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الدواج السبكخ، تشغيؼ عسمية اإلنجاب،  : الكمسات الجالة

 وسائل تشغيؼ األسخة، محافغة الذخقية
 

   دــــــــــــــــالسهجـ
أسباب الدواج ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى 

 السبكخ لؤلبشاء، وأساليبو، واألثار الستختبة عمى حجوثو،
تحجيج العبلقة بيؽ كل مؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج، 
وإتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج السبكخ لؤلبشاء )اإلناث/ 
الحكؾر(، وتظبيق السبحؾثات لؾسائل تشغيؼ األسخة 

يسؾجخافية الجمجسؾعة الستغيخات )كستغيخات تابعة( وبيؽ 
واإلقترادية واإلجتساعية السجروسة )كستغيخات 

تحجيج الفجؾة التظبيقية لمسبحؾثات فيسا يتعمق مدتقمة(، 
 تشغيؼ األسخة وفقًا إلختبلؼ مشظقتىبتظبيق وسائل 

حجيج الفجؾة ما بيؽ تظبيق السبحؾثات مع تالجراسة، و 
. وقج لؾسائل تشغيؼ األسخة ودرجة تفزيميؼ ليحه الؾسائل

خيت الجراسة إعتسادًا عمى مشيج السدح اإلجتساعى أج
بسحافغة الذخقية والد العجوى نجؼ، وأكفخ أبؾ بقخيتى 

% 5مفخدة بشدبة  223عمى عيشة عذؾائية مكؾنة مؽ 
وجسعت البيانات مؽ إجسالى عجد الشداء فى كل قخية، 

بإستخجاـ إستسارة إستبياف بالسقابمة الذخرية، بجءًا مؽ 
، وتؼ تحميل 2016شيخ أبخيل وحتى أواخخ شيخ يؾنيو 

البيانات بإستخجاـ التكخرات والشدب السئؾية، ومعامل 
ألفا كخونباخ، والستؾسط السخجح، ومعامل اإلرتباط 

ة البديط لبيخسؾف، ومعامل التؾافق إلختبار معشؾي
 العبلقة اإلقتخانية، وحداب الفجؾة التظبيقية.

وتؾصمت الجراسة لسجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا: 
سشة( فى الجراسة  18أف ندبة الدواج السبكخ )أقل مؽ 

%، 43.5%، وتبيؽ أف نحؾ 36.3السيجانية بمغت 
% مؽ السبحؾثات إتجاىيؽ سمبى ومحايج نحؾ 49.8و

يؽ أف أكثخ مؽ الدواج السبكخ لؤلبشاء اإلناث، فى ح
نرف السبحؾثات إتجاىيؽ محايج نحؾ الدواج السبكخ 

%، كسا إتزح وجؾد عبلقة 60.5لؤلبشاء الحكؾر بشدبة 
إرتباطية مؾجبة بيؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج وبيؽ: 
عجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة، وعجد سشؾات تعميؼ الدوج، 
وسؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد، والدؽ السشاسب 

دواج البشت، والدؽ السشاسب لدواج الؾلج، واإلتجاه نحؾ ل
عسمية تشغيؼ اإلنجاب، كسا يتزح وجؾد عبلقة 
إرتباطية سالبة بيؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج وبيؽ: 
عجد األبشاء، وعجد مخات الحسل، والخضا عؽ اإلختبلؼ 
بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء اإلناث، الخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ 

الحكؾر، كسا تؾصمت الجراسة الى أف  الدوجيؽ لؤلبشاء
% مؽ السبحؾثات إتجاىيؽ محايج وإيجابى نحؾ 94.2

تشغيؼ عسمية اإلنجاب، فى حيؽ تبيؽ أف أعمى ندبة مؽ 
السبحؾثات درجة تفزيميؽ وتظبيقيؽ لؾسائل تشغيؼ 

% 49.3% لمتفزيل، و49.8األسخة مشخفض بشدبة 
حؾثات لمتظبيق، ويتزح وجؾد فجؾة ما بيؽ تظبيق السب
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لؾسائل تشغيؼ األسخة وبيؽ درجة تفزيميؽ ليحه الؾسائل 
 وىحه الفجؾة لرالح محؾر التظبيق.

 
 السقجمة

 
خمق هللا سبحانو وتعالى اإلنداف وجعل مشو الحكخ 
واألنثى، وجعل إستسخار وجؾدىؼ عمى األرض متؾقف 
عمى إجتساع كل مشيؼ مؽ خبلؿ رباط مقجس األ وىؾ 
الدواج الحى يعسل عمى حفظ الشؾع اإلندانى وذريتو مؽ 

، فقاؿ هللا عد (2، ص2012)شيهان، اإلنقخاض 
ْؽ َأنُفِدُكْؼ َأْزَواًجا لَِّتْدُكُشؾا َوِمْؽ آَياِتِو َأْف َخمَ وجل " َق َلُكؼ مِّ

ًة َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلَػ ََلَياٍت لَِّقْؾـٍ  َؾدَّ ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكؼ مَّ
ؽ أبي ىخيخة قاؿ وع، (21ية )سهرة الخوم اآل "َيَتَفكَُّخوفَ 

ديشو قاؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أتاكؼ مؽ تخضؾف خمقو و 
فدوجؾه إال تفعمؾا تكؽ فتشة في األرض وفداد عخيض 

يعتبخ الدواج أىؼ  (، وبحلػ)حدؽ االلبانى باب االكفاء
الشغؼ اإلجتساعية فى حياة اإلنداف والسجتسع، فيؾ 
يعبخ عؽ الخابظة السذخوعة بيؽ الجشديؽ، والتى ال تتؼ 
إال فى الحجود التى يخسسيا  السجتسع ووفق 

، 1987)الخذاب، ضاع التى يقخىا السرظمحات واألو 
، وىشاؾ إرتباط كبيخ بيؽ مرظمح الدواج (103ص

واألسخة حيث أف الدواج عبارة عؽ تدواج مشغؼ وعبلقة 
دائسة بيؽ الخجاؿ والشداء، بيشسا األسخة عبارة عؽ 
الدواج مزافًا اليو اإلنجاب حيث يذيخ أرسظؾ الى أف 

)زكى وعبج األسخة ىى أوؿ إجتساع تجعؾ إليو الظبيعة 
، فالدواج (16-15صالجهاد، بجون سشة نذخ، ص 

ىؾ الؾسيمة الذخعية لبشاء األسخة التى يذبع مؽ خبلليا 
اإلنداف حاجاتو الشفدية والجدجية، ولحلػ يعج الدواج 
فى الثقافة السرخية والعخبية واإلسبلمية نقظة محؾرية 
حيث يسشح كبل الدوجيؽ السكانة الخفيعة واإلحتخاـ 

، (301، ص2013)القراص، والقبؾؿ السجتسعى 
ويعج الدواج الخكيدة األساسية التى يقـؾ عمييا بشاء 
األسخة، وعمى الخغؼ مؽ القؾانيؽ التى نرت عمى تحجيج 
سؽ الدواج لكل مؽ السخأة والخجل لكؽ ىشاؾ عجة طخؽ 
لمتحايل عمى القانؾف إلتساـ الدواج السبكخ قبل إتساـ 

، 2014)الطائى والدبيجى، شخوط القانؾف لمستدوج 
 .(314ص

لسجتسعات الخيفية يتدوج كل مؽ الذاب والفتاة ففى ا
فى سؽ مبكخة لتحقيق مكانة إجتساعية ال تتحقق اإل مؽ 

خبلؿ الدواج، فى حيؽ أنو مؽ األمؾر األساسية إلنجاح 
الحياة األسخية ىؾ مشاسبة سؽ الدوجيؽ برؾرة تتشاسب 
مع قجرتيسا عمى تحسل الحياة الدوجية مؽ الشاحية 

ية واإلجتساعية، حيث يخى عمساء الفديؾلؾجية والشفد
طب الشداء أف أفزل سؽ لئلنجاب عشج السخأة ما بيؽ 
العذخيؽ والخامدة والثبلثؾف عامًا وذلػ لتدايج ندبة 
أخظار الحسل والؾالدة قبل وبعج ىحه الفتخة مؽ العسخ، 
فى حيؽ أشار عمساء الشفذ أف أفزل الديجات ىى 

لثبلثيؽ لمخجل التى تتؼ فى سؽ العذخيؽ لمسخأة وسؽ ا
حيث تكؾف مبلمح الذخرية قج تكؾنت ويكؾف الشزج 
الفكخى والؾججانى قج وصل لجرجة تدسح لمظخفيؽ بجرجة 

)زكى وعبج الجهاد، بجون مؽ الؾعى والتفاىؼ الستبادؿ 
وبحلػ يعتبخ الدواج  .(25، ص19سشة نذخ، ص

قزية ىامة فى كثيخ مؽ الجوؿ حيث أف الفتيات التى 
مبكخ ليذ لجييؽ القجرة عمى التعامل يتدوجؽ فى سؽ 

مع السدئؾليات والحسل السبكخ والؾالدة، مسا يؤدى ذلػ 
الى حجوث إصابة ىؤالء الفتيات بسجسؾعة مؽ 
السذكبلت الشفدية كاإلكتئاب نتيجة عجـ قجرتيؽ لتحسل 

 ,Ahmed et al)ىحه السدئؾليات السؾكؾلو إلييؽ 
2013, p84) اج األوؿ ، وبحلػ يعتبخ الدؽ عشج الدو

بعجًا ىامًا لمدمؾؾ اإلنجابى لمسخأة، فخبللو تتأىل السخأة 
لمحسل السبكخ ومخاطخه التى تؤثخ عمى صحة الفتيات 

 ,Singh and Samara, 1996)الرغيخات 
p148) ولحلػ يجب أف يتؼ الدواج فى سؽ يكؾف فيو ،

كل مؽ طخفى الدواج الحكخ واألنثى عمى درجة مؽ 
جرة عمى تحسل السدئؾلية الؾعى وإمتبلكيسا الق

اإلقترادية واإلجتساعية التى سؾؼ تقع عمى عاتقيسا 
، ومؽ ىشا وجب اإلىتساـ (436، ص2012)الديهد، 

بالسخأة وقزاياىا، وتحديؽ أوضاعيا وتعديد دورىا 
التشسؾى ألنيا تحتل جدءًا ىامًا مؽ إىتسامات العالؼ 
 وسياساتو وبخامجو التى تدتيجؼ حرؾليا عمى حقؾقيا
مؽ الفخص الستكافئة مع الخجل فى الحرؾؿ عمى 

بإعتبارىا نرف السجتسع، مسا يشعكذ عمى  الخجمات
درجة مذاركتيا اإليجابية والفعالة فى تشسية السجتسع 

 .(11، ص1997)السشعسة العخبية لمتشسية الدراعية، 
 السذكمة البحثية: 

يعتبخ الدواج سشة هللا فى خمقو فيؾ أىؼ الشغؼ 
اإلجتساعية داخل أى مجتسع فسؽ خبللو يتؼ تشغيؼ 
العبلقات اإلجتساعية بيؽ األفخاد، وتحقيق اإلستقخار 
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الشفدى واإلجتساعى والتؾزاف البيؾلؾجى، كسا أنو 
العشرخ الخئيدى لتأسيذ الشؾاة الخئيدية ألى مجتسع، 

ا إال مؽ خبلؿ نغاـ الدواج. فاألسخة ال يسكؽ تكؾيشي
ونتيجة تعخض ىحا الشغاـ لسجسؾعة مؽ التغيخات أدت 
الى عيؾر بعض السذكبلت اإلجتساعية مشيا عيؾر 
الدواج السبكخ السشتذخ برؾرة كبيخة داخل السجتسع 
السرخى، حيث يسثل الدواج السبكخ فى مرخ بشحؾ 

% مؽ الديجات، مسا أدى ذلػ الى إرتفاع معجؿ 15
دة الدكانية حيث يقجر متؾسط عجد األطفاؿ فى الديا

، فى حيؽ يقجر 3.7سشة بػ  18حالة الدواج قبل سؽ 
 2.79سشة بػ  22ىحا الستؾسط عشج الدواج بعج سؽ 

. وبالخجؾع (5، ص2014)السجمذ القهمى لمدكان، 
الى إحراءات معجؿ الدواج فى جسيؾرية مرخ 

ؾى العخبية تبيؽ أف معجؿ الدواج الخاـ عمى مدت
، بيشسا بمغ فى محافغة 10.7الجسيؾرية بمغ نحؾ 

أى أنيا تقع فى التختيب التاسع عذخ  9.1الذخقية نحؾ 
بيؽ السحافغات مؽ حيث معجؿ الدواج الخاـ، بسعجؿ 

لمحزخ، فى حيؽ بمغ معجؿ  4.8لمخيف، و 10.4
، وبمغ فى 1.9الظبلؽ عمى مدتؾى الجسيؾرية نحؾ 

ا تحتل السخكد الثانى أى أني 1.4محافغة الذخقية نحؾ 
 1.4عذخ بيؽ السحافغات فى معجؿ الظبلؽ، بسعجؿ 

)الجياز السخكد لمتعبئة العامة لمحزخ  1.3لمخيف، و
ولحلػ تتجو ، (69، ص17، صأ2014واإلحراء، 

مرخ فى الفتخة الحالية إلى إحجاث مجسؾعة مؽ 
التغيخات الجحرية فى السجاالت الدياسية واإلجتساعية 

ومؽ ىشا وجب اإلتجاه الى دراسة بعض  واإلقترادية،
ىحه السذكبلت ومشيا الدواج السبكخ وما يتختب عميو 
مؽ الدواج مؽ آثار بالشدبة لمفخد والسجتسع عمى حج 
سؾاء، حيث يمعب سؽ الدواج دورًا ىامًا عمى معجالت 
اإلنجاب وصحة األـ والظفل، مسا يجؿ عمى أف الدواج 

حجؼ األسخ داخل السبكخ لو أثخ سمبى عمى زيادة 
السجتسع والتى تؤدى بجورىا لمديادة الدكانية. ولحلػ 
جاءت ىحه الجراسة لخصج عاىخة الدواج السبكخ داخل 
السجتسع الخيفى ووصفيا مؽ حيث األسباب واَلثار 

ونغخًا لمكثافة الدكانية التى تسخ بيا الجولة  الستختبة.
 89.2بشحؾ  1/1/2016السرخية حيث قجرت فى 

 90086267، وبمغ عجد الدكاف نحؾ 2كؼندسة/ 
ندسة، وبمغ عجد سكاف محافغة الذخقية نحؾ 

ندسة وبحلػ فيى تحتل السختبة الثالثة بيؽ  6640664

السحافغات مؽ حيث عجد الدكاف بعج محافغتى القاىخة 
والجيدة، حيث قجرت الكثافة الدكانية بيا بشحؾ 

العامة تعبئة )الجياز السخكد لم 2ندسة/ كؼ 1376.3
، لحا وجب (15: 14، ص4، ص2016واإلحراء، 

اإلتجاه نحؾ تشغيؼ العسمية اإلنجابية بإعتبارىا أحج 
مؤشخات تحزخ السجتسعات وتقجميا. فبمغت ندبة 
إستخجاـ وسائل تشغيؼ األسخة بسحافغة الذخقية نحؾ 

% أى أنيا تحتل السختبة الثالثة عذخ بيؽ 59.7
ل تشغيؼ األسخة السحافغات مؽ حيث إستخجاـ وسائ

، 2016تعبئة العامة واإلحراء، )الجياز السخكد لم
، لحا قامت الجراسة أيزًا بإلقاء الزؾء عمى (150ص

تشغيؼ عسمية اإلنجاب وعبلقتو بالدواج السبكخ، وحداب 
الفجؾة التظبيقية لؾسائل تشغيؼ األسخة، مع تدميط 
الزؾء عمى دور الجولة فى التؾعية بسقؾمات الرحة 

 ابية لمشداء. اإلنج
 

 أىجاف الجراسة
 

إتداقًا عمى ما ورد فى السذكمة البحثية تدتيجؼ 
  الجراسة الخاىشة ما يمى:

التعخؼ عمى أسباب الدواج السبكخ لؤلبشاء،  -1
 وأساليبو، واألثار الستختبة عمى حجوثو. 

تحجيج العبلقة بيؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج وبيؽ  -2
خافية واإلقترادية مجسؾعة الستغيخات الجيسؾج

واإلجتساعية التالية: السيشة، وعجد سشؾات التعميؼ 
لمسبحؾثة، وعجد سشؾات تعميؼ الدوج، وعجد األبشاء، 
وسؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد، وعجد مخات 
الحسل، والفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ، ونؾع الؾالدة، 
ورغبة السبحؾثة لعجد األبشاء الحالى، ورغبة الدوج 

عجد األبشاء الحالى، ورغبة السبحؾثة فى إستخجاـ ل
األزواج لؾسائل تشغيؼ األسخة، والسدتؾى 
اإلقترادى لعائمة الؾالج، وحخية إختيار الدوج، 
وأساس إختيار الدواج، واإلتجاه نحؾ قانؾف تحجيج 
سؽ الدواج، والدؽ السشاسب لدواج البشت، والدؽ 

يؼ عسمية السشاسب لدواج الؾلج، واإلتجاه نحؾ تشغ
اإلنجاب، والخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ 
لؤلبشة، والخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبؽ، 

 والسعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ.
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إتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج بيؽ ة عبلقتحجيج ال -3
مجسؾعة السبكخ لؤلبشاء )اإلناث أو الحكؾر( وبيؽ 

ترادية واإلجتساعية الجيسؾجخافية واإلقالستغيخات 
التالية: السيشة، والجخل الذيخى لؤلسخة، وعجد 
سشؾات تعميؼ السبحؾثة، وعجد سشؾات تعميؼ الدوج، 
وسؽ السبحؾثة الحالى، وسؽ السبحؾثة عشج الدواج، 
وسؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد، وعجد 
األبشاء، ورغبة السبحؾثة لعجد األبشاء الحالى، 

األبشاء الحالى، وعجد مخات ورغبة الدوج لعجد 
الحسل، والفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ، ونؾع الؾالدة، 
وحخية إختيار الدوج، وأساس إختيار الدواج، والدؽ 
السشاسب لدواج البشت، والدؽ السشاسب لدواج 
الؾلج، والسعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ، 
والخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء 

والخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ اإلناث، 
لؤلبشاء الحكؾر، واإلتجاه نحؾ قانؾف تحجيج سؽ 

دور الدواج، واإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب، و 
التؾعية بسقؾمات الرحة اإلنجابية الجولة فى 

 لمشداء.
درجة تظبيق وسائل تشغيؼ عبلقة بيؽ ال تحجيج -4

الجيسؾجخافية مجسؾعة الستغيخات األسخة وبيؽ 
واإلقترادية واإلجتساعية التالية: السيشة، والجخل 
الذيخى لؤلسخة، وعجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة، 
وعجد سشؾات تعميؼ الدوج، وسؽ السبحؾثة الحالى، 
وسؽ السبحؾثة عشج الدواج، وسؽ السبحؾثة عشج 
إنجاب أوؿ مؾلؾد، وعجد األبشاء، ورغبة السبحؾثة 

ورغبة الدوج لعجد األبشاء  لعجد األبشاء الحالى،
الحالى، وعجد مخات الحسل، والفتخة بيؽ والدة طفل 
وأخخ، ونؾع الؾالدة، واإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية 

الخغبة فى إستخجاـ األزواج لؾسائل اإلنجاب، و 
التؾعية بسقؾمات دور الجولة فى ، و تشغيؼ األسخة

 الرحة اإلنجابية لمشداء.
لمسبحؾثات فيسا يتعمق تحجيج الفجؾة التظبيقية  -5

تشغيؼ األسخة وفقًا إلختبلؼ بتظبيق وسائل 
حجيج الفجؾة ما بيؽ تظبيق مع تالجراسة، و  مشظقتى

 ؾسائل تشغيؼ األسخة ودرجة تفزيميؽالسبحؾثات ل
 .ليحه الؾسائل

 
 

 اإلطار الشعخى 
 

يعتبخ : The Marriage Conceptمفيهم الدواج 
الدواج الخابظة السذخوعة بيؽ الجشديؽ، وعؽ طخيقو 
تتحقق سبلمة األوضاع اإلجتساعية وبقاء الشؾع والدسؾ 
بالعبلقات بيؽ الشداء والخجاؿ الى مدتؾى السذخوعية 

)الخذاب، والتشغيؼ بسا يتفق مع القيؼ اإلندانية 
، فالدواج ىؾ عبلقة الحب والسؾدة (111، ص1987

جة وبالتالى تتكؾف الخغبة لجييؼ فى بيؽ الدوج والدو 
إنجاب األبشاء وتخبيتيؼ والذعؾر بالسدئؾلية وىؾ ما يشتج 
عشو األسخة التى تعتبخ األساس فى تكؾيؽ السجتسع، أما 
فى حالة حجوث الدواج دوف عسخ الثامشة عذخ فإنو 

)سميم وحارث، يعج نسظًا مؽ أنساط العشف تجاه األبشاء 
واج بأنو "عقج يفيج حل ، ويعخؼ الد (28، ص2015

العذخة بيؽ الخجل والسخأة بسا يحقق ما يقتزيو الظبع 
 -اإلندانى، أو أنو ميثاؽ شخعى بيؽ الخجل والسخأة 

عمى أسذ  -غايتو إنذاء أسخة مدتقخة بخعاية الدوج
تكفل ليسا تحسل أعبائيا بسؾدة ورحسة وتعاونيسا مجى 

مؽ  الحياة ويحجد ما لكمييسا مؽ حقؾؽ وما عمييسا
 .(61، ص2014)السجمذ القهمى لمدكان، واجبات 

 Early Marriageمفيهم الدواج السبكخ 
Concept : يختمف تحجيج مرظمح الدواج السبكخ

بإختبلؼ تحجيج سؽ الدواج حيث يعتبخ سؽ الدواج 
عامبًل ميسًا فى بشاء الخابظة الدوجية وإيجاد التفاىؼ 

، 2012 )شيهان،والدكؽ والظسأنيشية بيؽ الدوجيؽ 
، فبل يؾجج سؽ زواج يعج مثاليًا بيؽ السجتسعات (6ص

بل ىشاؾ إختبلؼ فى سؽ الدواج عمى صعيج كل بمج 
)الدبعاوى، وفقًا إلختبلؼ الثقافات اإلندانية داخمو 

، ففى مجتسعشا السرخى قامت (100، ص2007
 16بخفع سؽ زواج الفتيات مؽ  2008الحكؾمة عاـ 

ذلػ وفقًا لسا جاء بشص سشة أسؾة بالحكؾر، و  18الى 
لدشة  143مكخر مؽ األحؾاؿ السجنية رقؼ  31السادة 
 18والتى تسشع تؾثيق عقج الدواج قبل سؽ  1994

)السجمذ مؽ قانؾف العقؾبات  228سشة، والسادة 
، ويعخؼ (64، ص14، ص2014القهمى لمدكان، 

)عفانو، الدواج السبكخ بأنو  الدواج قبل سؽ البمؾغ 
، 2010)، كسا أشار األنرارى (4، ص2000

الى أف الدواج السبكخ عبارة عؽ عاىخة  (117ص
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سشة أى ما يؾافق مخحمة  22الدواج فى عسخ دوف 
 الجراسة الجامعية أو ما قبميا.

ىؾ تدجيل زواج عخفى تؼ بيؽ مفيهم الترادق: 
زوجيؽ بتاريخ حجوثو بيشيسا ميسا طالت مجتو لتكتدب 

 2013فقًا إلحراءات الدوجة حقؾقيا الذخعية، وو 
% مقارنة بعاـ 13.7زادت ندبة عقؾد الترادؽ بشدبة 

)الجياز السخكد لمتعبئة العامة واإلحراء،  2012
 .(6ص ،1ص ،أ2014

شاع ىحا : Birth Controlمفيهم تشعيم األسخة 
السرظمح فى العقؾد األولى مؽ القخف العذخيؽ عمى يج 

كيات لشدعة مارجخيت سانجخ وىى إحجى الخائجات األمخي
تشغيؼ األسخة السعاصخة، وىحا السرظمح يقرج بو 
سمؾؾ الدوجيؽ الحى ييجؼ الى مشع اإلتراؿ الجشدى 
مؽ أف يؤدى الى إنجاب مؾاليج، وىؾ مرظمح مخادؼ 

وتشغيؼ الخرؾبة  contraceptionلسشع الحسل 
Fertility Control ، وتشغيؼ الشدلBirth 

Control  ،وأشارت (354، ص2009)عبج الجهاد ،
الى تشغيؼ ( 2011)العجسى ورزق، األمؼ الستحجة 

األسخة عمى أنو "لكل فخد ولكل زوجيؽ الحق فى إختيار 
حخ ومدئؾؿ لعجد أطفاليؼ والسباعجة بيؽ والدتيؼ، وأف 
يحرمؾا عمى السعمؾمات وعمى التعميؼ وعمى الؾسائل 
التى تسكشيؼ مؽ تحقيق ذلػ، كسا رأى سعجودى 

تشغيؼ األسخة عبارة عؽ إستعساؿ أف  (89، ص2008)
الؾسائل السبلئسة لسشع الحسل وتشغيؼ الؾالدات بيجؼ 

 إحجاث التؾازف.
: Concept contraception مفيهم مشع الحسل 

عبارة عؽ فعل مقرؾد مؽ جانب الدوجيؽ لمحيمؾلة 
 .(356، ص2009)عبج الجهاد، دوف حجوث الحسل 

 فخوض الجراسة:
فى ضؾء تحجيج أىؼ العؾامل السؤثخة عمى سؽ زواج 
السخأة الخيفية، وإتجاىيا نحؾ الدواج السبكخ ألبشائيا 
)اإلناث/ الحكؾر(، ومجى تظبيقيا لؾسائل تشغيؼ األسخة، 

 ثبلثةأمكؽ إشتقاؽ أربعة فخوض عامة، ثؼ تؼ إشتقاؽ 
وثسانؾف فخضًا إحرائيًا، وذلػ لتحقيق اليجؼ الثانى 

لخابع مؽ الجراسة والتى سبق اإلشارة إلييا، والثالث وا
 وبياف الفخوض اإلحرائية فيسا يمى:   

وتختص ىحه  (:21-1الفخوض اإلحرائية ) -أ
الفخوض بإختبار العبلقة بيؽ سؽ السبحؾثات عشج 
الدواج وبيؽ الستغيخات الجيسؾجخافية واإلقترادية 

واإلجتساعية السدتقمة كل عمى حجه، وتذتخؾ ىحه 
 ض فى صياغة واحجة مفادىا: الفخو 

"ال تؾجج عبلقة بيؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج 
وبيؽ مجسؾعة الستغيخات الجيسؾجخافية واإلقترادية 
واإلجتساعية التالية: السيشة، وعجد سشؾات التعميؼ 
لمسبحؾثة، وعجد سشؾات تعميؼ الدوج، وسؽ السبحؾثة عشج 

الحسل، إنجاب أوؿ مؾلؾد، وعجد األبشاء، وعجد مخات 
والفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ، ونؾع الؾالدة، ورغبة 
السبحؾثة لعجد األبشاء الحالى، ورغبة الدوج لعجد األبشاء 
الحالى، ورغبة السبحؾثة فى إستخجاـ األزواج لؾسائل 
تشغيؼ األسخة، والسدتؾى اإلقترادى لعائمة الؾالج، وحخية 

نحؾ  إختيار الدوج، وأساس إختيار الدواج، واإلتجاه
قانؾف تحجيج سؽ الدواج، والدؽ السشاسب لدواج البشت، 
والدؽ السشاسب لدواج الؾلج، واإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية 
اإلنجاب، والخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء 
اإلناث، والخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء 

 الحكؾر، السعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ".
وتختص ىحه  (:44-22وض اإلحرائية )الفخ  -ب

الفخوض بإختبار العبلقة بيؽ إتجاه السبحؾثات نحؾ 
الدواج السبكخ لؤلبشاء اإلناث وبيؽ الستغيخات 
الجيسؾجخافية واإلقترادية واإلجتساعية السدتقمة كل عمى 
 حجه، وتذتخؾ ىحه الفخوض فى صياغة واحجة مفادىا: 

إتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج تؾجج عبلقة بيؽ "ال 
وبيؽ مجسؾعة الستغيخات السبكخ لؤلبشاء اإلناث 

جتساعية التالية: السيشة، جخافية واإلقترادية واإلالجيسؾ 
عجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة، و الجخل الذيخى لؤلسخة، و 
سؽ و سؽ السبحؾثة الحالى، و عجد سشؾات تعميؼ الدوج، و 

عشج إنجاب أوؿ  سؽ السبحؾثةو السبحؾثة عشج الدواج، 
رغبة السبحؾثة لعجد األبشاء و عجد األبشاء، و مؾلؾد، 
عجد مخات و رغبة الدوج لعجد األبشاء الحالى، و الحالى، 
وأخخ، ونؾع الؾالدة،  الفتخة بيؽ والدة طفلو الحسل، 

وحخية إختيار الدوج، أساس إختيار الدواج، والدؽ 
، السشاسب لدواج البشت، والدؽ السشاسب لدواج الؾلج

والسعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ، والخضا عؽ 
اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء اإلناث، والخضا عؽ 
اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء الحكؾر، واإلتجاه نحؾ 
قانؾف تحجيج سؽ الدواج، واإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية 

التؾعية بسقؾمات الرحة دور الجولة فى اإلنجاب، و 
 اء".اإلنجابية لمشد
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وتختص ىحه  (:67-45الفخوض اإلحرائية ) -جـ
الفخوض بإختبار العبلقة بيؽ إتجاه السبحؾثات نحؾ 
الدواج السبكخ لؤلبشاء الحكؾر وبيؽ الستغيخات 
الجيسؾجخافية واإلقترادية واإلجتساعية السدتقمة كل عمى 
 حجه، وتذتخؾ ىحه الفخوض فى صياغة واحجة مفادىا: 

تجاه السبحؾثات نحؾ الدواج إتؾجج عبلقة بيؽ "ال 
وبيؽ مجسؾعة الستغيخات السبكخ لؤلبشاء الحكؾر 

جتساعية التالية: السيشة، جخافية واإلقترادية واإلالجيسؾ 
عجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة، و الجخل الذيخى لؤلسخة، و 
سؽ و سؽ السبحؾثة الحالى، و عجد سشؾات تعميؼ الدوج، و 

سؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ و السبحؾثة عشج الدواج، 
رغبة السبحؾثة لعجد األبشاء و عجد األبشاء، و مؾلؾد، 
عجد مخات و رغبة الدوج لعجد األبشاء الحالى، و الحالى، 
وأخخ، ونؾع الؾالدة،  الفتخة بيؽ والدة طفلو الحسل، 

وحخية إختيار الدوج، وأساس إختيار الدواج، والدؽ 
لدواج الؾلج،  السشاسب لدواج البشت، والدؽ السشاسب

والسعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ، والخضا عؽ 
اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء اإلناث، والخضا عؽ 
اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء الحكؾر، واإلتجاه نحؾ 
قانؾف تحجيج سؽ الدواج، واإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية 

التؾعية بسقؾمات الرحة دور الجولة فى اإلنجاب، و 
 نجابية لمشداء".اإل
وتختص ىحه  (:83-68الفخوض اإلحرائية ) -د

الفخوض بإختبار العبلقة بيؽ درجة تظبيق وسائل تشغيؼ 
األسخة وبيؽ الستغيخات الجيسؾجخافية واإلقترادية 
واإلجتساعية السدتقمة كل عمى حجه، وتذتخؾ ىحه 

 الفخوض فى صياغة واحجة مفادىا: 
ق وسائل تشغيؼ درجة تظبيتؾجج عبلقة بيؽ "ال 

الجيسؾجخافية مجسؾعة الستغيخات األسخة وبيؽ 
واإلقترادية واإلجتساعية التالية: السيشة، والجخل 
الذيخى لؤلسخة، وعجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة، وعجد 
سشؾات تعميؼ الدوج، وسؽ السبحؾثة الحالى، وسؽ 
السبحؾثة عشج الدواج، وسؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ 

ألبشاء، ورغبة السبحؾثة لعجد األبشاء مؾلؾد، وعجد ا
الحالى، ورغبة الدوج لعجد األبشاء الحالى، وعجد مخات 
الحسل، والفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ، ونؾع الؾالدة، 

الخغبة فى واإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب، و 
دور الجولة فى ، و إستخجاـ األزواج لؾسائل تشغيؼ األسخة

 اإلنجابية لمشداء".التؾعية بسقؾمات الرحة 

 شيجية الجراسة وأدواتيام
أجخيت الجراسة إعتسادًا عمى مشيج السدح 

اإلجتساعى فى قخيتيؽ بسحافغة الذخقية حيث تؼ إختيار  
 مخكديؽ وفقًا لشدبة الستخددات عمى وحجات تشغيؼ األسخة

فتبيؽ أف أكبخ  ،(1بالججول رقم )كسا ىؾ مؾضح 
كد أبؾ حساد )عجد مخكد فى ندبة الستخددات ىؾ مخ 

أقل مخكد فى و %(، 2.57قخية( بشدبة ) 34القخى بو =
 47=  ندبة الستخددات ىؾ مخكد فاقؾس )عجد القخى بو

خية مؽ كل تؼ إختيار قثؼ %(، 0.14قخية( بشدبة )
الكيذ السثالى فكانت طخيقة ستخجاـ مخكد عذؾائيًا بإ

ء دابؾ حساد وعجد الشنجؼ التابعة لسخكد أقخية كفخ أبؾ 
والد العجوى التابعة لسخكد أنثى(، وقخية أ 2370بيا )

)مخكد أنثى(  2070اقؾس وعجد الشداء بيا )ف
عيشة ولتحجيج ، (2015السعمهمات ودعم إتخاذ القخار، 

% مؽ إجسالى عجد الشداء 5 تحجيجتؼ خاىشة لجراسة الا
مفخدة بؾاقع  223فى كل قخية، فكاف إجسالى العيشة 

مفخدة مؽ  104كفخ أبؾ نجؼ، و مفخدة مؽ قخية  119
قخية أوالد العجوى، وتؼ إختيار مفخدات العيشة بظخيقة 
عذؾائية، وتؼ اإلعتساد فى تجسيع البيانات عمى نؾعيؽ 
مؽ البيانات ىسا: البيانات السشذؾرة، والبيانات السيجانية 
التى تؼ تجسيعيا بإستخجاـ إستسارة إستبياف بالسقابمة 

خ أبخيل وحتى أواخخ شيخ الذخرية، بجءًا مؽ شي
 .2016يؾنيو 

وتؼ تحميل البيانات بإستخجاـ عجة أساليب إحرائية 
 ىى: 

 التكخرات والشدب السئؾية. -1
 Cronbach’s alphaمعامل ألفا كخونباخ  -2

Coefficient  لحداب معامل الثبات لمسقاييذ
 السدتخجمة.

ويسكؽ تؾضيحو كسا فى السعادلة الستؾسط السخجح  -3
 :(108، ص1985)عالم،  التالية

 





n

nx
x 

 .التكخار=  X      .الؾزف السخجح = nحيث أف 
 معامل إرتباط بيخسؾف. -4
 معامل التؾافق إلختبار العبلقة اإلقتخانية. -5
 حداب الفجؾة التظبيقية بإستخجاـ السعادلة التالية: -6
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 التطبيق فى القخية الثانية متهسط  –متهسط التطبيق فى القخية األولى 
 100 ×                                         الفجهة التطبيقية =  

 متهسط التطبيق فى القخية األولى
 

 ندبة التخدد عمى وحجات تشغيؼ األسخة .1ججول 
 

 السخكد
ندبة التخدد عمى 
وحجات تشعيم 

 األسخة
 التختيب

 األوؿ 2.57 مخكد أبؾ حساد.-1
 الثانى 0.472 كبيخ. أبؾ-2
 الثالث 0.444 مذتؾؿ الدؾؽ.-3
 الخابع 0.442 الدقازيق.-4
 الخامذ 0.375 ىييا.-5
 الدادس 0.368 الحديشية.-6
 الدابع 0.350 مشيا القسح.-7
 الثامؽ 0.308 اإلبخاىيسية.-8
 التاسع 0.284 بمبيذ.-9

 العاشخ 0.284 ديخب نجؼ.-10
الحادى  0.261 أوالد صقخ.-11

 عذخ
الثانى  0.259 كفخصقخ.-12

 عذخ
الثالث  0.140 فاقؾس.-13

 عذخ
(: 2015مخكد السعمؾمات ودعؼ إتخاذ القخار ) السرجر:

 محافغة الذخقية."بيان بتشعيم األسخة والطب الهقائى"، 
 

 قياس الستغيخاتالتعخيفات اإلجخائية و 
 

وتؼ تعبخ عسا إذا كانت السبحؾثة تعسل أـ ال، السيشة: 
 القياس كستغيخ إسسى، ورمدت اإلستجابات: ربة مشدؿ

 .2 = ، عاممة1 =
ويقرج عجد سشهات تعميم السبحهثة أو تعميم الدوج: 

بيا عجد الدشؾات التى أقزاتيا السبحؾثة أو الدوج فى 
السخاحل التعميسية، وتؼ القياس كستغيخ كسى بإستخجاـ 

 األرقاـ السظمقة. 

رة عؽ جسمة الجخل الذيخى عباالجخل الذيخى لألسخة: 
لؤلسخة، وتؼ قياسو كستغيخ كسى بإستخجاـ األرقاـ 

 السظمقة بالجشيو السرخى.
ويقرج بو مجى كفاية كفاية الجخل الذيخى لألسخة: 

الجخل الذيخى لتؾفيخ متظمبات األسخة، وتؼ قياسو 
، كافى 3 = كستغيخ رتبى، ورمدت اإلستجابات: كافى

 .  1 = ، غيخ كافى2 = لحج ما
عبارة عؽ سؽ السبحؾثة وقت  سن السبحهثة الحالى:

إجخاء الجراسة السيجانية، وتؼ قياسو كستغيخ كسى 
 بإستخجاـ عجد الدشؾات مشح السيبلد باألرقاـ السظمقة.

عبارة عؽ سؽ السبحؾثة عشج  الدن عشج الدواج:
زواجيا، وتؼ قياسو كستغيخ كسى بإستخجاـ عجد الدشؾات 

 باألرقاـ السظمقة.
عبارة عؽ جسمة عجد أبشاء السبحؾثة، وتؼ  عجد األبشاء:

 قياسو كستغيخ كسى بإستخجاـ األرقاـ السظمقة.
عبارة  رغبة السبحهثة أو الدوج لعجد األبشاء الحالى:

عؽ مجى رغبة السبحؾثة أو الدوج فى عجد األبشاء 
الحالييؽ، وتؼ قياسو كستغيخ رتبى، وأعظيت 

 = أكثخ مؽ الخغبة ،3 = اإلستجابات: حدب الخغبة
 .1 = ، أقل مؽ الخغبة2

عبارة عؽ عجد السخات التى حسمت عجد مخات الحسل: 
فييا السبحؾثة، وتؼ القياس كستغيخ كسى بإستخجاـ 

 األرقاـ السظمقة.
عبارة عؽ نؾع والدة السبحؾثة لؤلبشاء، وتؼ  نهع الهالدة:

القياس كستغيخ إسسى، ورمدت اإلستجابات كاألتى: 
 .3 = ، اإلثشيؽ2 = ، قيرخية1 = طبيعية

عبارة عؽ الفتخة الدمشية  الفتخة بين والدة طفل وأخخ:
بالدشؾات بيؽ والدة السبحؾثة لظفل وأخخ، وتؼ القياس 

 كستغيخ كسى بإستخجاـ األرقاـ السظمقة.
يعبخ عؽ السدتؾى السدتهى اإلقترادى ألسخة الهالج: 

كستغيخ  اإلقترادى لعائمة والج السبحؾثة، وتؼ قياسو
، 1 = رتبى، ورمدت اإلستجابات كاألتى: مشخفض

 .3 = ، مختفع2 = متؾسط
يعبخ عؽ مجى حخية السبحؾثة فى حخية إختيار الدوج: 

إختيار زوجيا، وتؼ قياسو كستغيخ إسسى، ورمدت 
 = ، إجبار مؽ األىل1 = اإلستجابات كاألتى: الخضا

 .3 = ، تقميجى2
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يعبخ عؽ البعج الحى يتؼ عمى  أساس إختيار الدواج:
أساسو إكساؿ الدواج، وتؼ قياسو كستغيخ إسسى، ورمدت 

، مرمحة 1 = اإلستجابات كاألتى: مرمحة شخرية
 .4 = ، القخابة3 = ، الحب2 = عائمية

يعبخ عؽ الدؽ الدن السشاسب لدواج البشت أو الهلج: 
السشاسب مؽ وجية نغخ السبحؾثات لدواج كل مؽ 

، وتؼ قياسو كستغيخ كسى بإستخجاـ األرقاـ البشت والؾلج
 السظمقة.

اإلتجاه نحه الدواج السبكخ لألبشاء )اإلناث أو 
تؼ قياس ىحا الستغيخ مؽ خبلؿ مقياس مكؾف الحكهر(: 

مؽ ثسانى عبارات تعبخ عؽ مجى ميل السبحؾثات عؽ 
زواج أبشائيؼ فى سؽ صغيخ، وقبل إكساؿ السخاحل 

عمى زواج أبشائيؽ فى سؽ التعميسية، ومجى مؾافقتيؽ 
صغيخ يكدبيؼ الخبخة وتحسل السدئؾلية ويعتبخ ستخة 
ليؼ، وتؼ حداب معامل الثبات ليحا الستغيخ بإستخجاـ 

 0.69لئلناث( ) 0.72معامل ألفا كخونباخ فبمغت )
لمحكؾر( وىى درجة ثبات مختفعة لمسقياس، وصيغت 
 بعض العبارات بظخيقة إيجابية وبعزيا بظخيقة سمبية،

وتؼ تخميد اإلستجابات عمى العبارات اإليجابية كاألتى: 
مع عكذ  1 = ، غيخ مؾافق2 = ، محايج3 = مؾافق

األوزاف فى حالة العبارات الدمبية، وتؼ حداب الجرجة 
الكمية ليحا الستغيخ بجسع الجرجات التى حرمت عمييا 

 كل مبحؾثة. 
 الخغبة فى إستخجام األزواج لهسائل تشعيم األسخة:

بخ عؽ مجى رغبة السبحؾثة فى إستخجاـ أزواجيؽ يع
لؾسائل تشغيؼ األسخة بجاُل مشيؽ، وتؼ قياسو كستغيخ 

، 4رتبى، ورمدت اإلستجابات كاألتى: مؾافقة بذجة=
 = ، غيخ متأكجة2 = ، غيخ مؾافقة3 = مؾافقة بذخوط

1. 
تؼ األسباب التى تجفع الى الدواج السبكخ لألبشاء: 

بإستيفاء رأى السبحؾثات فى مقياس قياس ىحا الستغيخ 
مكؾف مؽ إثشى عذخ عبارة تعبخ عؽ األسباب التى 
تجفع األىالى إلى زواج أبشائيؼ قبل الدؽ القانؾنى، 

، 2 = ، مؾافق لحج ما3ورمدت اإلستجابات: مؾافق=
، وتؼ حداب الجرجة الكمية ليحا 1 = غيخ مؾافق

الستغيخ بجسع الجرجات التى حرمت عمييا كل 
 ؾثة.مبح

تؼ قياس ىحا السعخفة بإجخاءات عقهبة الدواج السبكخ: 
الستغيخ بإستيفاء رأى السبحؾثات ومجى معخفتيؽ 

بالعقؾبات التى تظبق عمييؼ فى حالة ثبؾت حجوث 
الدواج لؤلبشاء قبل الدؽ القانؾنى، ورمدت اإلستجابات 

 = ، ال يعخؼ2 = ، يعخؼ لحج ما3 = كاألتى: يعخؼ
ة الكمية ليحا الستغيخ بجسع ، وتؼ حداب الجرج3

 الجرجات التى حرمت عمييا كل مبحؾثة.
تؼ قياس األساليب الستبعة فى حالة الدواج السبكخ: 

ىحا الستغيخ بإستيفاء رأى السبحؾثات عؽ الظخؽ التى 
يتبعيا مجتسع الجراسة لدواج أبشائيؼ قبل الدؽ القانؾنى، 

 .1= ، غيخ مؾجؾدة2 = ورمدت اإلستجابات: مؾجؾدة
الخضا عن اإلختالف بين الدوجين لألبشاء )اإلناث أو 

تؼ قياس ىحا الستغيخ بإستيفاء رأى السبحؾثات الحكهر(: 
فى مقياس مكؾف مؽ سبع عبارات تعبخ عؽ مجى رضا 
السبحؾثات عؽ زواج أبشائيؼ )البشت أو الؾلج( مؽ األقل 
تعميسًا، وسشًا، وماديًا، وإجتساعيًا، أو الدواج مؽ 

أخخى أو دولة أخخى، ورمدت اإلستجابات محافغة 
 ، غيخ راضى2 = ، راضى لحج ما3 = كاألتى: راضى

، وتؼ حداب الجرجة الكمية ليحا الستغيخ بجسع 1 =
 الجرجات التى حرمت عمييا كل مبحؾثة.

تؼ قياس ىحا اإلتجاه نحه قانهن تحجيج سن الدواج: 
الستغيخ مؽ خبلؿ مقياس مكؾف مؽ أربع عبارات تعبخ 

ؽ مجى قبؾؿ السبحؾثات لقانؾف تحجيج سؽ الدواج، ع
ودرجة ميميؽ لعجـ وجؾد قانؾف يتحكؼ فى سؽ الدواج 
لؤلبشاء، وصيغت بعض العبارات بظخيقة إيجابية 
وبعزيا بظخيقة سمبية، ورمدت اإلستجابات عمى 

، 2 = ، محايج3 = العبارات اإليجابية كاألتى: مؾافق
ى حالة العبارات مع عكذ األوزاف ف 1 = غيخ مؾافق

الدمبية، وتؼ حداب الجرجة الكمية ليحا الستغيخ بجسع 
 الجرجات التى حرمت عمييا كل مبحؾثة. 
تؼ قياس ىحا اإلتجاه نحه تشعيم عسمية اإلنجاب: 

الستغيخ مؽ خبلؿ مقياس مكؾف مؽ ستة عبارات تعبخ 
عؽ مجى ميل السبحؾثات لتشغيؼ عسمية اإلنجاب، 

إلنجاب األبشاء دوف تؾقف،  ومجى ميميؽ لستابعتيؼ
ومجى إعتقادىؽ بأف األبشاء عدوة لمعائمة، وصيغت 
بعض العبارات بظخيقة إيجابية وبعزيا بظخيقة سمبية، 
ورمدت اإلستجابات عمى العبارات اإليجابية كاألتى: 

مع عكذ األوزاف  1، غيخ مؾافق=2، محايج=3مؾافق=
الكمية فى حالة العبارات الدمبية، وتؼ حداب الجرجة 

ليحا الستغيخ بجسع الجرجات التى حرمت عمييا كل 
 مبحؾثة. 
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دور الجولة فى التهعية بسقهمات الرحة اإلنجابية 
تؼ قياس ىحا الستغيخ مؽ خبلؿ مقياس مكؾف لمشداء: 

مؽ سبعة عبارات تعبخ عؽ مجى تقجيؼ الجولة نجوات 
تؾعية لمشداء الحؾامل، ومجى تؾفيخىا لشجوات تؾعية 
بأندب الؾسائل التى يسكؽ إستخجميا عمى حدب 
طبيعة كل مخأة، وتؾفيخىا نجوات تؾعية بخظخ الؾالدة 

مج الخيسة األسخية، سشة، وقياميا بتشفيح بخا 35بعج سؽ 
، 3، أحيانًا=4ورمدت اإلستجابات كاألتى: دائسًا=

، وتؼ حداب الجرجة الكمية ليحا الستغيخ 1، ال=2نادرًا= 
 بجسع الجرجات التى حرمت عمييا كل مبحؾثة. 

تؼ قياس ىحا درجة تطبيق وسائل تشعيم األسخة: 
الستغيخ بحاصل ضخب الجرجات التى حرمت عمييا 

خبلؿ سؤاليا عؽ محؾريؽ ىسا درجة السبحؾثة مؽ 
، 2= اإلستخجاـ الفعمى لؾسائل تشغيؼ األسخة )يدتخجـ

 = (، ودرجة الفعالية ليحه الؾسائل )فعالة1ال يدتخجـ=
 (.1، غيخ فعالة=2
 

 : Characteristics of Sampleخرائز العيشة 
إلى أىؼ خرائص عيشة  (2الججول رقم )يذيخ 

ية مفخاداتيا مؽ ربات الجراسة إيجازىا فى كؾف غالب
البيؾت، وذات دخل أسخى مشخفض، والحى بالكاد يكفى 
غالبيتيؼ، لحلػ فغالبية األسخ مؽ ذوات السدتؾى 
اإلقترادى الستؾسط، كسا أف غالبيتيؼ ذات تعميؼ 
متؾسط حيث أنيؼ قزؾا فى السخاحل التعميسية أقل مؽ 

أبشاء، وبيؽ كل  4سشة، ولجييؼ عجد أبشاء أقل مؽ  16
سشة، وغالبيتيؽ فى الفئة  2: 1فل وأخخ فتخة مؽ ط

سشة(، وكانت معخفتيؽ متؾسظة  43-31العسخية )
بإجخاءات العقؾبة الستبعة فى حالة الدواج السبكخ، 
وغالبيتيؽ أبجيؽ رغبتيؽ فى إستخجاـ أزواجيؽ لؾسائل 

 تشغيؼ األسخة. 
 

 تهصيف متغيخات الجراسة السيجانية:
تؾصيف بعض الستغيخات  (3الججول رقم )يؾضح 

 السيجانية، وذلػ فيسا يمى: اإلجتساعية لعيشة الجراسة
سشة( فى  18بحداب ندبة الدواج السبكخ )أقل مؽ  -1

%، متفقة مع 36.3الجراسة السيجانية تبيؽ أنو 
والتى أشارت إلى أف ( 2000)شهقى وممعاط، 

% مؽ السبحؾثات تدوجؽ فى عسخ السخاىقة 27.2
نت أعمى ندبة مؽ السبحؾثات  فى الباكخة، كسا كا

سشة(  24-18الجراسة الخاىشة تدوجؽ فى عسخ )

 Singh and)%، متفقة مع 56.1بشدبة 
Samara, 1996)  ،(2003)بخكات وأخخون 

% 74.9حيث أشار أف غالبية السبحؾثات بشدبة 
)رزق، تدوجؽ فى عسخ متؾسط، تختمف مع 

1994.) 
ف الى أف % مؽ السبحؾثات أشار 70.4تبيؽ أف  -2

-20الدؽ السشاسب لدواج البشت يكؾف فى الفئة )
سشة( أى أنيؼ ال يذجعؾا عمى الدواج السبكخ  23

)شيهان،  ،(2007)الدبعاوى، لمفتيات، متفقة مع 
، كسا أنيا وتتفق (2013)القراص،  ،(2012

التى تخى أنو كشجدلى ديفيد ىحه الشتيجة مع نغخية 
ادة عجد الدكاف، إذا إختل تؾازف السجتسع نتيجة زي

)عبج الجهاد، فإنيؼ يسيمؾف الى تأخيخ سؽ الدواج 
)بخكات وتختمف ىحه الشتيجة مع (، 2009

(، 2010)األنرارى، ، (2003وأخخون، 
% مؽ 68.6فى حيؽ تبيؽ أف ، (2014)الجعسى، 

السبحؾثات أشارف الى أف الدؽ السشاسب لدواج الؾلج 
)شيهان، سشة( متفقة مع 26-22يكؾف فى الفئة )

وباإلستعانة  .(2010)األنرارى،  ،(2012
بالبيانات السشذؾرة الخاصة بسحافغة الذخقية تبيؽ 
أنيا تحتل السخكد الدادس بيؽ السحافغات مؽ حيث 

)الجياز  2011عاـ  11.6عقؾد الدواج بسعجؿ 
، ب2014السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء، 

ية كسا تبيؽ أف عجد عقؾد الدواج الخسس (،66ص
)الجياز حالة  6801سشة بمغ نحؾ  20ألقل مؽ 

، أ2014السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء، 
، كسا أف معجالت الدواج تتخواح ما بيؽ (66ص

نحؾ  2013الديادة والشقراف الى أف وصمت عاـ 
، وىحا يؾضح أف ىشاؾ إنخفاض فى معجالت 10.8

)الجياز السخكد لمتعبئة الدواج عمى السدتؾى العاـ 
 ب(.2014العامة واإلحراء، 

% مؽ السبحؾثات 49.8%، و43.5تبيؽ أف نحؾ  -3
إتجاىيؽ سمبى ومحايج نحؾ الدواج السبكخ ألبشائيؽ 

(، 2003)بخكات وأخخون، اإلناث تختمف مع 
حيث أشاروا الى أف أعمى ندبة  (2014)الجعسى، 

مؽ السبحؾثات يفزمؽ الدواج السبكخ لبشاتيؽ، كسا 
راسة السيجانية أف أعمى أكثخ مؽ أوضحت نتائج الج

نرف السبحؾثات إتجاىيؽ محايج نحؾ الدواج 
 %.60.5السبكخ ألبشائيؽ الحكؾر بشدبة 
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 السيجانية تؾصيف الخرائص الجيسؾجخافية واإلقترادية واإلجتساعية السجروسة لعيشة الجراسة .2جول ج
 

 % (223)ن=العجد الفئات الستغيخ % (223)ن=العجد الفئات الستغيخ
عجد سشؾات تعميؼ -2 64.1 143 ربة مشدؿ .السيشة-1

 .السبحؾثة
 22 49 سشؾات 10أقل مؽ 

 73.5 164 سشة( 16: 10مؽ ) 35.9 80 عاممة
الجخل الذيخى -3

 .لبلسخة
 أقل مؽفئة دخل 

 4.5 10 سشة 16أكتخ مؽ  91.9 205 جشيو 3334
 فئة دخل

عجد سشؾات تعميؼ -4 5.8 13 شيو(ج6167 -3334)
 .الدوج

 22 49 سشؾات 10أقل مؽ 
أكبخ مؽ فئة دخل 

 74 165 سشة( 16: 10مؽ ) 2.2 5 جشيو 6167
 كفاية الجخل-5

 .الذيخى لبلسخة
 4 9 سشة 16أكتخ مؽ  21.5 48 كافى

السبحؾثة  الدؽ-6 57 127 كافى لحج ما
 الحالى.

 مؽفئة عسخية 
 30.5 68 سشة( 30: 19)

 فئة عسخية مؽ 21.5 48 غيخ كافى
 43.5 97 سشة( 43: 31)

السدتؾى -7
اإلقترادى ألسخة 

 .الؾالج

 فئة عسخية مؽ 12.1 27 مشخفزة
 26 58 سشة( 44-55)

السبحؾثة  رغبة-8 76.2 170 متؾسظة
 الحالى. االبشاء لعجد

 2.2 5 ال يؾجج أبشاء
 17 38 مؽ الخغبة أقل 11.7 26 مختفعة

 69.1 154 حدب الخغبة 2.2 5 ال يؾجج أبشاء .عجد األبشاء-9
 11.7 26 أكثخ مؽ الخغبة 58.7 131 أبشاء( 4أقل مؽ )

الدوج رغبة  -10 36.8 82 أبشاء( 6: 4مؽ )
 الحالى. د االبشاءلعج

 2.2 5 ال يؾجج أبشاء
 14.3 32 أقل مؽ الخغبة 2.2 5 أبشاء( 6أكبخ مؽ )

الفتخة بيؽ -11
 .والدة طفل وأخخ

عجـ وجؾد ابشاء أو ابؽ 
 72.6 162 حدب الخغبة 12.6 28 واحج

 10.8 24 أكثخ مؽ الخغبة 59.2 132 سشة(2: 1عجد )
 2.2 5 عجـ الحسل .نؾع الؾالدة-12 26.9 60 سشة( 4: 3عجد )
 57.4 128 طبيعية 1.3 3 سشة(6: 5عجد )

السعخفة -13
عقؾبة جخاءات بإ

 .الدواج السبكخ

 18.4 41 قيرخية 8.5 19 درجة(6-4مشخفزة )
 22 49 اإلثشيؽ 48 107 درجة(9-7متؾسظة )

حخية اختيار -14 43.5 97 درجة(12-10مختفعة)
 .الدوج

 53.8 120 الخضا
اساس -15

 إختيار الدواج.
 5.8 13 اجبار مؽ االىل 5.4 12 مرمحة شخرية

 40.4 90 تقميجى 16.6 37 مرمحة عائمية
 الخضا عؽ-16 38.6 86 الحب

االختبلؼ بيؽ 
لؤلبشاء الدوجيؽ 
 الحكؾر.

 رضا مشخفض
 9.9 22 درجة(7-11)

 رضا متؾسط  39.5 88 القخابة
 55.2 123 درجة(12-16)

الخغبة فى -17
استخجاـ االزواج 

لؾسائل تشغيؼ 
 .االسخة

 رضا مختفع 30.5 68 غيخ متاكجة
 35 78 درجة(17-21) 

 الخضا عؽ-18 7.6 17 غيخ مؾافقة
االختبلؼ بيؽ 

لؤلبشاء الدوجيؽ 
 اإلناث.

 رضا مشخفض
 17.9 40 درجة(7-11) 

 رضا متؾسط  6.3 14 مؾافقة بذخوط
 46.6 104 درجة(12-16)

 رضا مختفع 55.6 124 مؾافقة ججا
 35.4 79 درجة(17-21) 
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 تؾصيف الستغيخات اإلجتساعية لمجراسة السيجانية. .3ججول 
 

 % (223العجد)ن= اتــــالفئ الستغيخ % (223العجد)ن= اتــــالفئ الستغيخ
الدؽ عشج -1

 الدواج.
الدؽ السشاسب -2 36.3 81 سشة 18أقل مؽ 

 لدواج البشت.
 15.7 35 سشة20سؽ أقل مؽ 

 23: 20سؽ مؽ ) 56.1 125 سشة( 24: 18مؽ )
 70.4 157 سشة(

 13.9 31 سشة 23سؽ أكبخ مؽ  7.6 17 سشة 24أكثخ مؽ 
الدؽ السشاسب -3

 لدواج الؾلج.
االتجاه نحؾ -4 11.2 25 سشة22سؽ مؽ أقل مؽ 

الدواج السبكخ لؤلبشاء 
 اإلناث.

 13-8مشخفض )
 43.5 97 درجة(

 19-14متؾسط ) 68.6 153 سشة( 26: 22سؽ مؽ )
 49.8 111 درجة(

 6.7 15 درجة( 24-20مختفع ) 20.2 45 سشة 26مؽ سؽ أكبخ 
االتجاه نحؾ -5

الدواج السبكخ 
 لؤلبشاء الحكؾر.

االتجاه نحؾ -6 32.3 72 درجة( 13-8سمبى )
قانؾف تحجيج سؽ 

 الدواج.

-4اتجاه سمبى )
 6.3 14 درجة(6

-7اتجاه محايج ) 60.5 135 درجة( 19-14محايج )
 70.4 157 درجة(9

-10اتجاه إيجابى ) 7.2 16 درجة( 24-20)إيجابى 
 23.3 52 درجة(12

االتجاه نحؾ -7
تشغيؼ عسمية 

 االنجاب.

تفزيل وسائل -8 5.8 13 درجة(9-6اتجاه سمبى )
 تشغيؼ االسخة.

-9تفزيل مشخفض)
 49.8 111 درجة(13

-10اتجاه محايج )
-14تفزيل متؾسط) 75.8 169 درجة(14

 38.6 86 درجة(18
-15إيجابى )اتجاه 

-19تفزيل مختفع) 18.4 41 درجة(18
 11.7 26 درجة(22

درجة تظبيق -9
السبحؾثات 

لؾسائل تشغيؼ 
 األسخة.

-12تظبيق مشخفض )
دور الجولة فى -10 49.3 110 درجة(17

التؾعية بسقؾمات 
الرحة اإلنجابية 

 لمشداء.

 -7تؾعية مشخفزة)
 10.8 24 درجة(13

-18تظبيق متؾسط )
-14تؾعية متؾسظة) 35 78 درجة(23

 56.1 125 درجة(21
-24تظبيق مختفع )

 -22تؾعية كبيخة ) 15.7 35 درجة(28
 33.2 74 درجة(28

 
 
% مؽ السبحؾثات ذو إتجاه محايج 75.8تبيؽ أف  -4

)العسهش، نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب متفقة مع 
، وتتفق ىحه (2011)العجسى ورزق، ، (2001

التى تخى أنو إذا كشجدلى ديفيد  نعخيةالشتيجة مع 
إختل تؾازف السجتسع نتيجة زيادة عجد الدكاف، فإنيؼ 
يسيمؾف الى اإلتجاه نحؾ تشغيؼ األسخة، كسا تتفق 

والتى  نعخية فخيجمان لمخرهبةىحه الشتيجة مع 
تذيخ إلى أف الحافد لخفض الخرؾبة نابع مؽ 

وإيسانيؼ بسسيدات األسخة الرغيخة إتجاىات األسخ 
فى حيؽ تبيؽ أف أعمى (، 2009)عبج الجهاد، 

ندبة مؽ السبحؾثات درجة تفزيميؽ وتظبيقيؽ 
% 49.8لؾسائل تشغيؼ األسخة مشخفض بشدبة 

 % لمتظبيق.49.3لمتفزيل، و

% 56.1تبيؽ أف أكثخ مؽ نرف السبحؾثات  -5
 أشارف الى أف دور الجولة فى التؾعية بسقؾمات

 الرحة اإلنجابية األمشة متؾسط.
 

 الشتائج والسشاقذة
 

أواًل: أسباب الدواج السبكخ لألبشاء، واألساليب الستبعة 
لدواج األبشاء قبل الدن القانهنى، مع تحجيج األثار 

 الستختبة عمى حجوثو
لتحقيق اليجؼ األوؿ مؽ الجراسة تؼ حداب 
التكخارات والشدب السئؾية لسجسؾعة األسباب التى تجفع 
الى الدواج السبكخ لؤلبشاء مؽ وجية نغخ السبحؾثات، 
واألساليب الستبعة لدواج األبشاء قبل بمؾغ الدؽ 
القانؾنى، واَلثار الستختبة عمى حجوثو مؽ وجية نغخ 
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ًا ألىسيتيا بإستخجاـ الستؾسط السبحؾثات، وتختيبيا وفق
السخجح، ويسكؽ تؾضيح الشتائج الستحرل عمييا فيسا 

 يمى: 
الججول رقم يبيؽ  أسباب الدواج السبكخ لألبشاء: -أ
األسباب التى تجفع الى الدواج السبكخ لؤلبشاء مؽ  (4)

وجية نغخ السبحؾثات مختبة وفقًا ألىسيتيا كسا يمى: 
)األنرارى، قة مع متف الخغبة فى رؤية األحفاد

صيانة األبشاء مؽ اإلنحخاؼ وحساية شخؼ ، (2010
فى  بشاءفذل األ ،(2014)الجعسى، متفقة مع  العائمة
)األنرارى،  الخغبة فى زيادة ندل العائمة، الجراسة

ء شابكثخة الساؿ سبب فى الدواج السبكخ لؤل، (2010
، (2010(، )األنرارى، 2012)الديهد، متفقة مع 
اإلفتخار أماـ أىل ، خجمة األسخة فى العسلمداعجة و 

تخفيف مراريف تعميؼ األبشاء مبكخًا، القخية بتدويج 
التخمص مؽ تحقيق مرالح عائمية مؽ الدواج،  بشاء،األ

(، 2012)الديهد، بشاء متفقة مع األعباء اإلقترادية لؤل
)الطائى والدبيجى، ، مختمفة مع (2014)الجعسى، 

بشاء يخثؾف السدتؾى أل، ايةتحقيق مكاسب ماد، (2014
ؼ وتدويجيؼ سيباء فبل داعى مؽ تعمياالجتساعى لؤل

 (.2010)األنرارى، مبكخًا 
 

 أسباب الدواج السبكخ لؤلبشاء وتختيبيا وفقًا لمستؾسط السخجح .4ججول 
 

 األسباب
الستهسط  أسباب الدواج السبكخ لألبشاء

 غيخ مهافق لحج ما مهافق التختيب السخجح
 %  % العجد % العجد

 األوؿ 84.5 11.2 25 50.2 112 38.6 86 الخغبة فى رؤية األحفاد.-1
صيانة األبشاء مؽ اإلنحخاؼ وحساية شخؼ  -2

 الثانى 83.5 11.2 25 52.9 118 35.9 80 العائمة.
 الثالث 82.8 13.5 30 50.2 112 36.3 81 فذل األبشاء فى الجراسة.-3
 الخابع 78 17.5 39 55.2 123 27.4 61 الخغبة فى زيادة ندل العائمة.-4
 الخامذ 77.8 22 49 46.6 104 31.4 70 كثخة الساؿ سبب فى الدواج السبكخ لؤلبشاء.-5
 الدادس 77 12.6 28 67.7 151 19.7 44 مداعجة وخجمة األسخة فى العسل.-6
أىل القخية بتدويج األبشاء اإلفتخار أماـ -7

 الدابع 73.2 29.1 65 44.8 100 26 58 مبكخًا.
 الثامؽ 72.7 31.8 71 40.8 91 27.4 61 تخفيف مراريف تعميؼ األبشاء.-8
 التاسع 71.7 31.4 70 44.4 99 24.2 54 تحقيق مرالح عائمية مؽ الدواج.-9

 العاشخ 69.3 31.4 70 50.7 113 17.9 40 التخمص مؽ األعباء اإلقترادية لؤلبشاء.-10
الحادى  68.8 37.7 84 39.5 88 22.9 51 تحقيق مكاسب مادية.-11

 عذخ
األبشػػاء يخثػػؾف السدػػتؾى اإلجتسػػاعى لؤلبػػػاء -12

 الثانى عذخ 66 42.6 95 37.2 83 20.2 45 فبل داعى مؽ تعميسيؼ واألحدؽ تدويجيؼ مبكخًا.

 
 
األبشاء قبل الدن دواج ساليب الستبعة لاأل -ب

  القانهنى:
لسجسؾعة األساليب التى  (5الججول رقم )يذيخ 

يتبعيا السجتسع الخيفى لدواج األبشاء قبل الدؽ القانؾنى، 
وعجـ تسكشيؼ مؽ تؾثيق عقج القخاف، ويسكؽ تختيبيا وفقًا 

كتابة عقج عخفى لحيؽ بمؾغ لجرجة إنتذارىا كسا يمى:  
الدواج العخفى ، إستخخاج شيادة تدشيؽ، الدؽ القانؾنى

كتابة شيادة ، مؽ أجشبية لدفخ الدوج لمخارج والدواج
. وفاة لمفتاة ثؼ استخخاج شيادة ججيجة بدؽ أكبخ

وباإلستعانة بالبيانات السشذؾرة تبيؽ أف حاالت الترادؽ 
حالة  1091سشة لكبل الجشديؽ بمغت  18عشج سؽ 

أ، 2014)الجياز السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء، 
ثؼ بعج ، مسا يعشى أنو يتؼ زواج األبشاء مبكخًا، (23ص

 ذلػ يتؼ اإلتجاه إلى تؾثيق ىحه العقؾد العخفية رسسيًا.
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 األساليب الستبعة لدواج األبشاء قبل الدؽ القانؾنى .5ججول 

 

الستهسط  مهجهدة غيخ مهجهد الطخق 
 % العجد % العجد التختيب السخجح

 األوؿ 138 85.7 191 14.3 32 .الدؽ القانؾنىكتابة عقج عخفى لحيؽ بمؾغ -1
 الثانى 122.3 64.6 144 35.4 79 .إستخخاج شيادة تدشيؽ -2
 الثالث 106 42.6 95 57.4 128 .الدواج العخفى لدفخ الدوج لمخارج والدواج مؽ أجشبية-3
 كتابة شيادة وفاة لمفتاة ثؼ استخخاج شيادة ججيجة-4
 الخابع 92 23.8 53 76.2 170 .بدؽ أكبخ 

 
 
األثار الستختبة عمى حجوث الدواج السبكخ من  -جـ

 وجية نعخ السبحهثات: 
إلى مجسؾعة اَلثار الستختبة  (6الججول رقم )يذيخ 

عمى الدواج السبكخ مؽ وجية نغخ السبحؾثات عيشة 
الجراسة، سؾاء مؽ الجانب الرحى، أو الجانب 
اإلجتساعى، أو الجانب الشفدى، أو الجانب 
اإلقترادى، ويسكؽ سخد ذلػ وفقًا لجرجة أىسيتيا داخل 

 كل مجسؾعة فيسا يمى:
ية لؤلـ متفقة سؾء الحالة الرحاآلثار الرحية:  -1

اإلنياؾ ، و (2014)الجعسى، ، (2012)شيهان، مع 
صعؾبة الؾالدة ، و البجنى نتيجة الخمفة الستكخرة

)الجعسى، ، (2012)شيهان، متفقة مع  واإلجياض
عجـ و  ،الذيخؾخة السبكخة نتيجة كثخة الؾالداتو  ،(2014

ـ نتيجة تمقى التغحية السشاسبة وإكساؿ الشسؾ الجدجى لؤل
عجـ السعخفة ، و الؾالدة القيرخية، و والحسلالؾحؼ 

، نخفاض وزف السؾلؾدوإ صحيًا، بالتعامل مع السؾلؾد
فقخ  ،نيسيا والجفاؼ ونقص السشاعةطفاؿ لؤلتعخض األو 

، زيادة التعخض لحسى الشفاس، ـالجـ وآالـ العغاـ لؤل
. وبالخجؾع تذؾه السؾلؾد ،تدسؼ الحسل ،والدة مؾلؾد ميت

)الجياز السخكد لمتعبئة العامة ذؾرة إلى البيانات السش
تبيؽ أف معجؿ الخرؾبة يدداد ب( 2014واإلحراء، 

مع زيادة سؽ الشداء مسؽ ىؼ فى سؽ الحسل حيث بمغ 
سشة(، وبحلػ  19-15فى حالة الفئة العسخية ) 50نحؾ 

فدواج الفتيات فى ىحا الدؽ يؤثخ بظخيقة سمبية عمى 
ادة مع إرتفاع صحة األـ، ويدتسخ ىحا السعجؿ فى الدي

سؽ الشداء إلى أف يرل أقراه فى الفئة العسخية 
، ثؼ يقل مخة أخخى مع 185سشة( بسعجؿ  25-29)

تقجـ الشداء فى العسخ، وبسقارنة معجؿ الخرؾبة الكمى 
عبخ الدشيؽ تبيؽ إنخفاض معجؿ الخرؾبة فى عاـ 

حيث بمغ  1980، مقارنة بعاـ 3حيث بمغ  2008
ؾ تأثيخ عمى الحالة ، وبحلػ يتزح أف ىشا5.3

 الرحية لمشداء. 
 الحخماف مؽ فخص التعميؼ اآلثار اإلجتساعية: -2

، (2012(، )شيهان، 2012)الديهد، متفقة مع 
 ،(2014)الجعسى، ، (2014)الطائى والدبيجى، 

الحخماف مؽ نتيجة زيادة اإلنجاب، و  الديادة الدكانيةو 
فقة مع مت زيادة ندبة الظبلؽ، تخاذ القخارات األسخيةإ

التجخل السدتسخ  ،السعاناة مؽ الفقخ ،(2012)الديهد، 
السذاكل السدتسخة مع الدوج و فى حياة الدوجة الرغيخة 

 ،(2015)سميم وحارث، متفقة مع  وأىل الدوج
 . الحخماف مؽ تحجيج عجد األبشاءو 
نفعاالت ضظخاب السذاعخ واإلاآلثار الشفدية: إ -3

لؤلـ،  جتساعىواإلعجـ التؾازف العاطفى ، و الشفدية
الذعؾر بعجـ ، و الذعؾر الجائؼ بالخؾؼ وعجـ اإلستقخارو 

تزارب األحاسيذ ، و الثقة فى الظخؼ األخخ
الذعؾر ، و والعؾاطف فالحب والكخاىية لشفذ الذخص

 . نظؾاءبالزيق واإل

، حخماف السخأة مؽ فخص العسل اآلثار اإلقترادية: -4
كاممة فى  عجـ حرؾؿ السخأة عمى حقؾقيا اإلقترادية

 . قترادياً إتبعية السخأة لمخجل ، حالة الظبلؽ
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بعيشة  األثار الستختبة عمى الدواج السبكخ مؽ وجية نغخ السبحؾثات وتختيبيا وفقًا لمستؾسط السخجح .6ججول 
 الجراسة

 

الستهسط  غيخ مهافق لحج ما مهافق  اآلثار 
 % عجد % عجد % عجد التختيب السخجح

 أواًل: اآلثار الرحية: 
سؾء الحالة الرحية لؤلـ واإلنياؾ البجنى  -1

 األوؿ 102.2 1.8 4 21.5 48 76.7 171 نتيجة الخمفة الستكخرة.
 الثانى 101.7 4 9 18.4 41 77.6 173 صعؾبة الؾالدة واإلجياض.-2
 الثالث 94.5 13.9 31 17.9 40 68.2 152 الذيخؾخة السبكخة نتيجة كثخة الؾالدات.-3
عجـ تمقى التغحية السشاسبة وإكساؿ الشسؾ -4

 الخابع 94.2 9.9 22 26.9 60 63.2 141 الجدجى لؤلـ نتيجة الؾحؼ والحسل.
 الخامذ 91.8 6.7 15 39.5 88 53.8 120 الؾالدة القيرخية. -5
 الدادس 91.5 9 20 35.9 80 55.2 123 عجـ السعخفة بالتعامل مع السؾلؾد صحيًا. -6
 الدابع 90.5 10.8 24 35 78 54.3 121 إنخفاض وزف السؾلؾد.-7
تعخض األطفاؿ لؤلنيسيا والجفاؼ ونقص -8

 الثامؽ 89.7 15.2 34 28.3 63 56.5 126 السشاعة.
 التاسع 89.3 18.4 41 22.9 51 58.7 131 فقخ الجـ وآالـ العغاـ لؤلـ.-9

 العاشخ 88.5 11.2 25 39.5 88 49.3 110 لحسى الشفاس. زيادة التعخض-10
الحادى  87.8 14.3 32 35 78 50.7 113 والدة مؾلؾد ميت.-11

 عذخ
 الثانى عذخ 87.5 11.7 26 41.3 92 47.1 105 تدسؼ الحسل.-12
 الثالث عذخ 80.8 24.2 54 34.1 76 41.7 93 تذؾه السؾلؾد.-13

 ثانيًا: اآلثار اإلجتساعية:
 األوؿ 95.2 7.6 17 28.7 64 63.7 142 الحخماف مؽ فخص التعميؼ.-1
 الثانى 92 13 29 26.5 59 60.5 135 الديادة الدكانية نتيجة زيادة اإلنجاب. -2
 الثالث 90.7 8.1 18 39.9 89 52 116 الحخماف مؽ إتخاذ القخارات األسخية.-3
 الخابع 90.3 9.9 22 37.2 83 52.9 118 زيادة ندبة الظبلؽ.-4
 الخامذ 89 13.5 30 33.6 75 52.9 118 السعاناة مؽ الفقخ. -5
التجخل السدتسخ فى حياة الدوجة الرغيخة  -6

 الخامذ 89 15.2 34 30 67 54.7 122 والسذاكل السدتسخة مع الدوج وأىل الدوج.
 الدادس 87.3 16.1 36 32.7 73 51.1 114 الحخماف مؽ تحجيج عجد األبشاء.-7

 ثالثًا: اآلثار الشفدية:
 األوؿ 91.2 13.9 31 26.9 60 59.2 132 إضظخاب السذاعخ واإلنفعاالت الشفدية.-1
 الثانى 90 15.7 35 26.5 59 57.8 129 عجـ التؾازف العاطفى واإلجتساعى لؤلـ.-2
 الثالث 89.8 11.2 25 35.9 80 52.9 118 الذعؾر الجائؼ بالخؾؼ وعجـ اإلستقخار. -3
 الخابع 89.7 14.8 33 29.1 65 56.1 125 الذعؾر بعجـ الثقة فى الظخؼ األخخ.-4
تزارب األحاسيذ والعؾاطف فالحب -5

 الخامذ 89 13.5 30 33.6 75 52.9 118 والكخاىية لشفذ الذخص.
 الدادس 88.7 13.5 30 34.5 77 52 116 الذعؾر بالزيق واإلنظؾاء. -6

 رابعًا: اآلثار اإلقترادية:
 األوؿ 95 8.5 19 27.4 61 64.1 143 حخماف السخأة مؽ فخص العسل.-1
عجـ حرؾؿ السخأة عمى حقؾقيا اإلقترادية -2

 الثانى 93.7 12.1 27 23.8 53 64.1 143 كاممة فى حالة الظبلؽ.
 الثالث 91.3 13.5 30 27.4 61 59.2 132 تبعية السخأة لمخجل إقتراديًا.-3
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ج وبين : العالقة بين سن السبحهثات عشج الدواثانياً 

مجسهعة الستغيخات الجيسهجخافية واإلقترادية 
 واإلجتساعية السجروسة

الفخض  الجراسة تؼ وضع لتحقيق اليجؼ الثانى مؽ
وض األوؿ، وإلختبار صحتو تؼ صياغة الفخ العاـ 

ض تؼ و الفخ  (، وإلختبار صحة ىحه21-1)اإلحرائية 
( لمستغيخات rحداب معامل اإلرتباط البديط لبيخسؾف )

لسعخفة العبلقة معامل التؾافق  ذات الظبيعة الكسية،
 سسية،اإلقتخانية وشجتيا لمستغيخات ذات الظبيعة اإل

 :ويسكؽ تؾضيح ذلػ فيسا يمى
 

بين سن السبحهثات عشج  العالقات اإلرتباطية -أ
خافية، جالدواج وبين مجسهعة الستغيخات الجيسه 

السجروسة ذات الطبيعة  واإلقترادية، واإلجتساعية
 الكسية

وجػػػػؾد عبلقػػػػة إرتباطيػػػػة  (7الجــــجول رقــــم )يؾضػػػػح 
مؾجبػة بػػيؽ سػػؽ السبحؾثػػات عشػػج الػػدواج وبػػيؽ متغيػػخات: 

( متفقػػة مػػع 2عػػجد سػػشؾات تعمػػيؼ السبحؾثػػة )الفػػخض رقػػؼ
 Singh؛ 2014الطـائى والدبيـجى،  ؛1994ق، )رز

and Samara, 1996 ؛Ahmed et al, 2013 
؛ Abdul-Karim and Al-Hadi, 2005 ؛ 

Jensen and Thornton,2003 ؛Choe et 
al, 2004  ؛Field and ambrus, 2008 ؛

عػػػػجد سػػػػشؾات تعمػػػػيؼ الػػػػدوج )الفػػػػخض (، 2011الدــــيج، 
ــــجى، ( متفقػػػػة مػػػػع 3رقػػػػؼ ، سػػػػؽ (2014)الطــــائى والدبي

(، الدػؽ 4السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد )الفخض رقؼ 
(، الدػػػػػػػؽ 16السشاسػػػػػػػب لػػػػػػػدواج البشػػػػػػػت )الفػػػػػػػخض رقػػػػػػػؼ 

(، اإلتجػػاه نحػػؾ 17السشاسػػب لػػدواج الؾلػػج )الفػػخض رقػػؼ 
( عشػػػج مدػػػتؾى 18عسميػػة تشغػػػيؼ اإلنجػػػاب )الفػػخض رقػػػؼ 

، أى أنػػػو كمسػػػا زاد سػػػؽ السبحؾثػػػات عشػػػج 0.01معشؾيػػػة  
ذلػػػػػػػػ الػػػػػػػى إسػػػػػػػتسخاىا فػػػػػػػى العسميػػػػػػػة الػػػػػػدواج كمسػػػػػػػا أدى 

التعميسية، وكمسا زاد الدؽ السشاسب لدواج البشت أو الؾلج 
مػؽ وجيػػة نغخىػا، وكمسػػا زاد إتجاىيػا نحػػؾ عسميػة تشغػػيؼ 
اإلنجاب، كسا يتزح مؽ الججوؿ وجػؾد عبلقػة إرتباطيػة 
معشؾيػػػة سػػػالبة بػػػيؽ سػػػؽ السبحؾثػػػات عشػػػج الػػػدواج وبػػػيؽ 

( متفقػػػػػة مػػػػػع 5رقػػػػػؼ متغيػػػػػخات: ػػػػػػػعجد األبشػػػػػاء )الفػػػػػخض 
-Abdul-Karim and Al)؛ 1994)رزق، 

Hadi, 2005 ( 6، عػػجد مػػخات الحسػػل )الفػػخض رقػػؼ

 ,Abdul-Karim and Al-Hadi)متفقػػة مػػع  
، الخضػػػا عػػػؽ اإلخػػػتبلؼ بػػػيؽ الػػػدوجيؽ لؤلبشػػػاء (2005

(، الخضػػػا عػػػؽ اإلخػػػتبلؼ بػػػيؽ 19اإلنػػػاث )الفػػػخض رقػػػؼ
مػػػػع  متفقػػػػة (20اء الػػػػحكؾر )الفػػػػخض رقػػػػؼلؤلبشػػػػالػػػػدوجيؽ 

والتى تذيخ الى أنو يجب أف يكؾف ىشاؾ  نعخية السعيار
)الخذـــاب،  خ عشػػػج الػػػدواج وإختيػػػار شػػػخيػ الحيػػػاةمعػػػايي

، أى أنػػػػػو كمسػػػػػا زاد سػػػػػؽ 0.01عشػػػػػج مدػػػػػتؾى  (1987
السبحؾثػػػػة عشػػػػج الػػػػدواج كمسػػػػا أدى ذلػػػػػ الػػػػى قمػػػػة مػػػػخات 

عػجـ وجػؾد عبلقػة  الحسل وقمة عجد األبشاء، وتبيؽ أيزػاً 
معشؾية بيؽ سػؽ السبحؾثػات عشػج الػدواج وبػيؽ متغيػخات: 

، (15)الفػخض رقػؼ اإلتجاه نحؾ قانؾف تحجيج سؽ الػدواج
(، السعخفػػػة 7)الفػػػخض رقػػػؼ الفتػػػخة بػػػيؽ والدة طفػػػل وأخػػػخ

 . (21بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ )الفخض رقؼ
 
بين سن السبحهثات عشج  العالقات اإلقتخانية -ب

خافية، واإلقترادية، جاج وبين الستغيخات الجيسه الدو 
 السجروسة ذات الطبيعة اإلسسية: واإلجتساعية

إلى وجؾد عبلقة تؾافقية  (8الججول رقم )يذيخ  
مؾجبة بيؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج وبيؽ متغيخات: 

 Singh and)( متفقة مع 1السيشة )الفخض رقؼ
Samara, 1996) رغبة السبحؾثة لعجد األبشاء ،
(، 8(، نؾع الؾالدة )الفخض رقؼ 9الحالى )الفخض رقؼ 
، أساس إختيار (13)الفخض رقؼ  حخية إختيار الدوج

نعخية السعيار متفقة مع ( 14)الفخض رقؼ الدواج 
Norm Theory  والتى تذيخ الى وجؾد عبلقة بيؽ

 وذلػ عشج ،(1987)الخذاب، إختيار الدواج والعسخ 
، رغبة الدوج لعجد األبشاء الحالى 0.01مدتؾى معشؾية 

(، الخغبة فى إستخجاـ األزواج لؾسائل 10)الفخض رقؼ 
، 0.05( عشج مدتؾى 11تشغيؼ األسخة )الفخض رقؼ 

كسا تبيؽ عجـ وجؾد عبلقة مع متغيخ السدتؾى 
( متفقة مع 12اإلقترادى لعائمة الؾالج )الفخض رقؼ 

 . (2014)الطائى والدبيجى، 
رفػػػض الفػػػخوض الشتػػػائج الدػػػابقة يسكػػػؽ وبشػػػاءًا عمػػػى 

الرفخية وقبؾؿ الفخوض البجيمػة بالشدػبة لمستغيػخات التػى 
كسػا  ،دؽ السبحؾثػات عشػج الػدواجب ثبتت معشؾية عبلقتيا

ورفػػض الفػػخوض البجيمػػة  وض الرػػفخيةقبػػؾؿ الفػػخ يسكػػؽ 
فيسػػػا يتعمػػػق بػػػالستغيخات األخػػػخى التػػػى لػػػؼ تثبػػػت معشؾيػػػة 

 عبلقتيا.
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إتجاه السبحهثات نحه الدواج السبكخ بين ًا: العالقة ثالث
غيخات وبين مجسهعة الست لألبشاء )اإلناث أو الحكهر(،
 :السجروسة واإلجتساعية الجيسهجخافية، واإلقترادية

الفخض  الخاىشة تؼ وضعمجراسة الثالث للتحقيق اليجؼ 
تؼ صياغة العاـ الثانى والثالث، وإلختبار صحتو 

 (، وإلختبار صحة ىحه69-22اإلحرائية )وض الفخ 
ض تؼ حداب معامل اإلرتباط البديط لبيخسؾف و الفخ 

(r،لمستغيخات ذات الظبيعة الكسية )  معامل وحداب و
لسعخفة العبلقة اإلقتخانية وشجتيا لمستغيخات ذات التؾافق 

 :ويسكؽ تؾضيح ذلػ فيسا يمى سسية،الظبيعة اإل
 
ت نحه الدواج السبكخ إتجاه السبحهثابين العالقة  -1

غيخات الجيسهجخافية، وبين مجسهعة الست لألبشاء اإلناث،
 السجروسة واإلجتساعية واإلقترادية

العالقات اإلرتباطية بين إتجاه السبحهثات نحه  -أ
وبين مجسهعة الستغيخات بشاء اإلناث الدواج السبكخ لأل

خافية، واإلقترادية، واإلجتساعية السجروسة جالجيسه 
  الطبيعة الكسية:ذات 

وجؾد عبلقة إرتباطية  (7الججول رقم )إتزح مؽ 
بشاء السبحؾثات نحؾ الدواج السبكخ لؤلمؾجبة بيؽ إتجاه 

متغيخات: سؽ السبحؾثة الحالى )الفخض  وبيؽ اإلناث
(، عجد مخات 29(، عجد األبشاء )الفخض رقؼ26رقؼ

(، الخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ 32الحسل )الفخض رقؼ
(، الخضا عؽ 40بشاء اإلناث )الفخض رقؼالدوجيؽ لؤل

( 41اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء الحكؾر )الفخض رقؼ
، فى حيؽ يتزح وجؾد 0.01عشج مدتؾى معشؾية  

عبلقة إرتباطية سالبة مع متغيخات: عجد سشؾات تعميؼ 
)الجعسى، ( متفقة مع 24السبحؾثة )الفخض رقؼ

( 25ؼ، عجد سشؾات تعميؼ الدوج )الفخض رق(2014
الجعسى،  ؛2014)الطائى والدبيجى، متفقة مع 

( 27، سؽ السبحؾثة عشج الدواج )الفخض رقؼ(2014
، سؽ السبحؾثة (2014)الطائى والدبيجى، متفقة مع 

(، الدؽ 28عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد )الفخض رقؼ
(، الدؽ السشاسب 37السشاسب لمدواج البشت )الفخض رقؼ

جاه نحؾ تشغيؼ عسمية (، اإلت38لدواج الؾلج )الفخض رقؼ
، 0.01( عشج مدتؾى معشؾية 43اإلنجاب )الفخض رقؼ

( متفقة مع 23 لؤلسخة )الفخض رقؼ الجخل الذيخى 
، اإلتجاه نحؾ قانؾف تحجيج (2014)الطائى والدبيجى، 

(، دور الجولة فى التؾعية 42سؽ الدواج )الفخض رقؼ
( عشج مدتؾى 44بسقؾمات الرحة اإلنجابية )الفخض 

، أى أنو كمسا زاد سؽ السبحؾثة الحالى 0.05معشؾية 
وعجد أبشائيا وعجد مخات الحسل ومجى مؾافقتيا لسدتؾى 

ناث والحكؾر اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ لكبًل مؽ األبشاء اإل
كمسا أدى ذلػ الى زيادة إتجاىيا نحؾ الدواج السبكخ 
لبشاتيا، فى حيؽ كمسا قل عجد سشؾات تعميسيا، وتعميؼ 
زوجيا، وسشيا عشج الدواج، وإتجاىيا نحؾ تشغيؼ عسمية 
اإلنجاب، وقمة دور الجولة فى التؾعية بسقؾمات الرحة 

ؾ زواج اإلنجابية، كمسا أدى ذلػ الى زيادة إتجاىيا نح
بشاتيا مبكخًا. كسا تبيؽ الشتائج عجـ وجؾد عبلقة معشؾية 

(، 33وأخخ )الفخض مع متغيخات: الفتخة بيؽ والدة طفل 
)الفخض  السعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ

، أى أف ىحه الستغيخات ليذ ليا تأثيخ عمى (39رقؼ
 ؾثات نحؾ زواج بشاتيؽ. إتجاىات السبح

 
إتجاه السبحهثات نحه بين  انيةالعالقات اإلقتخ  -ب

اء اإلناث وبين الستغيخات الدواج السبكخ لألبش
السجروسة  خافية، واإلقترادية، واإلجتساعيةالجيسهج

 ذات الطبيعة اإلسسية
لؾجؾد عبلقة تؾافقية مؾجبة  (8الججول رقم )يذيخ 

بيؽ إتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج السبكخ لؤلبشاء اإلناث 
وبيؽ متغيخات: السيشة )الفخض الثانى والعذؾف(، رغبة 

(، رغبة 30السبحؾثة لعجد األبشاء الحالى )الفخض رقؼ
(، حخية 31الدوج لعجد األبشاء الحالى )الفخض رقؼ

س إختيار الدواج (، أسا35إختيار الدوج )الفخض رقؼ
، نؾع 0.01( عشج مدتؾى معشؾية 36)الفخض رقؼ

 .0.05( عشج مدتؾى معشؾية 34الؾالدة )الفخض رقؼ
رفػػػػػض الفػػػػػخوض الشتػػػػػائج الدػػػػػابقة يسكػػػػػؽ وبشػػػػػاءًا عمػػػػػى 

الرفخية وقبؾؿ الفخوض البجيمػة بالشدػبة لمستغيػخات التػى 
إتجػػػاه السبحؾثػػػات نحػػػؾ الػػػدواج ب ثبتػػػت معشؾيػػػة عبلقتيػػػا

ض و قبػػػػػػؾؿ الفػػػػػػخ كسػػػػػا يسكػػػػػػؽ  ،لؤلبشػػػػػػاء اإلنػػػػػػاثالسبكػػػػػخ 
فيسػا يتعمػق بػالستغيخات ورفض الفخوض البجيمػة  الرفخية

 األخخى التى لؼ تثبت معشؾية عبلقتيا. 
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العالقة بين إتجاه السبحهثات نحه الدواج السبكخ  -2
غيخات الجيسهجخافية، وبين مجسهعة الست لألبشاء الحكهر،

 سةالسجرو  واإلجتساعية واإلقترادية
 
حهثات نحه العالقات اإلرتباطية بين إتجاه السب -أ

الدواج السبكخ لألبشاء الحكهر وبين مجسهعة الستغيخات 
خافية، واإلقترادية، واإلجتساعية السجروسة الجيسهج

 ذات الطبيعة الكسية
وجؾد عبلقة إرتباطية مؾجبة  (7الججول رقم )يبيؽ 

بيؽ إتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج السبكخ لؤلبشاء الحكؾر 
(، 49وبيؽ متغيخات: سؽ السبحؾثة الحالى )الفخض رقؼ

عجد مخات الحسل  (،52عجد األبشاء )الفخض رقؼ
الخضا عؽ اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ  (،55)الفخض رقؼ

ختبلؼ (، الخضا عؽ اإل63لؤلبشاء اإلناث )الفخض رقؼ
( عشج 64بيؽ الدوجيؽ لؤلبشاء الحكؾر )الفخض رقؼ

، فى حيؽ تبيؽ وجؾد عبلقة 0.01مدتؾى معشؾية  
إرتباطية سالبة مع متغيخات: عجد سشؾات تعميؼ 

)الجعسى، ( متفقة مع 47السبحؾثة )الفخض رقؼ
(، 50سؽ السبحؾثة عشج الدواج )الفخض رقؼ ،(2014

(، اإلتجاه 60رقؼالدؽ السشاسب لدواج البشت )الفخض 
( عشج 66نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب )الفخض رقؼ

لؤلسخة )الفخض  ، الجخل الذيخى 0.01مدتؾى معشؾية 
( 48(، عجد سشؾات تعميؼ الدوج )الفخض رقؼ46رقؼ

، الدؽ السشاسب لدواج (2014)الجعسى، متفقة مع 
، أى أنو كمسا 0.05( عشج مدتؾى 61الؾلج )الفخض رقؼ

لى وعجد أبشائيا وعجد مخات حسميا سؽ السبحؾثة الحا
ودرجة مؾافقتيا عمى مدتؾى اإلختبلؼ بيؽ الدوجيؽ 
لمؾلج والبشت كمسا أدى ذلػ الى زيادة إتجاىيا نحؾ 
الدواج السبكخ ألبشائيا الحكؾر، فى حيؽ كمسا قل عجد 
تعميسيا وتعميؼ زوجيا وسشيا عشج الدواج وإتجاىيا نحؾ 

ذيخى لؤلسخة كمسا أدى تشغيؼ عسمية اإلنجاب والجخل ال
ذلػ الى زيادة إتجاىيا نحؾ الدواج السبكخ ألبشائيا 
الحكؾر. كسا بيشت الشتائج عجـ وجؾد عبلقة معشؾية مع 
متغيخات: سؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد )الفخض 

(، 56(، الفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ )الفخض رقؼ51رقؼ
لفخض السعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ )ا

(، اإلتجاه نحؾ قانؾف تحجيج سؽ الدواج )الفخض 62رقؼ
(، دور الجولة فى التؾعية بسقؾمات الرحة 65رقؼ

(، أى ىحه الستغيخات 67اإلنجابية لمشداء )الفخض رقؼ

ال تؤثخ عمى إتجاه السبحؾثات نحؾ زواج أبشائيؽ 
 الحكؾر.

 

إتجاه السبحهثات نحه بين  العالقات اإلقتخانية -ب
لألبشاء الحكهر وبين الستغيخات الدواج السبكخ 

السجروسة  خافية، واإلقترادية، واإلجتساعيةالجيسهج
 ذات الطبيعة اإلسسية

وجؾد عبلقة تؾافقية  (8الججول رقم )يتزح مؽ  
مؾجبة بيؽ إتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج السبكخ لؤلبشاء 

وج لعجد األبشاء الحالى الحكؾر وبيؽ متغيخات: رغبة الد 
(، 58(، حخية إختيار الدوج )الفخض رقؼ54)الفخض رقؼ

( عشج مدتؾى 59أساس إختيار الدواج )الفخض رقؼ
، فى حيؽ تبيؽ عجـ وجؾد عبلقة معشؾية 0.01معشؾية 

(، رغبة السبحؾثة 45مع متغيخات: السيشة )الفخض رقؼ
 (، نؾع الؾالدة53لعجد األبشاء الحالى )الفخض رقؼ 

 (.57)الفخض رقؼ 
رفػػػض الفػػػخوض الشتػػػائج الدػػػابقة يسكػػػؽ وبشػػػاءًا عمػػػى 

الرفخية وقبؾؿ الفخوض البجيمػة بالشدػبة لمستغيػخات التػى 
إتجػػػاه السبحؾثػػػات نحػػػؾ الػػػدواج ب ثبتػػػت معشؾيػػػة عبلقتيػػػا

وض قبػػػػػؾؿ الفػػػػػخ كسػػػػػا يسكػػػػػؽ  ،السبكػػػػػخ لؤلبشػػػػػاء الػػػػػحكؾر
فيسػا يتعمػق بػالستغيخات ورفض الفخوض البجيمػة  الرفخية

 ألخخى التى لؼ تثبت معشؾية عبلقتيا.ا
   

 رابعًا: العالقة بين درجة تطبيق وسائل تشعيم األسخة،
 غيخات الجيسهجخافية، واإلقتراديةوبين مجسهعة الست

مجراسة الخابع للتحقيق اليجؼ  :السجروسة واإلجتساعية
العاـ الخابع، وإلختبار صحتو الفخض  الخاىشة تؼ وضع
(، وإلختبار 83-68اإلحرائية )وض تؼ صياغة الفخ 

ض تؼ حداب معامل اإلرتباط البديط و الفخ  صحة ىحه
وحداب  ( لمستغيخات ذات الظبيعة الكسية،rلبيخسؾف )

لسعخفة العبلقة اإلقتخانية وشجتيا معامل التؾافق 
ويسكؽ تؾضيح ذلػ  سسية،لمستغيخات ذات الظبيعة اإل

 :فيسا يمى
 

ة تطبيق وسائل تشعيم درجالعالقات اإلرتباطية بين  -أ
خافية، األسخة وبين مجسهعة الستغيخات الجيسهج

واإلقترادية، واإلجتساعية السجروسة ذات الطبيعة 
 الكسية:

إلى وجؾد عبلقة إرتباطية  (7الججول رقم )يذيخ 
مؾجبة بيؽ درجة تظبيق وسائل تشغيؼ األسخة وبيؽ 
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( تتفق 72متغيخات: سؽ السبحؾثة الحالى )الفخض رقؼ
والتى أشارت الى وجؾد  (2005)العداوى وأخخون، مع 

عبلقة إرتباطية بيؽ العسخ الحالى لمسخأة وتشغيؼ األسخة، 
)العداوى ( تختمف مع 75)الفخض رقؼ عجد األبشاء
والتى أشارت إلى عجـ وجؾد عبلقة ( 2005وأخخون، 

 عشجإرتباطية بيؽ عجد األطفاؿ ومسارسة تشغيؼ األسخة، 
، عجد مخات الحسل )الفخض 0.01مدتؾى معشؾية 

(، دور الجولة فى التؾعية بسقؾمات الرحة 78رقؼ
، 0.05( عشج مدتؾى 83اإلنجابية لمشداء )الفخض رقؼ

أى أنو كمسا زاد سؽ السبحؾثة الحالى، وزاد دور الجولة 
فى التؾعية بسقؾمات الرحة اإلنجابية لمشداء كمسا أدى 

ويكؾف ذلػ  ،ا لؾسائل األسخةذلػ الى زيادة تظبيقي
نتيجة إكتدابيا الخبخة بتقجميا فى العسخ وبديادة نجوات 
التؾعية السقجمة مؽ الجولة. كسا أنو كمسا زاد عجد أبشائيا 
وعجد مخات حسميا أدى ذلػ الى زيادة تظبيقيا لؾسائل 

أراء بشدت حهل تشغيؼ األسخة وىحه الشتيجة تتفق مع 
و أشار الى أف األفخاد يجركؾف حيث أن اإلغتخاب والشفهر

الفجؾة بيؽ ما ىؾ مؾجؾد فعبًل وبيؽ رغبتيؼ فيسا يجب 
لحلػ نجج  ،(1987)الخذاب، أف يكؾف عميو 

السبحؾثات البلتى عجد أبشائيؽ كبيخ يسيمؾف بعج ذلػ 
الى تظبيق وسائل تشغيؼ األسخة برؾرة أكبخ ألنيؼ 

جراسة حققؾا ما يخغبؾف بو مؽ عجد األبشاء. وأوضحت ال
تظبيق درجة أيزًا وجؾد عبلقة إرتباطية سالبة بيؽ 

عشج السبحؾثة سؽ مع متغيخات: وسائل تشغيؼ األسخة 
نعخية تتفق ىحه الشتيجة مع ( 73)الفخض رقؼالدواج 

والتى تذيخ الى أف تبايؽ معجالت  فخيجمان لمخرهبة
الخرؾبة وتظبيق بخامج تشغيؼ االسخة يخجع الى الدؽ 

وتختمف مع (، 2009ج الجهاد، )عبعشج الدواج 
والتى أشارت إلى وجؾد  (2005)العداوى وأخخون، 

عبلقة ارتباطية بيؽ العسخ عشج الدواج وتشغيؼ األسخة، 
( 81)الفخض رقؼاإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب 

، أى أنو كمسا زاد إتجاه 0.01عشج مدتؾى معشؾية 
لػ الى السبحؾثة نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب كمسا أدى ذ

قمة تظبيقيا لؾسائل تشغيؼ األسخة ويسكؽ إرجاع ذلػ 
لى أف األفخاد إ( 1987)الخذاب، وفقًا لشغخية السعيار 

يسيمؾف الى الدمؾؾ الحى يتؾافق مع السحجدات السعيارية 
ألفخاد الجساعة السشتسيؽ الييا، وبحلػ مسكؽ أف يكؾف 

اب اإلنجلجى السبحؾثة إتجاه إيجابى نحؾ تشغيؼ عسمية 
لييا ال تتخؾ ليا لكؽ زوجيا أو الجساعة التى تشتسى إ

السجاؿ لفعل ذلػ. كسا بيشت الشتائج عجـ وجؾد عبلقة 
، (69)الفخض رقؼ مع متغيخات: الجخل الذيخى لؤلسخة

( تختمف مع 70)الفخض رقؼ عجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة
والتى أشارت إلى أف التعميؼ ( 2007/2008)زكهر، 

خ مباشخة فى تشغيؼ األسخة مؽ خبلؿ يداىؼ برؾرة غي
)العداوى وأخخون،  ،خفض معجالت الخرؾبة واإلنجاب

والتى أشارت إلى أف تعميؼ السخأة يؤثخ عمى ( 2005
( 71)الفخض رقؼ عجد سشؾات تعميؼ الدوج تشغيؼ األسخة،
والتى أشارت ( 2005)العداوى وأخخون، تختمف مع 

، سؽ سخةإلى أف تعميؼ الدوج يؤثخ عمى تشغيؼ األ
، (74)الفخض رقؼ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد

، ويجؿ ذلػ (79)الفخض رقؼ الفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ
عمى أف ىحه الستغيخات ليذ ليا تأثيخ واضح عمى مجى 

 تظبيق السبحؾثات لؾسائل تشغيؼ األسخة.
 

درجة تطبيق وسائل تشعيم بين  العالقات اإلقتخانية -ب
خافية، واإلقترادية، الستغيخات الجيسهجاألسخة وبين 

 السجروسة ذات الطبيعة اإلسسية واإلجتساعية
وجؾد عبلقة تؾافقية  (8الججول رقم )إتزح مؽ 

مؾجبة بيؽ درجة تظبيق وسائل تشغيؼ األسخة وبيؽ 
الخغبة فى إستخجاـ األزواج لؾسائل تشغيؼ متغيخات: 

، 0.01( عشج مدتؾى معشؾية 82)الفخض رقؼ  األسخة
، فى 0.05( عشج مدتؾى 80نؾع الؾالدة )الفخض رقؼ 

حيؽ يتزح عجـ وجؾد عبلقة مع متغيخات: السيشة 
 (2005)العداوى وأخخون، ( تتفق مع 68)الفخض رقؼ

والتى أشارت إلى عجـ وجؾد عبلقة بيؽ الحالة العسمية 
لمسخأة وتشغيؼ األسخة، رغبة السبحؾثة لعجد األبشاء الحالى 

رغبة الدوج لعجد األبشاء الحالى  (،76)الفخض رقؼ
 (.77)الفخض 

رفػػػض الفػػػخوض الشتػػػائج الدػػػابقة يسكػػػؽ وبشػػػاءًا عمػػػى 
الرفخية وقبؾؿ الفخوض البجيمػة بالشدػبة لمستغيػخات التػى 

جرجػػػػػة تظبيػػػػػق وسػػػػػائل تشغػػػػػيؼ ب ثبتػػػػػت معشؾيػػػػػة عبلقتيػػػػػا
ورفػػػػػض  وض الرػػػػفخيةقبػػػػػؾؿ الفػػػػخ كسػػػػا يسكػػػػؽ  ،األسػػػػخة

تغيخات األخػخى التػى لػؼ فيسػا يتعمػق بػالسالفخوض البجيمػة 
  تثبت معشؾية عبلقتيا. 
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العبلقة بيؽ الستغيػخات الجيسؾجخافيػة واإلقترػادية واإلجتساعيػة لمسبحؾثػات، وبػيؽ كػل مػؽ إتجػاه السبحؾثػات  .7ججول 

 عشج الدواج ودرجة تظبيق وسائل تشغيؼ األسخة.نحؾ الدواج السبكخ لؤلبشاء )اإلناث أو الحكؾر(، سؽ السبحؾثات 
 

 
 (rمعامل اإلرتباط البديط لبيخسهن )

اإلتجاه نحه 
الدواج السبكخ 

 لمبشت 

اإلتجاه نحه 
الدواج السبكخ 

 لمهلج
سن السبحهثات 

 عشج الدواج
درجة تطبيق 
وسائل تشعيم 

 األسخة
 0.088- ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ *0.169- *0.143- الجخل الذيخى لؤلسخة.-1
 0.081- **0.542 **0.297- **0.343- عجد سشؾات تعميؼ السبحؾثة.-2
 0.001 **0.536 *0.161- **0.263- عجد سشؾات تعميؼ الدوج.-3
 **0.222 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.233 **0.244 سؽ السبحؾثة الحالى.-4
 **0.286- ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.249- **0.313- سؽ السبحؾثة عشج الدواج.-5
 0.133- **0.867 0.097 **0.262- سؽ السبحؾثة عشج إنجاب أوؿ مؾلؾد.-6
 **0.216 **0.497- **0.204 **0.272 عجد األبشاء.-7
 *0.163 **0.486- **0.221 **0.260 عجد مخات الحسل.-8
 0.088 0.023- 0.043 0.033 الفتخة بيؽ والدة طفل وأخخ.-9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.581 **0.196- **0.305- الدؽ السشاسب لدواج البشت.-10
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.292 *0.171- **0.192- الدؽ السشاسب لدواج الؾلج.-11
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 0.032 0.008- 0.087- السعخفة بإجخاءات عقؾبة الدواج السبكخ. -12
الخضػػػػػا عػػػػػؽ اإلخػػػػػتبلؼ بػػػػػيؽ الػػػػػدوجيؽ  -13

 لؤلبشاء اإلناث.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.197- **0.401 **0.507

الخضػػػػػػا عػػػػػػؽ االخػػػػػػتبلؼ بػػػػػػيؽ الػػػػػػدوجيؽ -14
 لؤلبشاء الحكؾر.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.187- **0.175 **0.323

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 0.058 0.010 *0.140- الدواج.اإلتجاه نحؾ قانؾف تحجيج سؽ -15
 **0.233- **0.286 **0.286- **0.402- اإلتجاه نحؾ تشغيؼ عسمية اإلنجاب.-16
دور الجولة فى التؾعية بسقؾمػات الرػحة -17

 اإلنجابية.
 *0.186 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 0.088- *0.168-

 223ف=                 0.01**= مدتؾى معشؾية              0.05*= مدتؾى معشؾية 
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العبلقة اإلقتخانية بيؽ الستغيخات الجيسؾجخافية، واإلقترادية، واإلجتساعية السجروسة ذات الظبيعة اإلسسية،  .8ججول 
الحكؾر(، درجة وبيؽ كبًل مؽ سؽ السبحؾثات عشج الدواج، إتجاه السبحؾثات نحؾ الدواج السبكخ لؤلبشاء )اإلناث أو 

 تظبيق وسائل تشغيؼ االسخة
 

 الستغيخات
 قيسة معامل التهافق

سن السبحهثات 
 عشج الدواج

اإلتجاه نحه الدواج 
 السبكخ لألبشاء اإلناث

اإلتجاه نحه الدواج 
 السبكخ لألبشاء الحكهر

درجة تطبيق 
وسائل تشعيم 

 االسخة
 0.118 0.112 **0.210 **0.401 السيشة.-1
السبحؾثة لعجد رغبة -2

 0.171 0.194 **0.291 **0.288 األبشاء الحالى.
رغبة الدوج لعجد  -3

 0.150 **0.263 **0.272 *0.211 األبشاء الحالى.
 *0.205 0.200 *0.211 **0.356 نؾع الؾالدة.-4
السدتؾى اإلقترادى -5

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 0.147 لعائمة الؾالج.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.273 **0.279 **0.297 حخية إختيار الدوج. -6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **0.299 **0.410 **0.386 أساس إختيار الدواج.-7
الخغبة فى إستخجاـ -8

األزواج لؾسائل تشغيؼ 
 األسخة.

 **0.309 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ *0.253

                                          0.01** مدتؾى معشؾية                     0.05* مدتؾى معشؾية 
 223ف= 

 
فيســــا يتعمــــق  الفجــــهة التطبيقيــــة لمسبحهثــــات خامدــــًا:

ـــًا إلخـــتالف جرجـــة ب ـــق وســـائل تشعـــيم األســـخة وفق تطبي
تطبيـــــق درجـــــة مشطقــــة الجراســـــة، والفجــــهة مـــــا بــــين 

 :هسائل تشعيم األسخة ودرجة تفزيمين ليـاالسبحهثات ل
تػػػػؼ حدػػػػاب الخاىشػػػػة، مجراسػػػػة اليػػػػجؼ الخػػػػامذ للتحقيػػػػق 

، الفجػػؾة التظبيقيػػة مػػؽ خػػبلؿ حدػػاب الستؾسػػط الحدػػابى
 ئج فيسا يمى:ويسكؽ تؾضيح الشتا

 
جرجـــة الفجـــهة التطبيقيـــة لمسبحهثـــات فيســـا يتعمـــق ب -أ

تطبيـــق وســـائل تشعـــيم األســـخة وفقـــًا إلخـــتالف مشطقـــة 
 :الجراسة

وجؾد فجؾة تظبيقية ( 9الججول رقم )تبيؽ مؽ 
لمسبحؾثات فيسا يتعمق بجرجة تظبيقيؽ لؾسائل تشغيؼ 

الفجؾة األسخة وفقًا إلختبلؼ مشظقة الجراسة، وىحه 
 ،ح القخية الثانية )قخية أوالد العجوى مخكد فاقؾس(لرال

وىحه نتيجة عكدية مع درجة التخدد حيث أف التخدد فى 
ى قخية العجوى، ويسكؽ قخية أبؾ نجؼ أكبخ مؽ التخدد ف

ة وسائل تشغيؼ نو مسكؽ أف تكؾف فعاليإرجاع ذلػ إلى أ
والد العجوى كبيخة مقارنة بقخية أبؾ االسخة داخل قخية أ

وأيزًا يسكؽ إرجاع ذلػ إلى أف وسائل تشغيؼ نجؼ، 
األسخة السدتخجمة غيخ متشاسبة مع طبيعة الشداء داخل 
القخية األولى، وبالتالى يكؾف التظبيق غيخ فعاؿ بالخغؼ 

التخدد وىؾ ما يظمق عميو إسؼ الؾعى الدائف مؽ كثخة 
، حيث يتؼ (1987لشعخية الرخاع )الخذاب،  وفقاً 

ندب وسيمة لئلستخجاـ عمى إستذارة الظبيب فى أ
حدب طبيعة كل إمخأة. كسا أنو بحداب درجة التظبيق 

فى  عمى حجه تبيؽ أف غالبية السبحؾثاتداخل كل قخية 
، %83تظبيق مشخفض بشدبة مدتؾى األولى ذو  القخية

متؾسظة  بيشسا مدتؾى التظبيق فى القخية الثانية
% عمى التؾالى، ومؽ ىشا 30%، 47ومختفعة بشدبة 

يتخدد عمى الؾحجات الرحية  تزح أنو ليذ كل مؽي
 بفاعمية. يظبق
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الفجؾة التظبيقية لمسبحؾثات فيسا يتعمق بجرجة تظبيػق وسػائل تشغػيؼ األسػخة وفقػًا إلخػتبلؼ مشظقػة الجراسػة،  .9ججول 

 بيق والتفزيل لؾسائل تشغؼ األسخةفجؾة التظ
 

متهسط القخية  تشعيم األسخةوسائل 
 األولى )أبه نجم(

متهسط القخية الثانية 
 )أوالد العجوى(

الفجهة التطبيقية 
% 

 9.7 3.4 3.1 لؾلب.-1
 40 3.5 2.5 حبؾب.-2
 57.9 3 1.9 حقؽ.-3
 38.5 1.8 1.3 عازؿ ذكخى.-4
 25 1.5 1.2 الؾاقى األنثؾى.-5
 36.4 1.5 1.1 الحاجد السيبمى لؤلنثى.-6
 27.3 1.4 1.1 الكخيؼ السؾضعى.-7
 15.4 1.5 1.3 ربط األنابيب.-8
 16.7 1.4 1.2 تعقيؼ الدوج.-9

 صفخ 1.6 1.6 إطالة مجة الخضاعة.-10
 26.4 20.56 16.30 الجرجة الكمية لتطبيق وسائل تشعيم األسخة

 الفجهة متهسط التفزيل متهسط التطبيق فجهة التطبيق والتفزيل لهسائل تشعيم األسخة
18.3 13.9 24.04 

 
 

درجــة تطبيــق السبحهثــات لهســائل الفجــهة مــا بــين  -ب
 ليحه الهسائل تشعيم األسخة ودرجة تفزيمين

لؾجؾد فجؾة ما بيؽ تظبيق  (9الججول رقم )يذيخ 
السبحؾثات لؾسائل تشغيؼ األسخة وبيؽ درجة تفزيميؽ 

  ليحه الؾسائل وىحه الفجؾة لرالح محؾر التظبيق.
 

 التهصيات
 

بشاءًا عمى ما تؾصمت إليو الجراسة مؽ نتائج تؾصى 
 الجراسة بسا يمى:

تؾصى الجراسة بزخورة إتخاذ إجخاء رسسى فى  -1
ج مؽ الدؽ القانؾنى الذخرية والتأكمحاكؼ األحؾاؿ 

الدوجيؽ عشج تدجيل عقؾد الدواج  سشة( لكل 11)
خاصة عشج تدجيل عقؾد الترادؽ فى الفئة 

سشة(، حيث أف الدواج السبكخ ىؾ  11العسخية )
العبلقة الدواجية التى تشذأ بيؽ الحكخ واألنثى قبل 
بمؾغ الدؽ القانؾنى، بحيث يتؼ اإلعتساد عمى ذاتيؼ 

ار كل مشيؼ درجة مؽ الؾعى والقبؾؿ لتحسل وإعي

السدئؾليات واإللتدامات كل مشيسا تجاه األخخ، 
 وبحلػ يجب التذجيج عمى مكاتب التدجيل.

قياـ كل مؽ اإلعبلـ ووزارة الرحة والسجمذ  -2
القؾمى لمسخأة بشذخ بخامج التؾعية والتثقيف واإلرشاد 
األسخى واإلجتساعى لتؾضيح مخاطخ الدواج 

كخ وأثخه عمى األبشاء والسجتسع، خاصة فيسا السب
يتعمق بالجؾانب الرحية، وفقجاف الحقؾؽ السادية 
فى حاالت الظبلؽ نغخًا لعجـ تدجيل عقؾد الدواج 

باالضافة إلى برفة رسسية قبل الدؽ القانؾنى، 
أثخه عمى الكثافة الدكانية لمجولة مسا يؤدى الى بياف 

إزدياد ىحه الكثافة  إستشداؼ السؾارد وعجـ كفايتيا مع
 الدكانية.

عسل وزارة الرحة عمى رفع السدتؾى الرحى وفقًا  -3
لبخامج عمسية خاصة فيسا يتعمق بتشغيؼ عسمية 
اإلنجاب والخعاية الرحية، حيث أوضحت الجراسة 
الخاىشة أف الجولة دورىا متؾسط فى التؾعية 
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بسقؾمات الرحة اإلنجابية األمشة لمشداء، وذلػ مؽ 
يادة نجوات التؾعية، والقؾافل الظبية خبلؿ ز 

السدتيجفة لمسخأة الخيفية، باإلضافة الى تؾفيخ نجوات 
تؾعية ثقافية لديادة الؾعى بإستخجاـ وسائل تشغيؼ 
األسخة بسا يتشاسب مع الظبيعة الفديؾلؾجية لكل 
إمخأة، حيث فى حالة إستخجاـ السخأة لؾسيمة غيخ 

لحجوث حسل متشاسبة مع طبيعتيا فإف ذلػ يؤدى 
مخة أخخى وبحلػ يجب التأكج بأف الؾسيمة متشاسبة 

 مع طبيعتيا لزساف الفاعمية.
قياـ الجولة بدؽ القؾانيؽ والتذخيعات البلزمة لتغميظ  -4

العقؾبة عمى أطباء الرحة الحيؽ يخالفؾف القانؾف 
 بإسترجار شيادات وفاة لمفتيات وشيادات التدشيؽ.

 

 عـــــــالسخاج
 

 خاجع بالمغة العخبيةاواًل: الس
 

"إتجاىات  .0202األنرارى، أحسج جعفخ صادق 
دراسة -طمبة جامعة بغجاد نحؾ الدواج السبكخ

مجمة كمية الجامعة اإلسالمية، اإلصجار  ميجانية"،
00 ،000-011. 

 .أ0202الجياز السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء 
الشذخة الدشهية إلحراءات الدواج والطالق عام 

، 0201-00000-50مخجع رقم "، 0201
 جسيؾرية مرخ العخبية.

. ب0202الجياز السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء 
-50مخجع رقم الكتاب اإلحرائى الدشهى"، "

 جسيؾرية مرخ العخبية. ،00002-0202
 .0204الجياز السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء 

فرل الدكاف، جسيؾرية مرخ مرخ فى أرقام"، "
 العخبية.

"الشعخية اإلجتساعية ودراسة  .0765الخذاب، سامية 
سمدة عمؼ االجتساع السعاصخ، الكتاب األسخة"، 

، الثانى والخسدؾف، الظبعة الثانية، دار السعارؼ
 . 02ص 

الدواج السبكخ  .0202الجعسى، شحى نجاح بالش 
دراسة ميجانية أنثخوبهلهجية فى –وعالقتو بالفقخ 

الرؾ لمفمدفة والمدانيات والعمؾـ  مجسع الخيخات"،
 ، الدشة الدادسة.11اإلجتساعية، العجد 

"مهقف السجتسع األردنى  .0200الديهد، إسساعيل 
العمـؾ  دراسات من الدواج السبكخ: دراسة ميجانية"،

، (0)17ة، الجامعة األردنية، اإلندانية واإلجتساعي
214-231. 

"أثخ الدواج  .0225الدبعاوى، ىشاء جاسم دمحم 
السبكخ لمفتيات فى عسمية التشسية اإلجتساعية: 

دراسات  دراسة ميجانية فى مجيشة السهصل"،
 .000-75، 06مؾصمية، العخاؽ، 
"مهقف الدوجين من  .0226الدعجودى، زيشب 

دراسة ميجانية -الشدلإستعسال وسائل تشعيم 
رسالة ماجدتيخ،  ببمجية أوالد يعير والية البمجية"،

 كمية العمـؾ اإلندانية واالجتساعية، جامعة الجدائخ.
. 0200الديج، مخفت صجقى عبج الهىاب الديج 

"دراسة بعض مذكبلت السخأة باألسخة الخيفية فى 
عل األىجاؼ األنسائية لآللفية بسحافغة أسيؾط"، 

مهم اإلقترادية واإلجتساعية، جامعة مجمة الع
 .750-727، (6)0 السشرهرة،

الطائى، لطيف ىاشم كدار وعمى حسيج دىر الدبيجى 
"الدواج السبكخ لئلناث فى محافغة واسط  .0202

دراسة فى –)العؾامل السؤثخة فيو وتبايشو السكانى( 
، 03 مجمة كمية التخبية / واسط، جغخافية الدكاف"،

102-142. 

العجسى، مذيخة فتحى دمحم وإيشاس أسعج رزق 
سمؾؾ األزواج السختبط بتشغيؼ األسخة  .0200

وعبلقتو ببعض الستغيخات بإحجى قخى محافغة 
، (6)0 مجمة السشرهرة لمعمهم الدراعية، الجقيمية"،
0263-0276. 

محسهد دمحم سمسان وححام  ،العداوى، سامى ميجى
األسخة لجى محجدات تشغيؼ  .0223خميل حسيج 

مجمة  الشداء الستدوجات فى محافغة ديالى"،
 .002-001، 01الفتح، 

إتجاىات السؾاطشيؽ نحؾ  .0220العسهش، أحسج فالح 
 تشغيؼ الشدل فى بمجة ذات رأس فى جشؾب األردف"،

-043، (1)04مجمة مؤتة لمبحهث والجراسات، 
072. 

 القخآن الكخيم، سهرة الخوم.
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"ظاىخة العشهسة فى  .0201القراص، ميجى دمحم 
مجمة العسيج،  دراسة ميجانية"،–السجتسع السرخى 

4 ،074-105. 
"اإلستخاتيجية  .0202السجمذ القهمى لمدكان 

بالتعاوف مع وزارة  القهمية لمحج من الدواج السبكخ"،
 الرحة والدكاف، جسيؾرية مرخ العخبية.

"دراسة  .0775السشعسة العخبية لمتشسية الدراعية 
التشعيسات الشدهية فى تشسية السخأة مداىسة 

 الخيفية ووثيقة السذخوع الستكامل لتطهيخىا"،
.  جامعة الجوؿ العخبية، الخخطـؾ

مججى عمى يحيى وجاسشت  ،بخكات، دمحم محسهد
"الدواج السبكخ لمفتيات  .0221إبخاىيم ريحان 

وعبلقتو ببعض مؤشخات الرحة اإلنجابية لمسخأة 
 محافغة أسيؾط"،-الخيفية فى قخية عخب مظيخ

(، 4)06 مجمة السشرهرة لمعمهم الدراعية،
2307-2323. 

الدؽ عشج الدواج األوؿ  .0772رزق، إبخاىيم أحسج 
لمسخأة وأثخه عمى اإلنجاب: دراسة ميجانية فى قخيتيؽ 

مجمة السشهفية لمعمهم الدراعية،  تيؽ"،مرخي
07(2) ،0253-0272 . 
"دور التعميم العالى فى تشعيم  .0225/0226زكهر، 

 دراسة ميجانية بسجيشة باتشة"،-األسخة الجدائخية
رسالة ماجدتيخ، كمية العمـؾ اإلندانية والعمـؾ 
اإلجتساعية، جامعة مشتؾرى، وزارة التعميؼ العالى 

 والبحث العمسى، الجدائخ.
زكى، إنترار عبج العديد وسساح عبج الفتاح عبج 

محاضخات فى التخبية " .الجهاد )بجون سشة(
محاضخات غيخ مشذؾرة، كمية التخبية  األسخية"،

 ة الدقازيق.الشؾعية، جامع
"الدواج  .0203سميم، أمل داود وشيساء حارث 

سشة عاىخة مؽ  11السبكخ لسؽ ىؼ دوف سؽ 
دراسة ميجانية -عؾاىخ العشف األسخى ضج األطفاؿ

مجمة  لجى عيشة مؽ طالبات قدؼ رياض األطفاؿ"،
 .27-04، 25البحهث التخبهية والشفدية، 

"وجية نعخ  .0200شيهان، رجاء راتب معخوف 
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ABSTRACT 

 

 The study aimed to identify the causes of early 

marriage for the children, his methods, and identify 

his effects. to determine the relationship between 

the age of the respondents at marriage,  the 

Attitude of respondents toward early marriage for 

the daughter / son and the demographic, economic 

and social variables. To Determine the relationship 

between the application of the respondents to 

family Planning methods and the demographic, 

economic and social variables. to determine the 

respondents Application gap regarding the 

application of family Planning methods, according 

to different regions of the study. to identify the 

respondents application gap of family Planning 

methods and the degree of preference for these 

methods. The study was conducted depending on 

the social survey method in the villages of Kafr 

Abu Najm and Awlad Eiladawy in Sharkia 

governorate on a random sample of 223 units 

represens 5% of the total number of women in 

each village, and collected data using a 

questionnaire by personal interview, starting from 

April until late of June 2016, data were analyzed 

using frequencees and percentages, alpha 

Cronbach's coefficient, weighted mean, Pearson 

correlation coefficient, contingency coefficient, the 

expense of applied gap. 

 The study found a range of resalts including: 

that early marriage percentage (less than 18 

years) in the field study amounted to 36.3%, 

showing that about 43.5%, and 49.8% of the 

respondents have negative attitud and neutral 

about early marriage for girls, while more than half 

respondents have neutral attitud about early 

marriage for the son by 60.5%. and prove the 

existence of a significant relationship between the 

age of the respondents at marriage and variables: 

the number of years of education for the 

respondents, the number of years of education for 

the husband, the age at first birth, the suitable age 

of marriage for girls, the suitable age for boys, The 

attitud toward the planning of the process of 

reproduction. The results indicate existence of 

negative relationship between the age at marriage 

and variables: the number of children, number of 

pregnancies, satisfaction with the difference 

between couple for the girl, satisfaction with the 

difference between couple for their sons. The 

study also found that 94.2 % of respondents have 

neutral and positive attitude toward regulating the 

reproductive process, while shows that the highest 

percentage of respondents neutral and positive 

attitude toward reproductive process. The results 

indicate that 49.8 % of the respondents have 

negative attitude for preference and 49.3 % for the 

application and there are gap between the 

application of the respondents to the methods for 

family planning and the degree of preference for 

these methods.  

 
 
 
 
 
 
 

 


