأظهر االأ امل�شتوى العلمي لالأ

نحو   )7,5( وبقيمة ف =   )6,2 )ع =   ,)67,7( املتو�شطات  اأعلى  على  الدبلوم  درجة  والدهم 

ب     وبداللة اإح�شائية وجوهرية عند قيمة  تاأخري الزواج مقارنة ببقية امل�شتويات التعليمية لالأ

جازة اجلامعية,  فراد الذين يحمل والدهم االإ )0,000( ويلي ذلك من حيث املتو�شطات, اأولئك االأ

بناء الذين اأ�شاروا اإىل اأن والدهم ال يحمل اأي �شهادة تعليمية )اأمي اأو يقراأ ويكتب  حني ح�شل االأ

باء الذين حملة  فقط( على اأقل املتو�شطات   )م = 65,3, ع = 7,7(. بعبارة اأخرى فاإن اأبناء االآ

بناء الذين ال  الدبلوم يف ال�شهادة اجلامعية كانوا اأكرث رغبة وتف�شياًل لتاأخري زواجهم, مقارنة باالأ

يحمل اآبائهم اأي درجة عالية والذين يف�شلون الزواج املبكر وعدم تاأخري زواجهم.
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م ظجدول رقم )١٩( متو�شط مقيا�ص االجتاهات نحو تاأخري الزواج ح�شب امل�شتوى التعليمي لالأ

م�شتوى الداللة

قيمـة

)ف(

الدرجة على مقيا�ص االإجتاه 

نحو تاأخريالزواج
ن امل�شتوى التعليمي

ع م

**0,001 3,87

6,4 67,05 550 يقراأ ويكتب

7,5 62,7 22 االبتدائي

5,5 66,4 54 املتو�شط

7,6 67,3 ١32 الثانوي

7,02 69,2 ١١٨ دبلوم

7,07 68,06 150 جامعي

10,01 66,5 ١0 درا�شات عليا

6,8 67,3 ١036 املجموع

م التعليمي.  يو�شح اجلدول )١٩( للفروق يف متو�شطات بني اأفراد العينة ح�شب م�شتوى    االأ

م, اإذ ح�شل  بناء وفقًا لتعليم االأ حيث يت�شح من البيانات وجود فروقًا ذات داللة اإح�شائية بني االأ

مهات ممن يحملن �شهادة الدبلوم على اأعلى املتو�شطات )م = 69,2؛ ع = )7,2( وقيمة  اأبناء االأ

مهات اجلامعيات والذين ح�شلوا  ف = )3,8( وبدالله عند م�شتوى )0,001(, ويليهم اأبناء االأ

مهات احلا�شالت على ال�شهادة  على متو�شطات )م = 6٨, ع = 7,02(, يف حني ح�شل اأبناء االأ

ارتفاع  اأن  يعني  الزواج. مما  تاأخري  نحو  املتو�شطات يف مقيا�ص االجتاهات  اأقل  االبتدائية على 

بناء نحو تاأخري الزواج, مقارنة  مهات )دبلوم ثم اجلامعي( كان اأكرث اإرتباطًا برغبة االأ تعليم االأ

م كما  مهات احلا�شالت على ال�شهادة االبتدائية. وعليه تخل�ص النتائج لتاأثري تعليم االأ باأبناء االأ

ب يف االجتاهات نحو الرغبة يف تاأخري الزواج.  هو احلال لتعليم االأ

التاأثري ملتغريات العمر, واحلالة االجتماعية وطريقة االختيار  كما يو�شح جدول )20( مدى 

ذات  اإختالفات جوهرية  اأن هناك  من  ويو�شح اجلدول  الزواج.  تاأخري  نحو  االجتاه  درجة  على 

املف�شلة  والطريقة  العينة  فراد         الأ العمر واحلالة االجتماعية  اإح�شائية ح�شب كون  دالالت 

الختيار �شريك احلياة نحو االجتاه لتاأخري الزواج, اإذ تو�شح النتائج يف اأنه كلما كان العمر �شغريا 

)ع�شرون عامًا اأو اأقل( كلما كان هناك اجتاه اأقوى لتاأخري الزواج )م = 67,5, ع 6,9( وبقيمة ف 
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فراد  = 2,27 وبداللة اإح�شائية عند م�شتوى )0,000(, اأما عن مدى تاأثري احلالة االجتماعية الأ

فراد املتزوجني حاليًا قد اأظهروا اجتاهات اأعلى نحو تاأخري الزواج )م = 68,1,  العينة, فاإن االأ

ع = 5,3( مقارنة بغري املتزوجني )م = 67,3, ع = 7(, يف حني اأظهر املطلقون اجتاهات اأكرث 

خرى,  �شلبية جتاه تاأخري الزواج )م = 63,9, ع = 5,7(, مقارنة ببقية احلاالت االجتماعية االأ

وبقيمة ف = 2,3 ومب�شتوى داللة اإح�شائية جوهرية عند م�شتوى )0,000(. مما يعني اأن هناك 

اأن هناك  اجتاهًا وا�شحًا ونا�شحًا من فئة املتزوجني بالدعوة للزواج من �شن متاأخره, يف حني 

دعوة م�شادة من املطلقني بعدم التفريط بذى الزواج اإن �شنحت. اأما العزاب فاإنهم ياأتون بدرجة 

متو�شطة بني املجموعتني املتزوجة واملطلقة.

اأ�شارت  الزواج, فقد  تاأخري  الزواجي يف االجتاهات نحو  بتاأثري طريقة االختيار  يتعلق  وفيما 

فراد الذين يف�شلون طريقة الزواج عرب اخلاطبة, قد اأظهروا اجتاهات �شلبية  النتائج اإىل اأن االأ

الزواجي  خرى لالختيار  االأ بالو�شائل  ع = 3,5( مقارنة  الزواج )م = 61,6,  تاأخري  نحو  اأعلى 

فراد الذين  وبقيمة ف = 2,9, وعند م�شتوى داللة اإح�شائية عالية )0,000(. مما يعني اأن االأ

يف�شلون اخلاطبة يف زواجهم قد اأظهروا اجتاهات نحو عدم تاأخري الزواج. 

جدول رقم )20( متو�شط مقيا�ص االجتاهات نحو تاأخري الزواج ح�شب العمر واحلالة 

االجتماعية وطريقة االختيار

م�شتوى الداللةقيمة »ف«الدرجة على مقيا�ص االجتاه نحو تاأخري الزواجاملتغري

العمر

2066,87,2 واأقل

2,22

**0,000

2١67,36,6 –	واأقل من 24

27	– 2466,97,6

2٨67,56,4 واأكرب

احلالة 

االجتماعية

67,37,0غري متزوج

2,30,000

68,15,3متزوج

63,95,7مطلق

طريقة 

االختيار

67,86,4فردي

2,90,000

هل 656,1بوا�شطة االأ

67,36,2م�شرتك

68,18,2كل اخليارات

61,63,5خاطبة
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جابة على ال�شوؤال الذي حاول قيا�ص مدى تاأثري  ون�شتخل�ص من هذا العر�ص التف�شيلي عند االإ

املتغريات ال�شخ�شية )العمر –	احلالة التعليمية للوالدين –	احلالة االجتماعية للوالدين –	احلالة 

االجتماعية للفرد- طريقة االختيار( من اأن كافة املتغريات كان لها تاأثري ذو دالالت اإح�شائية يف 

التاأثري يف االجتاهات نحو تاأخري الزواج, با�شتثناء احلالة االجتماعية للوالدين والتي مل تظهر اأي 

فروق جوهرية يف االجتاهات نحو تاأخري الزواج لدى اأفراد العينة. 

❋ ❋ ❋
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المناقشـة :
لتاأخري  توؤدي  قد  التي  والثقافية  االجتماعية  العوامل  على  للتعرف  بعمومها  الدرا�شة  هدفت 

العمر  حتديد  يف  التف�شيلية  باأهدافها  كذلك,  الدرا�شة  هدفت  كما  لزواجه,  الكويتي  ال�شباب 

عالقة  لتحليل  الدرا�شة  هدفت  كما  ناث.  االإ من  والفتيات  ال�شباب  من  الذكور  لزواج  املف�شل 

بع�ص العوامل الدميغرافية )امل�شتوى االقت�شادي, التعليمي وتعليم الوالدين –	طريقة االختيار 

هداف التي تقي�ص العوامل التي قد توؤثر  املف�شلة( باالجتاهات نحو تاأخري الزواج. وغريها من االأ

بقرار وتوقيت زواج كل من ال�شباب والفتيات.

بوطالب  بها  قام  درا�شة  له  تو�شلت  مما  اإنطالقًا  احلالية,  درا�شتنا  نتائج  مناق�شة  وميكن 

الق�شائية  للدرا�شات  العايل  باملعهد  �شرة  االأ ن�شاف  الإ املغربية  للمنظمة  والتي قدمت   ,)2004(

يف مدينة الرباط املغربية, حول مقاربات اأ�شباب العزوف عن الزواج, حيث حدد الباحث ثالثة 

بعاد  االأ ثالثية  مبقاربة  اأ�شماه  ما  عليها  اأطلق  حيث  املبكر,  الزواج  عن  للعزوف  رئي�شية  عوامل 

اإغفال  اإذ ال ميكن  االجتماعي.  والبعد  االقت�شادي,  والبعد  الديني,  البعد  الزواج:  للعزوف عن 

وجتاوز تلك االابعاد عند مناق�شة حالة التاأخري بالزواج يف املجتمع الكويتي, ذلك اأن التغري يف 

الكويتي قد بداأ وا�شحًا ب�شبب  فراد املجتمع  جتماعية الأ عراف يف احلياة االإ القيم والعادات واالأ

قت�شادي للمجتمع الكويتي, ال �شك من اأنه قد اأثر على حفيفة النظر لقيمة  جتماعي واالإ نفتاح االإ االإ

�شالمي احلنيف. الزواج كقيمة اإن�شانية ودينية �شدد عليها ديننا االإ

حماولة  يف  »اجلزئية«  والتف�شيلية  الكلية  الدرا�شة  اأهداف  حتقيق  اآلية  تكونت  فقد  وعليه, 

جابة على اأ�شئلة الدرا�شة والتي كانت نتائجها على النحو التايل:-  االإ

ناث يف عمر 2١-25 عام, يف حني يف�شل  اأكدت النتائج اأن ما يعادل )59٪( يف�شلون زواج االإ

26-30 عام, وهذه النتيجة توؤكد على ارتفاع  ما يعادل )37,9٪( زواج الذكور من عمر ما بني 

العمر املف�شل لزواج الذكور عن ال�شنوات املا�شية. فبعد اأن كان العمر الطبيعي لزواج ال�شباب ما 

بني 2١-23 عام )الق�شعان, ١٩٩٩, النا�شر 1985, الثاقب 1995(, جند اأن هناك ما يقرب من 

ربعني باملائة يف�شل زواجهم يف عمر ما بعد �شن 26 اإىل 30 عام. وبالن�شبة لزواج الفتيات, فاإن  االأ

هناك ارتفاع يف ن�شبة الذين يف�شلون زواج الفتاة ما بني عمر 2١-25 عامًا, يف حني انخف�شت 

ن�شبة من يف�شل زواجها دون �شن الع�شرين كما كان بعقود �شابقة. ون�شتخل�ص من تلك النتائج هو 
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اأن ما ي�شل اإىل 60٪ من الفتيات يف�شلن الزواج بعد االنتهاء من الدرا�شة والتي تنتهي يف �شن 

2١-22 عامًا. يف حني اأن الذكور يف�شلون االنتظار ما يقارب 5-٩ �شنوات بعد التخرج وقد يكون 

الرغبة يف حتقيق امل�شتلزمات املادية والوظيفية حمدد اأ�شا�شيًا قبل التفكري بالزواج.

من  كل  لزواج  العمر  ارتفاع  كعوامل يف  تربيرها  التي ميكن  العوامل  من  العديد  هناك  ولعل 

ول من الدرا�شة حتت عنوان التغريات التي  ناث, حيث مت التف�شيل فيها يف اجلزء االأ الذكور واالإ

�شرة الكويتية. ح�شلت لالأ

احلياة  له  و�شلت  ملا  الزواجية  احلالة  من  تت�شابه  بداأت  هذه  درا�شتنا  نتائج  اأن  القول  ويظل 

اأظهرت  فقد  الزواج.  عند  بالعمر  يتعلق  فيما  وحتديدًا  التون�شية,  اجلمهورية  يف  جتماعية  االإ

البيانات التون�شية الر�شمية من اأن تون�ص قد احتلت على اأعلى اأعمار  يف �شن الزواج, حيث كان 

متو�شط عمر زواج ال�شاب التون�شي )32,9( �شنة يف حني كان متو�شط عمر زواج الفتاة التون�شية 

مع  احلالية  درا�شتنا  نتائج  تتوافق  كما  لعام )200١(,  امل�شح  �شنة   )29,2( ملتو�شط عمر  ي�شل 

ول ملعظم البلدان  االإح�شائيات للم�شوح بالدول العربية حيث و�شل متو�شط العمر عند الزواج االأ

ناث  لالإ بالن�شبة  �شنة   2٩ اإىل   22 وكان عمر  للذكور,  بالن�شبة  �شنة   33 اإىل   26 العربية يف عمر 

)مركز كوثر 2003(. 

كما اأن نتائج درا�شتنا احلالية تت�شابه مع نتائج درا�شة اأجريت على عينات من املجتمع القطري, 

حيث اأ�شارت درا�شة الكواري )١٩٩٨( اإىل وجود ارتفاع ملحوظ يف �شن الزواج لدى القطريني. 

انخف�شت  ثم  الع�شرين ٪43,5,  �شن  ١٩٨٨ ملن دون  القطريني قبل عام  ن�شبة زواج  حيث كانت 

ن�شبة الزواج ملن هم دون الع�شرين عام اإىل 34,3٪ يف عام ١٩٨٨. وا�شتمر ارتفاع معدل ال�شن 

١٩٩3 اإىل ن�شبة 29,1٪, حيث  عند الزواج لدى القطريني ممن هم دون �شن الع�شرين يف عام 

و�شلت ن�شبة الزواج دون �شن الع�شرين لربع حاالت الزواج فقط )٪25,4(.

ومن النتائج اجلديرة باملناق�شة يف هذه الدرا�شة, كان ما يتعلق بعدد جتارب اخلطوبة ومدى 

تاأثري ذلك يف الرغبة يف الزواج. حيث اأكدت الدرا�شة اأن هناك ن�شبة )81,3٪( من الذكور مل 

ي�شبق له الدخول بتجربة اخلطوبة, واأن هناك �شد�ص ال�شباب )15,1٪( قد مر بتجربة اأو جتربتني 

خطوبة. وباملقابل كانت هناك ن�شبة )43,8٪( من الفتيات مل ي�شبق لهن تقدم اأي �شاب خلطبتهن 

�شاب خلطبتهن  تقدم  اأن  لهن  �شبق  قد  الثلث )٪30,5(  ن�شبة  كان هناك  اأن  قبل, يف حني  من 
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ناث قد مت  كرث. يف حني اأن هناك خم�ص العينة )20٪( من االإ مبعدل مرة واحدة اأو مرتني على االأ

خطبتهن مبعدل ثالث اأو اأربع مرات من قبل. 

داري لدى ال�شباب يف التقدم خلطبة اأي فتاه مبعدل )4١( يف  ويت�شح من النتائج العزوف االإ

حني اأن اأكرث من ن�شف عينة الفتيات قد �شبق لهن جتربة اخلطبة, ولعل اأقلها امل�شافهة اجلادة 

اأو اال�شتف�شار عن �شديقة اأو قريبة اأو طرف ثالث. وهذه النتيجة توؤكد على ما اأكدته الدرا�شة من 

تنامي القرارات ال�شخ�شية للفتاه الكويتية.

مور اجلديرة باملناق�شة من نتائج الدرا�شة هو مو�شوع مقدار املهر املقرتح لدى كل من  ومن االأ

ناث يف مقدار املهر املنا�شب. فبينما  ناث. حيث اأكدت النتائج تباين لدى الذكور واالإ الذكور واالإ

اأكدت ثلثي عينة الذكور على اعتبار املهر املنا�شب يرتاوح بني 3 –	6 اأالف راأت ن�شبة ت�شل للمئتني 

ناث تقديرهن للمهر لي�شبح ما بني 6 –	١0 اأالف دينار, مما يعني اأن هناك روؤية  باملائة من االإ

الفتيات يرتبط  التباين من وجهة نظر  الذكور. ولعل هذا  لروؤية  ناث بدرجة مغايره  خمتلفة لالإ

وف�شاتني  مكياج  من  الزفاف  با�شتعدادات  تتعلق  واأمور  من مالب�ص  الفتاة  مب�شاريف جتهيزات 

خا�شة لليلة الزفاف وما بعد ليلة الزفاف.

ناث يف الكويت  مور اجلديرة باملناق�شة والتي خل�شت لها الدرا�شة, الرغبة الغالبة لالإ ومن االأ

هل التقليدي يف عملية االجبار اأو اختيار �شريك  يف عدم الت�شليم واال�شت�شالم لرغبة ودرجة دور االأ

هل ب�شكل كامل يف  احلياة للفتاه. اإذ مل توافق اإال ن�شبة قليلة )6,6٪( من الفتيات على توكيل االأ

عملية االختيار ل�شريك احلياة, يف حني اأن الغالبية من الفتيات ترى اإن عملية االختيار الفردي 

خري يف قرار الزواج. )34,7٪(, وجاء  ول واالأ يجب اأن تكون ب�شكلها مبعنى اأنهن اأ�شحاب الراأي االأ

ثالثًا, اأ�شلوب ا�شتخدام كافة الو�شائل املتاحة )27,9٪(. مبعنى اأن الفتاة ترى اأن دورها يجب اأال 

يكون �شلبيًا يف م�شروع زواجها واإمنا يجب عليها كما اأكدته الدرا�شة اللجوء لكل الطرق ل�شمان 

ح�شن االختيار والرجوع لراأيها ب�شكل اأ�شا�شي. 

اأما بالن�شبة للذكور, فكان اأ�شلوب االختيار احلر اأقل من حيث الو�شائل مقارنة مع ما اأكدته 

نخفا�ص الرغبة لدى الذكور بالقرار الفردي  الفتيات, ولعل هناك العديد من املربرات التي اأدت الإ

�شرة حيث اأنها �شت�شبح  ناث. ولعل منها رغبة ال�شاب بالزوجة التي تتوافق مع رغبات االأ مقارنة باالإ

ومن  �شرة.  االأ اأفراد  بقية  مع  التوافق  يف  كذلك  اأو  الوالدين,  مع  ال�شكن  يف  معهم  م�شاركة  اإما 
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املربرات كذلك رغبة ال�شاب بالبعد عن االختيار الذي يقوم فقط على معيار اجلمال اأو املظهر 

اأكد  لديه. يف حني  �شرة ال�شتكمال جوانب ومعايري االختيار  باالأ ي�شتعني  ولهذا جنده  اخلارجي, 

�شرة  ناث باللجوء لطريقة االختيار امل�شرتك بعد الت�شاور مع االأ ال�شباب بدرجات اأعلى منه عن االإ

بدرجة متثل اأعلى الطرق املف�شلة لدى الذكور. 

�شئلة التي اأجابت عليها الدرا�شة, هو درجة اال�شتعداد لدى كل من ال�شباب والفتيات  ومن االأ

ملو�شوع وم�شروع الزواج. 

درجات  من  اأعلى  بدرجات  للزواج  ناث  االإ الفتيات  واإ�شتعداد  لتقبل  النتائج  اأ�شارت  حيث 

اإ�شتعداد ال�شباب الذكور. حيث اأكدت ن�شبة اأكرث من ربع العينة الذكور من عدم تفكريهم احلايل 

ناث قد  �شتعداد حاليًا للدخول مب�شروع الزواج, مقابل ن�شبة 17,6٪ من ت�شل عينة االإ اأو عدم االإ

اأكدت ن�شبة  اأو عدم اال�شتعداد الفعلي للزواج. يف حني  اأكدت على عدم تفكريها حاليًا بالزواج 

تعادل اأكرث من خم�ص عينة الذكور )21,4٪( على رغبتهم بالزواج بعد ع�شرة اأعوام من تاريخ 

ناث قد اأكدن على عدم الرغبة  م�شاركتهم بالدرا�شة, مقابل فقط ن�شبة ال تتجاوز )3,2٪( من االإ

بالزواج اأال بعد مدة ع�شرة اأعوام. 

مر يوؤكد على اأن هناك عزوف اإرادي للزواج لدى الذكور باملجتمع الكويتي, مقابل  وهذا االأ

ناث يف املجتمع الكويتي.  وجود بع�ص العوائق االجتماعية وال�شخ�شية واملرحلية لزواج االإ

لتاأخري �شن الزواج لدى كل من الذكور  املوؤدية  العوامل  اأن الدرا�شة قد حددت بع�ص  كما 

ناث على حد �شواء. حيث اأ�شارت النتائج اإىل اأن اعتبار الزواج قد يو�شع على ال�شاب ويحد من  واالإ

حريته ال�شخ�شية عند الزواج ب�شن مبكر, حيث اأ�شارت ن�شبة 37,3٪ لهذا ال�شبب واعتربته اأهم 

اإكمال الدرا�شة  العوامل لتاأخري الزواج ثم جاء عامل حتقيق الطموح ال�شخ�شي واحلر�ص على 

�شباب لعزوف ال�شباب عن الزواج يف الوقت احلايل. وباملقابل اأكدت الفتيات الرغبة يف  كثاين االأ

ا�شتكمال الدرا�شة كاأهم العوامل املوؤدية لعدم رغبتهن بالزواج املبكر, وجاء عامل ال�شعور ب�شغر 

ال�شن كثاين العوامل املوؤدية لتاأخري �شن الزواج لدى الذكور 

اإن مناق�شة العوامل املتعددة والتي يقدمها ال�شباب والفتيات حول الرغبة بتاأخري زواجهم 

يف املجتمع الكويتي, ال�شك من اأنها تتوافق ببع�ص املحاور وتختلف مبحاور كثرية اأخرى عن حاالت 
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الزواج  اأن  على  بالكويت  لدينا  الذكور  تاأكيد  من  فبالرغم  العربية,  الدول  من  بالعديد  ال�شباب 

يقيد احلرية ثم عامل رئي�شي اأدى اإىل الطموح واإكمال الدرا�شة كعامل ثاين لتاأخري الزواج, فاإن 

نتائج درا�شة حممد ح�شن )١٩٩٨( على عينة من ال�شباب العماين, للتعرف على اأ�شباب العزوف 

عن الزواج يف املجتمع العماين  واآثارها. فقد اأظهرت الدرا�شة اأن من اأبرز اأ�شباب العزوف عن 

باء يف  اأواًل, انخفا�ص دخل الفرد املادي, ثانيًا, مبالغة بع�ص االآ الزواج, كان على النحو التايل: 

تقدير املهر, ثالثًا, كان الغالء املعي�شي الذي يعي�شه املجتمع. رابعًا, جاء عامل التع�شب للتزوج 

من قبائل معينة, ورف�ص تزويج قبائل اأخرى. كما اأن نتائج درا�شتنا, تختلف يف نتائجها عن نتائج 

درا�شات على دول اإ�شالمية اأخرى. ومن الدرا�شات املحددة لتاأخري الزواج اأو تعجيله تلك الدرا�شة 

ندوني�شي, )Savitridina, 1997( حول »حمددات ونتائج الزواج املبكر  على املجتمع االأ

قوى يف تف�شري اللجوء الزواج  يف اإندوني�شيا« والتي تو�شلت اإىل اأن تعليم املراأة كان هو املتغري االأ

ندوني�شي. وهذا ما اأكدته كذلك درا�شة عربية اأخرى  املبكر اأو اللجوء لتاأخري الزواج يف املجتمع االإ

اأن  املغربي, حيث وجد كل من زوعري وراجي  )2003( يف درا�شتهم من  اأجريت على املجتمع 

ول لدى كل من ال�شباب والفتيات املغاربة. تعليم املراأة يرفع العمر عند الزواج االأ

ولعل تعليم املراأة وكذلك م�شتوى تعليم الوالدين كما جاء بالدرا�شة, يعد عاماًل مهمًا يف 

الزواج املتاأخر اأو تاأخري الزواج. اإذ اأنه كلما ارتفع م�شتوى التعليم للفرد ولوالديه, كان هناك ميول 

بناء, والعك�ص �شحيح وفقا لنتائج درا�شتنا. اأكرب لتاأخري الزواج لدى االأ

ومن النتائج املهمة للدرا�شة احلالية هو وجود اأعداد من الذكور ممن جتاوز �شن الثالثني 

ناث ممن بلغت 30 عامًا ومل  عامًا من العمر ومل يتزوج يف املجتمع الكويتي بن�شبة اأعلى من عدد االإ

ناث  تتزوج وهذا يدعم تاأكيدنا على وجود عزوف اإرادي لدى الذكور مقابل عوائق اأما فر�ص االإ

للدخول يف م�شروع الزواج. 

اإن نتائج هذه الدرا�شة ت�شري اإىل تنامي م�شطلح جديد مل يكن متداواًل باملجتمعات اخلليجية 

رتفاع  الإ اأيدينا  التي بني  الدرا�شة  نتائج  تو�شلت  رادية, فقد  االإ العزوبة  اأال وهو م�شطلح  �شابقًا, 

اأعداد ال�شباب ممن بلغ عمرًا يناهز الثالثني ومل ي�شبق له الزواج بدرجات اأعلى من ما عرف من 

عداد ال �شك من اأنه يختلف كثريًا عند مقارنة نتائج درا�شتنا  ما ي�شمى بالعنو�شة. اإن تنامي هذه االأ

مع نتائج درا�شات اأجريت على عينات يف اململكة العربية ال�شعودية, فبالرغم من اأن وزارة ال�شئون 
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جتماعية, اأكدت على اأن هناك اأكرث من مليون ون�شف املليون, قد بلغن من العمر ثالثني عامًا  االإ

ومل ي�شبق لهم الزواج. واأن عزوبة ال�شباب ال�شعودي ن�شبها تزيد عن عنو�شة الفتيات بن�شبة ٪5, 

ناث يف املجتمع الكويتي قد فاقت ما عليه احلال بال�شعودية.  اإال اأن ن�شبة التباين بني الذكور واالإ

فكما ظهر بنتائج درا�شتنا احلالية من اأن هناك ن�شبة )29,3٪( من الذكور قد بلغ ثالثني عامًا 

ومل يتزوج, مقابل ن�شبة )١٩٪( لدى الفتيات.

اإن اإرتفاع �شن الزواج يف املجتمع الكويتي وبع�ص املجتمعات العربية, ال �شك من اأنه يختلف 

مع واقع بع�ص الدول العربية كاليمن وقطاع غزة من حيث التنمية واال�شتقرار االقت�شادي. فقد 

اأجرى العودي واآخرون درا�شة عن منظومة القيم واملعارف االجتماعية املتعلقة بتن�شئة ودور املراأة 

الريفية اليمنية  ١٩٩6( فقد ك�شفت الدرا�شة اأن متو�شط العمر  لزواج البنني قد بلغ )15,9( �شنة 

للفتيات, يف حني بلغ )20,9( �شنة للذكور.

نت�شار الزواج  وكذلك احلال يف املجتمع الفل�شطيني, فقد اأ�شارت الدرا�شات االإح�شائية الإ

ناث مقارنة ملا هو احلال عند الذكور, حيث بلغ العمر الو�شيط للزواج  املبكر ب�شكل اأكرب بني االإ

ناث  ناث املتزوجات, وترتفع هذه الن�شبة لالإ ول للن�شاء بني ١4-١7 �شنة ن�شبة 36٪ من جممل االإ االأ

يف قطاع غزة حيث بلغت 37,9٪ مقارنة ب 34,9٪ يف ال�شفة الغربية. 
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اهم التوصيات:
وقاف يف توعية وتنبيه امل�شلني مرتادي امل�شاجد  تلكم اأوىل التو�شيات امللقاة على عاتق وزارة االأ

اإذ اأن غياب روح  اأبنائهم من اجلن�شني.  مور على اأهمية غر�ص روح امل�شئولية لدى  اأولياء االأ من 

بناء كان اأحد العوامل الرئي�شية املوؤدية لعزوف ال�شباب الكويتي عن الزواج. امل�شئولية لدى االأ

يجابية  كما اأن اإدارة الربامج الدينية, مناط بها م�شئولية اإطالق حمالت اإ�شوه باحلمالت االإ

التي اأطلقتها على ال�شاحة الكويتية, على اأن تركز تلك احلمالت على اأهمية الزواج كركن اأ�شا�شي 

جتماعية  يف حفظ الفرد واملجتمع ككل. حيث اأكدت الدرا�شات اأنه ميكن ح�شر الفوائد النف�شية واالإ

مور التالية: والرتبوية وال�شرعية للزواج باالأ

غري  والعالقات  نحرافات  االإ من  اجلن�شني  من  لل�شباب  وعفة  حت�شني  م�شدر  الزواج  يعترب  	·
ال�شرعية.

وج�شمانيًا  �شحيًا  واإ�شتمراره  الن�شل  حفظ  طريق  عن  املجتمع  بناء  بناء  يف  الزواج  ي�شهم  	·
مقارنة بالزواج املتاأخر.

عائلتني  ربط  دوره  واإمنا  الزوجية,  بالعالقة  فقط  فردين  بني  يربط  ال  الزواج  اأهمية  تكمن  	·
ممتدتني يف عالقة قرابية واإجتماعية.

والديني  جتماعي  واالإ العاطفي  �شتقرار  واالإ ال�شلوكية  امل�شاكل  من  التقليل  يف  الزواج  ي�شهم  	·
مقارنة بال�شباب ممن هم يف نف�ص العمر ولكنهم غري متزوجني.

ن�شف  اإ�شتكمل  )فقد  ال�شريف  باحلديث  جاء  فقد  جر,  لالأ وم�شدر  �شرعية  عبادة  الزواج  	·
الدين( )الق�شعان, 20١0 حتت الطبع(.

رادي عن  ولعل اأهم التو�شيات املنبثقة من الدرا�شة, تتعلق بالرتكيز على معاجلة العزوف االإ

الزواج من �شن يرتاوح ما بني 20 -25, وتتمثل معاجلة هذا العزوف, بالتاأكيد على الوالدين يف 

حتمل م�شئولية غر�ص قيمة الزواج كقيمة م�شاعفة للفرد ودوره يف حتقيق ال�شحة النف�شية للفرد 

واملجتمع على حد �شواء.

ناث يف املجتمع الكويتي. اإذ اأكدت الدرا�شة على ارتفاع ن�شبة العزوبة لدى الذكور مقارنة بالعنو�شة لدى االإ

ويف التو�شيات املهمة والتي تتجلى من هذه الدرا�شة, هو وجود ن�شبة كبرية من ال�شباب وال�شابات 

يف�شلون الزواج يف عمر 25-30 هذا بال�شك عمر مرتفع عن �شنوات م�شت اإال اأنه يقدر اأحيانًا مب�شاكل 

برامج  بعمل  القيام  للوزارة  ميكن  لهذا  فراغ.  مرحلة  اأنها  خ�شو�شًا  بها  االهتمام  ينبغي  اجتماعية 

وم�شابقات تتعلق باأهمية الزواج والتدريب على م�شئولياته وح�شن اإدارته قبل الدخول مب�شروع الزواج. 
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مر باأهمية اخلطبة والطرق  ومن التو�شيات املهمة وامل�شتخل�شة من الدرا�شة, هو تب�شري االأ

ناث  املنا�شبة التخاذ القرار فيما يتعلق باملوافقة اأو الرف�ص, خ�شو�شًا واأّن هناك ن�شبة 47٪ من االإ

قد رف�ص م�شاريع زواج تقدم بها اأ�شر الذكور .

كما تو�شى الدرا�شة باإعادة التوعية مبو�شوع مهور الزواج, حيث خل�شت الدرا�شة لوجود تباين 

بني مقدار املهر املقرتح يف ال�شاب واملبلغ املقبول يف الفتاة. لهذا فاإن قيام الوزارة باإطالق بع�ص 

همية خ�شو�شًا واأن الفتيات ي�شرتطن  احلمالت الهادفة لالعتدال يف مبالغ املهور اأمر يف غاية االأ

مبالغ تفوق ال�شبعةاآالف من حيث ي�شر الذكور على عدم جتاوز الهبة احلكومية املرتبطة بالزواج 

ربعة اأالف دينار. والتي ال تتجاوز االأ

مور واحلوار معهم حول القرار اخلا�ص  ولياء االأ ئمة واخلطباء الأ كما تو�شي الدرا�شة بت�شجيع االأ

فاإن  لهذا  ناث.  االإ لدى  القرار  اتخاذ  الفردية يف  روح  تنا�شي  الدرا�شة  اأكدت  يف زواجهم, حيث 

بناء يف �شن الزواج ال�شك يف اأنه �شيخلق قرارًا ناجحًا فيما  تعزيز روح امل�شاركة بني الوالدين واالأ

بناء وخ�شو�شًا البنات.  يتعلق يف زواج االأ

من  املثقفة  الطبقة  على  الرتكيز  اأهمية  هو  الدرا�شة,  من  امل�شتوحاة  الهامة  التو�شيات  ومن 

مور من اجلن�شني والذين كانت نتائج الدرا�شة توؤكد على اإرتفاع ن�شبة العزوف عن الزواج  اأولياء االأ

تنفي  والتي  العلمية  البحوث  نتائج  باإدراج  التو�شية  وتتمثل  اأفرادهما من اجلن�شني.  لدى  املبكر 

تعار�ص الزواج مع النجاح التعليمي والوظيفي والن�شبي. 

كما تو�شي الدرا�شة بقيام الوزارة لتن�شيق مع اجلمعيات التعاونية وبع�ص الفنادق يف عمل خ�شومات 

خا�شة للمتزوجني اجلدد, حيث ت�شهم اجلمعيات التعاونية يف حتمل جزء من رحالت العمرة لهم مثاًل 

اأو باحل�شول على خ�شومات يف فنادق لتعزيز العالقة الزوجية ملن هم يف مقتبل العمر. 

�شرية يف اإقامة درا�شات وملتقيات حول الزواج واال�شتعداد  دارة التنمية االأ ولعل تعزيز الدور الريادي الإ

همية. حيث اأن ر�شد ميزانية لهذا امل�شروع ال�شك يف اأنه �شي�شهم يف زيادة  والتهيئة له. اأو يف غاية االأ

الوعي واإزالة الرتدد الذي �شاد لدى ن�شبة كبرية من ال�شباب كما ا�شارت الدرا�شة. 

وزارة  مع  وكذلك  وقاف  لالأ العامة  مانة  االأ مع  بالتعاون  الوزارة  بقيام  الدرا�شة,  تو�شي  كما 

اإر�شاد هاتفي كمركز اال�شتماع  ر�شاد العائلي, �شواء كانت مراكز  اإن�شاء مراكز لالإ العدل بدعم 

اأو اإ�شالحية كمركز اإ�شالح ذات البني التابع للعدل, اإن تلك املراكز الهاتفية ال�شك يف اأنه يعيد 

من االجتماعي«.  للوزارة دورها املحدد يف خططها اال�شرتاتيجية والتي اأطلق عليها اإ�شم »وزارة االأ

ولهذا فاإن دعم هذه املراكز ي�شهم يف اإعادة قيمة الزواج كطلب �شرعي اجتماعي.
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