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 ممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلي التعرف عمي األسباب الدافعة لمزواج المبكر من القاصرات، 
وكذلك التعرف عمي التداعيات االجتماعية والنفسية والصحية لمزواج المبكر لمقاصرات، 
وتقديم حمول مقترحة لمتخفيف من حدة انتشار ظاىرة الزواج المبكر، واستخدمت الدراسة 

، وأثبتت الدراسة قبل بموغ الثامنة عشر من المتزوجات مبكرًا  01عدد دليل دراسة الحالة ل
أن الجيل وعدم الوعي وااللتزام بالعادات والتقاليد ،وكذلك الخوف من العنوسة من أىم 
األسباب الدافعة لزيادة معدالت الزواج المبكر لمقاصرات، وأكدت الدراسة عمي ضرورة 

بل وخدمات وسياسات الحماية االجتماعية لكل تسييل وتبسيط إجراءات الحصول عمي س
 المتضررين من الزواج المبكر.

 زواج القاصرات. -الزواج المبكر -الكممات المفتاحية: الحماية االجتماعية
Abstract 

The current study aims to recognize the reasons behind the early 

marriage of minors, The study also seeks to understanding the social 

,psychological and health implications of early marriage to alleviate 

the spread of the phenomenon of early marriage. 

The study used to a case study guide for 10 early married, The study 

proved that ignorance ,lack of awareness and adherence to customs 

and traditions, as well as fear of spinsterhood are among the most 

important reasons for increasing rates of early marriage for minors. 

The study emphasized the need to facilitate and simplify procedures 

for obtaining means, services and social protection policies for all 

those affected by early marriage. 

Key Words; Social protection- Early marriage- Underage 

marriage 
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 مقدمة:
إن ظاىرة زواج القاصرات من الموضوعات الجديرة بالدراسة واالىتمام نظرًا لتزايد معدالتيا 
في الفترات األخيرة في ظل اختراق قانوني، من جانب المشاركين والقائمين عمي ىذه 

وتمتد آثارىا إلي المجتمع والبناء االجتماعي بأكممو، الجريمة التي تنتيك حقوق الفتاة ، 
عاممين في مجال حقوق اإلنسان، حيث أصبحت ظاىرة اجتماعية عالمية، كما تؤرق ال

فضبل عن أن االىتمام بيذه القضية يرجع إلي وضع المرأة ودورىا في المجتمع والذي 
مدي تقدم المجتمع وتطوره، فالمرأة نصف المجتمع ومسئولة يعتبر مقياس ومؤشر ىام ل

م المجتمع ، باإلضافة إلي أن حمايتيا لن يتقد اعن تنشئة النصف اآلخر وبدون تنميتي
وتحديد حقوقيا وواجباتيا واالعتراف بيا ضرورة اجتماعية ممحة ، فحقوق الفتاة أو المرأة 
جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان والتي تنادي بو كافة المجتمعات في مختمف المحافل 

واقع عمي الفتيات والنساء الدولية ، وبالرغم من ذلك إلي أن ىناك العديد من أنواع العنف ال
بشكل عام ، ولعل زواج القاصرات أحد أىم ىذه األنواع الواجب مجابيتيا والقضاء عمييا، 

تيدد سبلمتو اجتماعيا صحيا ونفسيا ، لما تخمفو من مشكبلت ومخاطر عمي المجتمع 
سن واقتصاديا، كما أن زواج القاصرات يخالف القوانين والمواثيق الدولية المختصة بال

ويشير أحد تقارير منظمة اليونيسيف المناسب لمزواج والقدرة عمي تكوين أسرة ناجحة، 
عام تم  02و 01أعمارىن بين  تتراوحمميون فتاة  31التابعة لؤلمم المتحدة إلي أن نحو 

 3أي تقريبا بمعدل فتاة واحدة من كل  ،الثامنة عشر من عمرىم إتمامتزويجين قبل 
مميون فتاة  01يتم سنويًا تزويج (، و 0عام) 01مميون منين تم تزويجين قبل  03فتيات، و

قاصر وتغذي عوامل الفقر والجيل والخوف ىذه الظاىرة التي يجب تكثيف الجيود 

                                                 

مدني: دور الجمعيات األىمية في مواجية ظاىرة زواج القاصرات، مجمة دراسات في  عبد العظيمىالة  (0)
 044، ص 0101، 0، المجمد  11، العدد اإلنسانيةالخدمة االجتماعية والعموم 
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تي سيزوجن لمحاربتيا، وحسب منظمة "غرلز نوت براديس" أن عدد الفتيات القاصرات الموا
 (.0مميار فتاة) 0,0سيبمغ  0111بالقوة بحمول العام 

لكل أفراد المجتمع فمن وتعتبر الحماية االجتماعية كنظام اجتماعي أحد القضايا اليامة 
خبلليا يعيش اإلنسان في أمن واستقرار وطمأنينة وكل شخص يحتاج إلي الحماية من 

حماية االجتماعية من مجموعة البرامج التي المخاطر االجتماعية التي تواجيو ، وتتشكل ال
تيدف إلي تمكين الفقراء من خبلل تزويدىم بالميارات المطموبة والقدرة عمي المطالبة 
والضغط بيدف تحقيق التحرر من الحاجة والخوف ، ولذا تكرس الوثائق الدولية المتعمقة 

اإلعبلن العالمي من  00بحقوق اإلنسان في الحماية االجتماعية ،حيث نصت المادة 
عمي أن لكل شخص بوصفو عضوًا في المجتمع حق  0524لحقوق اإلنسان الصادر عام 

عمي أن  0131في الضمان االجتماعي، كما تؤكد خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 
 (.3ىذه الحماية ضرورية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة)

 مشكمة الدراسة:
نما ىي قضية قديمة قدم  إن ظاىرة الزواج المبكر لمقاصرات ليست بقضية جديدة وا 

جعل منيا اإلنسان، ولكن الحديث فييا ىو تزايد معدالتيا سواء في الريف أو المدينة، مما 
أزمة اجتماعية مستدامة في حاجة إلي ضرورة الحد من معدالتيا األمر الذي يتطمب 

كومية واألىمية لتقديم كافة آليات وبرامج الحماية االجتماعية تكاتف العديد من الجيات الح
لبشر يواجو شرائح االتجار با أنواع نوعا من يعد زواج القاصراتليذه الفئة وخاصة أن 

بل ويشكل تيديدًا ألبنية اجتماعية واسعة، ويمثل انتياكًا صارخًا لحقوق المرأة وكرامتيا،

                                                 

، 30، مجمة جامعة دمشق ، المجمد ( عبير محمود سرور: زواج القاصرات في األسرة الريفية الميجرة 0)
 31ص ، 0102ني، سوريا، العدد الثا

_ 0521عبلء عمي الزغل: تحميل سياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت خبلل الفترة ) (3)
( شبكة األمان االجتماعي نموذجًا، مجمة كمية الخدمة االجتماعية لمدراسات والبحوث االجتماعية، 0105

 221، 235ص ص ، 0105، 03جامعة الفيوم، العدد 
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والفتيات بشكل خاص ىمة الفئات أو الشرائح األكثر الدولة،  ويعتبر األطفال بشكل عام، 
 تضررًا وذلك لصغر سنيم وممارسة السمطة األبوية عمييم.

ومن ىنا تتبمور مشكمة الدراسة في تساؤل رئيس يتمثل في ما آليات الحماية االجتماعية 
ومحاولة لتقديم حمول مقترحة لمتخفيف من حدة انتشار  لمقاصرات من الزواج المبكر؟

 لزواج المبكر لمقاصرات.ا
 أهمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة في تزايد معدالت الزواج المبكر لمفتيات خاصة في اآلونة األخيرة ، 
وما ترتب عميو من مشكبلت اجتماعية ونفسية وصحية وأسرية، فضبًل عن زيادة معدالت 
الطبلق، األمر الذي يستدعي سرعة التدخل من كافة القطاعات لوضع حمول جذرية 

انتشارىا، وتحديد كيفية تقديم الحماية االجتماعية ليذه الفئة لمعالجتيا، والتخفيف من حدة 
 ويمكن توضيح أىمية البحث عمي مستويين:،  وتوعيتيا بحقوقيا 

 أ_ األىمية النظرية:
تتمثل األىمية النظرية في إلقاء الضوء عمي ظاىرة الزواج المبكر لمقاصرات وتحديد آليات 

، والتي تؤكد عمي ضوء نظرية التبادل االجتماعيلمقاصرات وذلك في الحماية االجتماعية 
جبارىا عمي الزواج رغمًا عنيا استغبلل الفتاة  .تحت شعار )ستر الفتاة( وا 

 األىمية التطبيقية:ب_ 
ترجع األىمية التطبيقية لمدراسة إلي أن ظاىرة الزواج المبكر تمثل انتياك لحقوق الفتاة 

اعية والصحية والنفسية عمي الفرد واألسرة ويترتب عمييا العديد من المشكبلت االجتم
من  والمجتمع، ومن ثم البد من التعرف عمي أسباب ىذه الظاىرة والتداعيات الناجمة عنيا

، لموقوف عمي نوعية الحماية االجتماعية الواجب تقديميا وجية نظر القاصرات أنفسيم
 لمفتيات القاصرات البلتي وقعن عميين ىذا الضرر.

 ة:أهداف الدراس
 _ الوقوف عمي األسباب الدافعة لمزواج المبكر لمقاصرات.0
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 _ التعرف عمي التداعيات االجتماعية والنفسية والصحية لمزواج المبكر لمقاصرات.0
 _ توضيح كيفية تقديم الحماية االجتماعية لمقاصرات.3
 _ تقديم حمول مقترحة لمتخفيف من حدة انتشار ظاىرة الزواج المبكر.2

 الدراسة:تساؤالت 
 _ ما األسباب الدافعة لمزواج المبكر لمقاصرات؟0
 _ ما التداعيات االجتماعية والنفسية والصحية لمزواج المبكر؟0
 _ كيف يمكن حماية القاصرات من الزواج المبكر اجتماعيا؟3
 _ ما الحمول المقترحة لمتخفيف من حدة انتشار ظاىرة الزواج المبكر؟2

 مفاهيم الدراسة:
 :اآلليات

خرين ومحور المعمومات كة بين كل المعمومات المرسمة لآلتعرف بأنيا طريقة اتصال مشتر 
 (.2وتحديد قاعدة محصمة االختيارات)

ويمكن تعريف اآلليات إجرائيًا بأنيا مجموعة من اإلجراءات التي يمكن اتخاذىا من جانب 
القاصرات البلتي تزوجن الدولة والمنظمات األىمية ومن شأنيا حماية وتمبية متطمبات 

 مبكرًا، وكذلك من قد يقعن فريسة لمزواج المبكر.
 الحماية االجتماعية:

عرفيا البنك األسيوي لمتنمية عمي أنيا مجموعة من السياسات والبرامج مصممة لمحد من 
الفقر والضعف من خبلل تعزيز كفاءة العمل وتقميل تعرض الناس لممخاطر ، وتعزيز 

حمايتيم من التيديدات وانقطاع أو فقدان الدخل وتتكون الحماية االجتماعية القدرة عمي 
 من خمسة عناصر رئيسية ىي:

                                                 

داليا صبري غنيم: آليات المنظمات األىمية في المدافعة عن المسنين ببل حماية، مجمة كمية الخدمة  (2)
 251، ص 0105، 02االجتماعية لمدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد 
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 _ أسواق العمل.0
 _ التأمين االجتماعي.0
 _ المساعدة االجتماعية.3
 _ مخططات لحماية المجتمعات.2
 (.1_ حماية الطفل)1

من المبادرات أو الخدمات التي  ىي مجموعة ونعني بالمفيوم اإلجرائي لمحماية االجتماعية
المختمفة لمساعدة الفقراء  اإلعبلميجب أن تقدميا الييئات الحكومية واألىمية ووسائل 

والضعفاء وخاصة األطفال والمرأة وىدفيا الحد من زيادة معدالت زواج القاصرات بسبب 
 مخاطره الجسيمة.

 القاصرات:
من عمره، والقاصر اجتماعيا يعني  القاصر ىو كل شخص لم يكمل السنة الثامنة عشر

 (.2من لم يبمغ سن تحمل المسؤولية ، ولم يتم اكتمال نضوجو الجسمي والعقمي والنفسي)
والقاصر في عمم االجتماع ىو من لم يبمغ سن الرشد وىو عديم األىمية لؤلداء ، وىو الفرد 

 (.3الذي لم يبمغ سن البموغ بعد سواء كان ذكر أو أنثي)

                                                 

ة : دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في توفير الحمايعبد الحميدمحمود الكردي، ناىد حسيني ( 1)
االجتماعية ألطفال الشوارع دراسة مطبقة عمي مراكز دعم واتخاذ القرار بمديرية التضامن االجتماعي 
بكفر الشيخ، ، مجمة كمية الخدمة االجتماعية لمدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد 

 03، 00،  ص ص 01،0105
والقانون، مجمة جامعة الشارقة لمعموم الشرعية  ( صالح خالد الشقيرات : زواج القاصرات بين الشريعة2)

 030، 030، ص ص 0105، اإلمارات،  ديسمبر 0العدد  02والدراسات اإلسبلمية، المجمد 
الرافدين، العدد  آدابنسمة محمود سالم: زواج القاصرات دراسة ميدانية في مدينة الموصل، مجمة  (3)

 321ص  0101، العراق، 40
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الفتيات الصغيرات سنا والمواتي ُيجبرن عمي الزواج  بأنين إجرائياف القاصرات ويمكن تعري
لتحقيق منفعة قد تكون مادية، أو قيمية أو دينية كما يعتقد أىل تحت ضغط من األسرة 

 القاصر.
 الزواج المبكر:

قبل  يعرف الزواج المبكر من الناحية العممية بأنو الزواج قبل البموغ ، وىو الزواج الذي يتم
بموغ ثمانية عشر سنة ، فأمر الزواج مربوط بالبموغ ،والبموغ الكامل عند الفتاة ىو الفترة 
الزمنية التي تتحول فييا الفتاة من طفمة إلي بالغة وخبلل ىذه الفترة تحدث تغيرات 

 (.4فسيولوجية وسيكولوجية عديدة في جسميا)
ة التي تنشأ في سن مبكر أي قبل بموغ كما يمكن تعريف الزوج المبكر بأنو العبلقة الزواجي

السن القانوني ، وذلك من أجل التخمص من التيميش والسمطة األبوية والييمنة 
 (.5الذكورية)

ويمكن تعريف الزواج المبكر إجرائيًا بأنو ىو ذلك النوع الذي يتم قبل إتمام الفتاة لسن 
 فتضطرشي ألسرة الفتاة الثامنة عشر، ويتم بشكل إجباري نتيجة لضعف المستوي المعي
 إلي التخمص من أعبائيا عن طريق التخمص منيا بيذه الطريقة.

 الدراسات السابقة:
ىدفت دراسة خالد محمود الموسومة بالزواج المبكر لئلناث في منطقة القدس أبعاده وآثاره 

( إلي التعرف عمي اتجاىات المتزوجات مبكرًا نحو ظاىرة الزواج المبكر في منطقة 01)

                                                 

ارام توفيق حمو: آثار الزواج المبكر عند الفتيات في المجتمع العراقي "دراسة ميدانية في مخيمات  (4)
 50، ص 0101، 33النازحين، مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية ، العدد 

القاصرات نموذجا"،  المجمة  أنجي خيرت حمزة:المخاطر المجتمعية لظاىرة االتجار بالبشر"زواج (5)
 512، ص 0105، 32العممية بكمية اآلداب، العدد 

خالد محمود عمي محيسن: الزواج المبكر لئلناث في منطقة القدس أبعاده وآثاره "دراسة وتحميل"،  (01)
 0111رسالة ماجستير، جامعة القدس، برنامج الدراسات اإلسبلمية المعاصرة، 
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القدس ، وتحديد إيجابيات وسمبيات الزواج المبكر في منطقة القدس، وتم إجراء الدراسة 
مفردة من المتزوجات مبكرًا باستخدام أداة االستبيان، واتضح أن  001عمي عينة قواميا 

 بكر نسبة من وجية نظر المبحوثات كان تحمل المسؤولية مبكرًا.أعمي مخاطر الزواج الم
تسعي دراسة  شذي نجاح إلي تقديم صورة بمنيج موضوعي لمن يغفل مشكمة الزواج 
المبكر التي باتت عند أكثر الناس أمرًا مألوفًا وطبيعيًا دون التفكير في مخمفاتيا السمبية، 

لتعميمي لؤلسرة والزواج المبكر لمفتيات، ويتألف والتعرف عمي طبيعة العبلقة بين المستوي ا
فردًا من أرباب األسر من الذكور واإلناث الساكنين في مجمع  31مجتمع البحث من 

الخيرات، وتوصمت الدراسة إلي أن التسرب الدراسي ىو أحد أسباب الزواج المبكر فاألسرة 
ألسر الغير متعممة أو المتوسطة المتعممة ال تزوج بناتيا إال بعد إكمال مراحل الدراسة ،وا

التعميم غالبًا ما يزوجون بناتيم في سن مبكر وخاصة األسر التي تنحدر من الطبقة 
 (.00الريفية)

وأشارت دراسة كبل من "عمر الشواشرة وطارق جيت" إلي التعرف عمي مستوي الصحة 
الدراسة عمي  النفسية لدي البلجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن، وأجريت

البالغ عددىن  0102إلي  0100المتزوجات السوريات القصر في األردن لؤلعوام من 
مفردة، وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوي الصحة النفسية عمي المقياس ككل لدي  3111

 (.00البلجئات السوريات القاصرات المتزوجات كان متوسطًا)
ميل تأثير زواج األطفال عمي التعميم ( إلي تح03) Shamnaz Arifin Mimوىدفت دراسة 

الرسمي لفتيات القرية البنغالية وتمكينين السيما في سياق منطقة "رانبيور" من أجل 

                                                 

: الزواج المبكر وعبلقتو بالفقر دراسة ميدانية أنثروبولوجية في مجمع شذي نجاح ببلش الدعمي (00)
 0102، العراق،  02الخيرات، الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية، جامعة القادسية، العدد

عمر الشواشرة، طارق جيت: مستوي الصحة النفسية لدي عينة من القاصرات السوريات المتزوجات،  (00)
 0103، 3، عدد 03األردنية في العموم التربوية ، األردن،  مجمد المجمة 

Shamnaz Arifin Mim: Effects of child marriage on girls ,Education and Empowerment, Journal 

of Education and Learning ,vol 11, 2017  (
11

 ) 
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المساىمة في زيادة الوعي بين المجتمعات األبوية حيث ال يزال تعميم الفتاة وتمكينيا غير 
ي قطاع "رانبيور" لم مشجع أو ممارس بشكل كامل، وقد توصمت الدراسة إلي أن الفتيات ف

 يحصمن عمي حقوقين التي قد تسيل إحداث التغيير الييكمي في المجتمع األبوي.
وكذلك كان اليدف من دراسة "آدمو" ىو معرفة التصور والعوامل التي تؤثر عمي الزواج 
المبكر في مجتمع شبو حضري )والية سوكوتو النيجيرية( حيث أجريت الدراسة في منطقة 

(Illela ) إيمبل بوالية سوكوتو شمال غرب نيجيريا ، وتم االعتماد عمي أداة االستبيان الذي
أسرة، وأثبتت الدراسة أن المعتقد الديني ومنع االختبلط الجنسي ىما أىم  01طبق عمي 

األسباب الدافعة لممارسة الزواج المبكر ، لذلك سيساعد خمق الوعي بين اآلباء وتثقيف 
 (.02مخاطر المترتبة عميو)الفتيات في الحد من ال

وقد ىدفت دراسة شيماء العش إلي التعرف عمي دور األسرة وعبلقتيا بزواج القاصرات، 
وتحديد دور الفقر كمتغير اجتماعي في تنامي ظاىرة زواج القاصرات، والتعرف عمي 
األسباب واآلثار الناجمة عن زواج القاصرات، وقد اعتمدت الدراسة عمي دليل دراسة 

ة ودليل المقابمة كأدوات لجمع البيانات، وطبقت الدراسة في قرية ميت الخولي عبداهلل الحال
حالة، وتوصمت الدراسة إلي  00مركز الزرقا محافظة دمياط، وطبقت عمي عينة قواميا 

أن النمط الثقافي لمزواج يختمف باختبلف األسر ونوعية البيئة فيناك بعض األسر كان 
ير واألسر األخرى تمثمت في التخمص من شبح العشوائيات اليدف منيا ىو قيمة الم

 (.01والرغبة في الخروج إلي المدينة)

                                                 

Adamu,Perception and Factors Influencing early marriage in a Semi-Urban 

Community of Sokoto State, North-West Nigeria, Usmanu  Danfodiyo 

University, Department of Obstetrics ,Nigeria, 2017 (
11

) 

شيماء يحيي العش، الفقر وعبلقتو بزواج القاصرات دراسة حالة، جامعة دمياط ، كمية اآلداب، قسم  (01)
 0103االجتماع، رسالة ماجستير، 
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( الي التعرف 02)تيدف دراسة نيمة ناظم "ظاىرة زواج القاصرات في ظل األزمة السورية"
عمي أسباب زواج القاصرات في ظل األزمة السورية، وتحديد أنماط زواج القاصرات في 

ي اآلثار الناجمة عن ىذا الزواج عمي الفتاة القاصر وعمي المجتمع، سوريا، والتعرف عم
وقد طبقت ىذه الدراسة عمي النساء المتزوجات القاصرات المقيمات في مراكز اإليواء في 

قاصر متزوجة، باالعتماد عمي أداة االستبيان،  011مدينة جرمانا، والبالغ عددىا 
ثر عمي نمو شخصية الفتاة حيث يجعميا وتوصمت الدراسة إلي أن زواج القاصرات يؤ 

شخصية منغمقة غير قادرة عمي إقامة عبلقات خارج نطاق أسرتيا نظرًا لعدم امتبلكيا 
 مخزونا ثقافيًا كافيًا يمكنيا من ممارسة الحوار مع باقي أفراد المجتمع.

تحصيل في حين ىدفت الدراسة المعنونة بدراسة إحصائية لتحديد أثر الزواج المبكر عمي ال
( إلي الكشف عن أثر الزواج المبكر 03العممي لطالبات كمية التربية لمبنات جامعة تكريت)

 41عمي المستوي العممي لمفتاة الجامعية المتزوجة مبكرًا، واعتمدت عمي عينة قواميا 
طالبة من طالبات المرحمة الثالثة ومن مختمف األقسام بطريقة عشوائية ، واتضح من 

راسة أن وجود األطفال شكل العامل األساسي الذي يدفع بالطالبة المتزوجة خبلل نتائج الد
 إلي تأجيل دراستيا ، لما يحتاج إليو الطفل الوليد من رعاية واىتمام كبير.

( إلي التعرف عمي تأثير العادات عمي ارتفاع نسبة 04وقد ىدفت دراسة ىناء حسن البدري)
ن عمي ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وقد زواج القاصرات، والتعرف بمدي تأثير الدي

                                                 

( نيمة ناظم ياغي : ظاىرة زواج القاصرات في ظل األزمة السورية "دراسة ميدانية في مدينة جرمانا"، 02)
 0104، 3، العدد21مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية، المجمد 

لتحديد أثر الزواج المبكر عمي التحصيل  إحصائية( أسماء صالح قدوري ، أحمد خمف غنام: دراسة 03)
، العدد 04مي لطالبات كمية التربية لمبنات جامعة تكريت، مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية ، المجمد العم
 0101، العراق، 3
( ىناء حسن البدري: زواج القاصرات بين الدين والعادات )دراسة اجتماعية ميدانية في محكمة 04)

، 20وعموم اإلنسانيات واالجتماع، العدد األحوال الشخصية في مدينة الديوانية(، مجمة الفنون واألدب 
 0101نوفمبر 
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فتاة من المتزوجات مبكرًا،  23اعتمدت الدراسة عمي منيج المسح االجتماعي بالعينة عمي 
وتوصمت الدراسة إلي انتشار ىذا النوع من الزواج بنسبة كبيرة بين األقارب في األرياف 

الدينية سبب في ارتفاع نسبة حفاظًا عمي سبللة العائمة ونسميا، وأن االلتزام بالمعتقدات 
زواج القاصرات حيث أن لمشريعة اإلسبلمية مقاصد متعددة في ذلك منيا عفة النفس وعدم 

 الوقوع في الحرام وحفظ النوع اإلنساني.
 التوجه النظري:

 نظرية التبادل االجتماعي:
، وينصب التركيز فييا عمي لقد ارتبطت نظرية التبادل االجتماعي باسم جورج ىومانز

أدرك وقد تفسير الفعل االجتماعي من خبلل عمل األفراد بفاعمية لتحقيق مصالحيم، 
منظومة المعاني المرتبطة باالستغبلل والدونية االجتماعية ىومانز أن القوة يمكن أن تولد 

 وانتياك العدالة والخضوع، حيث يري أن ىناك كثيرين من الناس يخضعون لممعايير
، وربما تتعارض مع مصالحيم ، ولذلك البد من االستناد إلي  إرادتيماالجتماعية رغم 

القواعد السوسيولوجية التي تفسر ىذه المعادلة من خبلل تفاضل القوة القائم عمي إخضاع 
بعض الناس لغيرىم بموجب ما يمتمكونو من مصادر تمكنيم من السيطرة عمي اآلخرين، 

 (.05والتحكم بيم)
 التي تستند عمييا نظرية التبادل االجتماعي: لمبادئاأىم 

تتعمق العبلقات وتستمر وتزدىر إذا كان ىناك ثمة موازنة بين األخذ والعطاء أي  -0
 بين الحقوق والواجبات المناطة بالفرد والجماعة.

تتوتر العبلقات أو تنقطع أو تتحول إلي عبلقات ىامشية في أحسن األحوال إذا  -0
 ن.والعطاء بين الشخصيين المتفاعمي ن بين األخذاختل مبدأ التواز 

                                                 

)التوازن التفاضمي صيغة توليفية  الحوراني: النظرية المعاصرة في عمم االجتماع عبد الكريم( محمد 05)
 10: 21ص ص ، 0104، ر مجدالوي لمنشر والتوزيع، عمان، دابين الوظيفة والصراع( 
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الموازنة بين الواجبات والحقوق ال تتحدد بالمجاالت المادية فقط بل تتحدد أيضًا -3
 (.01بالمجاالت القيمية والمعنوية والروحية واالعتبارية)

لمبشرية، فسوف نجد أنو كان تاريخًا متحيزًا لغير صالح تأممنا التاريخ الحضاري ونحن إذا 
حيث أنتج برغم تأكيد الرمزية الدينية عمي المساواة الفطرية بين الرجل والمرأة ، المرأة 

التطور الحضاري واالجتماعي المجتمع الذي ترسخت فيو ثقافة تقميدية تحيزات لمرجل عمي 
، لئلنسانيةتحقق الرشد الحضاري  حتى حساب المرأة ، وقد ظل الحال عمي ىذا النحو

 (.00الذي تحقق من خبلل الوحي باألديان)
وخبلصة القول أن قضية زواج القاصرات تزداد معدالتيا بفضل العادات والتقاليد الموروثة 
ن كانت خاطئة، وكذلك المعتقدات الدينية المغموطة، األمر الذي يجعل الفتاة بمثابة  حتى وا 

ة األبوية يستطيع التصرف فييا وقتما يشاء وحيثما يشاء ، دون وسيمة ممموكة لمسمط
مراعاة لصغر سن الفتاة وما يعقبو من مشكبلت نفسية وصحية وتناسمية، مما يمثل انتياك 

 لمقيمة الرمزية لممرأة.
 المنهجية لمدراسة: اإلجراءات

 : نوع الدراسة: أوالا 

حيث تركز عمى وصف ظاىرة  وصفية"تحدد الباحثة ىذه الدراسة في كونيا "دراسة 
أسباب  ف كل ما يتعمق بيا منودراسة ظروفيا المحيطة بيا وذلك لكش، زواج القاصرات
حيث يتم استخبلص  ، انعكاس ىذه الظاىرة عمي القاصر واألسرة والمجتمع وآثار وحقائق

                                                 

عية المتقدمة دراسة تحميمية في النظريات االجتماعية ( إحسان محمد الحسن: النظريات االجتما01)
 043، 042، ص ص 0101، 3المعاصرة، دار وائل لمنشر، عمان ، ط 

عل ليمة: النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع صراع الحضارات عمي ساحة المرأة والشباب، الكتاب ( 00)
 000، ص 0101الثاني، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

111 

 

 

 

الستخبلص داللتيا وذلك لوضع  ؛وتحميميا وتصنيفيا وتفسيرىا، تمك الحقائق والبيانات
 ا.لتخفيف من حدة انتشارىو  أفضل الوسائل لمكافحة ىذه الظاىرة

 : منهج الدراسة: ثانياا 

، وقد اعتمدت الدراسة الراىنة عمى منيج دراسة الحالة لوصف الظاىرة موضوع الدراسة
لمعرفة  القاصرات البلتي تزوجن مبكرًا،باستخدام دليل دراسة الحالة عمى مجموعة من 

 والظروف المحيطة بنشأة القاصر،ودرجة تعميميا من عدمو،الخصائص االجتماعية لين،
ىذا الزواج،  ، واآلثار المترتبة عميزواجين مبكراً لمعرفة وجية نظرىم عن أسباب و 

 والمشكبلت االجتماعية والصحية والنفسية البلتي يتعرضن ليا جراء ىذا النوع من الزواج.
 جمع البيانات: واتأد:ثالثاا 

والبالغ  المتزوجات مبكرا القاصرات اعتمدت الدراسة عمى دليل دراسة الحالة لعدد من
 عام. 02إلي  00والتي يقع أعمارىن من  حاالت عشرةعددىم 

 مجاالت الدراسة:

 الرضا بمحافظة دمياط.: أجريت الدراسة في قرية أم الجغرافيالمجال 

من النساء المتزوجات مبكرا قبل  01عينة قواميا  المجال البشري: طبقت الدراسة عمي
 إتمام الثامنة عشر من عمرىم.

المجال الزمني: طبقت الدراسة الميدانية في الفترة من شير يونيو إلي شير نوفمبر 
0101. 

 :لقد ركزت الدراسة الحالية عمي ثبلث محاور أساسية ىيو 

 األول: األسباب الدافعة لزواج القاصرات.

 انعكاسات الزواج المبكر.الثاني: 
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 الثالث: آليات الحماية االجتماعية لمفتاة القاصر.
 األسباب الدافعة لزواج القاصرات:المحور األول: 

 العادات والتقاليد:

بالرغم من تطور المجتمعات وحدث العديد من التغيرات والتحوالت االجتماعية في كافة 
الذين يكرىون بناتيم عمي الزواج مبكرًا  مناحي الحياة إال أن مازالت ىناك بعض األسر

ودون أن يعطوىا حق تقرير مصيرىا أو حق اختيار شريك حياتيا، أو قد يترقب ولي أمرىا 
تحقيق مصمحة شخصية من وراء تزويجيا لشخص معين، فيعتبرىا احدي صفقاتو 

ادات المربحة، ووسيمة لجمب المال، ويعتبر رفضيا لمزواج من ىذا الشخص خروجًا عن ع
 (.00وتقاليد األسرة)

 محدودية التعميم أو انخفاض مستوي التعميم:

التعميم أحد األركان األساسية في التحول االقتصادي واالجتماعي لعموم السكان، وتبرز 
تأثيراتو في بنية السكان ووظيفتو وحركتو فعندما تستمر المرأة في التعميم وخاصة الجامعي، 
يرتفع عندىا الوعي كما يرتفع سن الزواج فتقل نسبة الزواج المبكر ، وتتحدد سنوات الحمل 

فرص ميمة لدي الزوج والزوجة السيما المستوي  إضاعةلدييا، والزواج المبكر يسبب 
 (.03التعميمي الجيد)

                                                 

: ممارسة العبلج الخبراتي الجماعي لوقاية الفتيات المعرضات لخطر زواج عبد السبلم( ىناء فايز 00)
الصفقة كأحد أشكال االتجار بالبشر، في المؤتمر الدولي الخامس والعشرون لكمية الخدمة االجتماعية 

، ص 0100حموان،  ،3بجامعة حموان، "مستقبل الخدمة االجتماعية في ظل الدولة المدنية الحديثة"، مج
0113 

صبرية عمي حسين روضان: أثر الزواج المبكر لمفتيات في عممية التنمية االجتماعية في قضاء  (03)
، 0102، 2، العدد05، المجمد  اإلنسانيةالشامية "دراسة في الجغرافية االجتماعية"، مجمة القادسية لمعموم 

 014ص 
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 التمييز بين الذكور واإلناث:
عمييا من لفتاة يشكل عبئًا وىذا لو دور سمبي عمي الفتاة فتعتبر األسرة أن وجود ا

بمغت سن العاشرة أصبحت بالغة وتبدأ القيود  متىالنواحي المادية واالجتماعية، وأنيا 
بإحاطتيا من كل الجيات تحت عنوان الحفاظ عمي شرف العائمة ، ويصبح ىم األسرة 
الوحيد تزويجيا ألول طالب الزواج بحجة سترىا، كما أن ىناك اعتقاد سائد بأن تزويج 

  (.02البنات في سن مبكرة تأتي من باب المحافظة عمييا)

 تماعية األسرية:التنشئة االج
األسرة ىي أسمي وأبدع ثمرات الحضارة اإلنسانية وىي األعظم تكوين العقل واألخبلق 

أن تكون واألسرة ىي التي تؤثر في حياة القاصر من ناحية تنشئتيا ومدي صبلحيتيا 
ذا كانت األسرة متصدعة ويسودىا الصراع وتخفي روح المحبة فإن الفتاة  زوجة صالحة، وا 

ن لم تكن  حتىخيط لمخبلص من ىذه األجواء فتتقبل الزواج في سن مبكر  تتمسك بأي وا 
 (.01مستعدة ليذا الزواج نفسيًا)

 انعكاسات الزواج المبكر:المحور الثاني: 
لقد نتج عن تمك الظاىرة العديد من اآلثار التي تيدد المجتمع منيا انخفاض مستوي 

نجاب عدد أكثر التعميم في المجتمع وعدم قدرة الوالدين عمي  التربية السميمة ألبنائيم ، وا 
من األطفال، وانتشار الخبلفات األسرية ، والحرمان العاطفي من حنان الوالدين ،وحرمان 

                                                 

مصطفي حمدي أحمد وآخرون: دراسة اجتماعية لظاىرة الزواج المبكر بريف محافظة أسيوط، مجمة  (02)
 355، ص 0105، 0العدد  11كمية الزراعة، جامعة أسيوط،  مجمد 

( نبراس عدنان: زواج القاصرات دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد، مجمة الجامعة العراقية، 01)
 210)د.ت(، ص ، العراق،  21العدد 
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البنت من حقيا في اختيار الزوج، ومن عيش مرحمة الطفولة، وزيادة توترىا واكتئابيا، 
 (.02ن اإلناث)وارتفاع معدالت الطبلق ، وكذلك ارتفاع معدالت األمية بي

فزواج القاصرات يضر بالفتاة من كافة النواحي فيو أواًل ينتيك طفولتيا وثانيًا يحرميا 
من حقيا الشرعي في الحصول عمي وثيقة تثبت زواجيا أو حقيا عند حدوث أي خبلف 
بين الزوجين ، وثالثًا يحرم المولود من أدني حقوقو ،وىو التسجيل في السجبلت الرسمية 

ه ،إال عند بموغيا السن القانوني لمزواج، مما يؤثر ذلك عمي مولودىا أيضًا عندما عند مولد
يحين موعد دخولو مرحمة التعميم األساسي، وقد يدفع ذلك لعدم االلتحاق بالتعميم ، مما 
يؤثر عمي حياتو بأكمميا، وىنا تضعف التشريعات التي تحمييا وتحمي مولودىا وتكفل 

 ليما حياة آمنة.

 آليات الحماية االجتماعية لمفتاة القاصر:المحور الثالث: 
تعميميا وتثقيفيا حتى تدرك ما ليا من حقوق تأمين الحماية االجتماعية لمقاصر في  يكمن

ذلك  وما عمييا من واجبات، والتعميم ىنا ال يعني مجرد تعميم القراءة والكتابة ، بل يتخطي
ليشمل تطوير مواىبيا، وتنمية قدراتيا اإلبتكارية واإلبداعية، فتصبح بذلك الفتاة غاية 
وليست وسيمة تستخدميا األسرة لجمب المال من ثري عربي، أو بيعيا والتخمص من أعباء 
اإلنفاق عمي تربيتيا وتعميميا، فالمرأة ىي نصف المجتمع وىي عضو أساسي وفعال في 

لقدرة عمي تمكنيا من اجتمع تحتاج إلي تعميم وتدريب وزرع الثقة بالنفس لتحقيق تنمية الم
االعتماد عمي الذات وتحمل المسؤوليات، أما في ىذه السن الصغيرة فيي غير قادرة عمي 

 (03ومتطمباتو، نظرا لعدم اكتمال قدراتيا العقمية والفكرية) الزواج ومسؤولياتو

                                                 

جمال الشاعر، مصطفي رضوان: أسباب ظاىرة زواج القاصرات واآلثار المترتبة عمييا بريف  (02)
 052، 051، ص ص 0102مجمة كمية الدراسات اإلنسانية ، القاىرة، ديسمبر محافظة الجيزة، 

بنانية مال ( فوزي خميس وآخرون: حماية القاصرات من الزواج المبكر الواقع والمرتجي،الجامعة03)
 01، ص 0102األمريكية، بيروت، 
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حقيا في الحماية من االستغبلل االعتراف بفي  كما تتمثل الحماية االجتماعية لمقاصر
االقتصادي والجنسي تحت مسمي الزواج المبكر،والذي يعتبر أكثر أنواع انتياك حقوق 

، وتقع ىذه الحماية عمي األسرة ، ولكن يبدو ىنا جميا أنو نتيجة المرأة انتشارًا وذيوعًا 
قافية التي يشيدىا العالم اليوم ، لحدوث العديد من التحوالت االجتماعية واالقتصادية والث

طغت المادية عمي بعض األسر وحدث تغير في وظائف األسرة، وفي قيميا واتجاىاتيا 
وأفكارىا وقراراتيا، ولعل أبرزىا اتخاذ رب األسرة القرار بتزويج بناتو من رجال يكبرونين 

ع االقتصادية بكثير مقابل المغريات المالية لمتخمص من أعبائين نتيجة تردي األوضا
 (.04ألغمب األسر المصرية)

يمكن تقديم الحماية االجتماعية من خبلل زيادة األمن لمقاصرات، ومساعدة األسر 
والمجتمعات المحمية عمي الحفاظ عمي سبل المعيشة في مواجية الصدمات لتقميل احتمالية 

عبلم بكافة كما يمكن تقديم الحماية من خبلل وسائل اإل(، 05حدوث مثل ىذه الصدمات)
أشكالو وتقديم التوعية المجتمعية، واالعتماد عمي الرائدات الريفيات في توعية األسرة الريفية 
بمخاطر ىذا النوع من الزواج وانعكاساتو عمي الصحة والحالة النفسية وعمي المجتمع 

 بأكممو. 
اجتماعيا من خبلل مساعدة النساء عمي الحصول عمي لذلك البد من تمكين المرأة 

حقوقين في المجاالت المختمفة ، وتوفير فرص التعميم والصحة وكذلك مساندة المرأة التي 
تعيش في ظروف صعبة بما في ذلك القاصرات، وحماية المرأة من خبلل القضاء عمي 

بينيا وبين المشاركة الفاعمة  الظواىر السمبية التي تيدد حياتيا وسبلمتيا وكرامتيا، وتحول

                                                 

( نجبلء أحمد المصيمحي: التدخل الميني بالممارسة العامة في الخدمة العامة االجتماعية لتنمية وعي 04)
أرباب أسر الفتيات القاصرات بمخاطر زواج الصفقة )دراسة مطبقة عمي جمعية المرأة العصرية لتنمية 

الغربية(، المؤتمر العممي الدولي الرابع والعشرون لمخدمة االجتماعية  _ محافظةالكبرىالمجتمع بالمحمة 
 2200،ص 0100، حموان، 03"الخدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية"، مج 

Andy Norton and others, social protection Defining the field of action and 

policy,Development Policy Review, 2002, P544 (
11

) 
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في كافة المجاالت بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتيا من األفكار السيئة 
 (. 31التي قد تؤثر بالسمب من الناحية االجتماعية واالقتصادية)

 نتائج الدراسة:
 02 إلي 00_ اتضح أن الغالبية العظمي من المبحوثات تقعن في الفئة العمرية من 0

 سنة ، وأن غالبيتيم حاصبلت عمي تعميم تحت المتوسط.
_ أثبتت الدراسة أن الجيل وعدم الوعي وااللتزام بالعادات والتقاليد، وكذلك الخوف من 0

 العنوسة من أىم األسباب الدافعة لزيادة معدالت الزواج المبكر لمقاصرات.
ق من أىم االنعكاسات التفكك األسري وزيادة معدالت الطبل_ أوضحت الدراسة أن 3

 االجتماعية لمزواج المبكر عند القاصرات.
_ اتضح أن وجود أمراض تناسمية وفقر دم وأنيميا ، فضبًل عن وجود تشوىات في 2

 األجنة من أكثر اآلثار الصحية المتكررة لدي القاصرات البلتي تزوجن مبكرًا.
بمعظم المتزوجات مبكرا من _ يعتبر االكتئاب من أكثر األمراض النفسية التي لحقت 1

 القاصرات.
تمثمت آليات الحماية االجتماعية من الزواج المبكر من وجية نظر القاصرات في _ 2

 اإلعبلمضرورة نشر اآلراء المستنيرة حول مخاطر الزواج المبكر من خبلل وسائل 
والقيادات النسائية وخاصة في القرية، والعمل عمي توفير ثقافة مجتمعية رافضة ليذه 
القضية وذلك عمي المستوي االجتماعي، بينما تمثمت الحماية االجتماعية عمي المستوي 
السياسي في ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بزواج األطفال وتغميظ العقوبات 

 مثل ىذه الزيجات. عمي كل من يساىم في

                                                 

التنمية  سميم: آليات تفعيل برامج الحماية االجتماعية لممرأة في ضوء إستراتيجية عبد الحميدأحمد  (31)
" دراسة مطبقة عمي القيادات النسائية بمحافظة الفيوم، مجمة كمية الخدمة 0131المستدامة "رؤية مصر 

 020ص 0105، 02االجتماعية لمدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد
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ماية االقتصادية لمقاصرات في فتح مجاالت عمل لمنساء البلتي _ وتمثمت آليات الح3
ما حدث ليم من انتياك لحقوقيم تجاوز ذاتيم و  إثباتتزوجن مبكرًا لمساعدتيم عمي 

 وتوفير برامج تنموية لدعميم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديًا.
والشراكة بين مختمف القائمين عمي برامج الحماية  _ أثبتت الدراسة أن ضعف التنسيق4

االجتماعية كان من أىم التحديات التي تواجو الحماية االجتماعية لمقاصرات من الزواج 
 المبكر.

الحصول عمي سبل وخدمات  إجراءات_ أكدت الدراسة عمي ضرورة تسييل وتبسيط 5
 لمبكر.وسياسات الحماية االجتماعية لكل المتضررين من الزواج ا

 توصيات الدراسة:
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الدراسة باآلتي:

  االىتمام بالفتاة والعمل عمي توعيتيا اجتماعيًا وفكريًا وصحيًا وخاصة في نجوع وقري مصر
 نظرًا لما تشيده من ارتفاع نسبة الزواج المبكر لمقاصرات.

  الجريمة واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية البلزمة ضد من معاقبة األطراف الفاعمة في ىذه
يخالف القانون سواء أكان المأذون الشرعي أو األب أو الزوج باعتبارىم شركاء في جريمة زواج 

 القاصرات.
 زيادة االىتمام بالقضية من جانب منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين ووسائل اإلعبلم 

المسموعة والمرئية، وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر وما تمحقو من مشكبلت 
 تؤثر عمي الفرد واألسرة بل والمجتمع بأكممو.

  ضرورة تقديم اآلليات البلزمة لحماية القاصرات البلتي تزوجن مبكرًا والقاصرات البلتي عمي
رصد أعداد المتزوجات مبكرا لمعاقبة كل من مشارف الزواج اجتماعيا، وعمل قاعدة معموماتية ل

 سولت لو نفسو لممشاركة في ىذه الجريمة البشعة ، والمشاركة في انتياك حقوق الطفل.
  وضع سياسات وبرامج لمرعاية االجتماعية لحماية المرأة وتمكينيا من الحصول عمي حقوقيا

 يفية.والحد من زواج األطفال وخاصة في المجتمعات الر
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إحسان محمد الحسن: النظريات االجتماعية المتقدمة دراسة تحميمية في النظريات  .0

 0101، 3االجتماعية المعاصرة، دار وائل لمنشر، عمان ، ط 
أحمد عبد الحميد سميم: آليات تفعيل برامج الحماية االجتماعية لممرأة في ضوء  .1

" دراسة مطبقة عمي القيادات 0131التنمية المستدامة "رؤية مصر  إستراتيجية
 النسائية بمحافظة الفيوم، مجمة كمية الخدمة االجتماعية

ارام توفيق حمو: آثار الزواج المبكر عند الفتيات في المجتمع العراقي "دراسة  .3
ماعية ، ميدانية في مخيمات النازحين، مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجت

 0101، 33العدد 
لتحديد أثر الزواج  إحصائيةأسماء صالح قدوري ، أحمد خمف غنام: دراسة  .2

المبكر عمي التحصيل العممي لطالبات كمية التربية لمبنات جامعة تكريت، مجمة 
 0101، العراق، 3، العدد 04جامعة بابل لمعموم اإلنسانية ، المجمد 

لظاىرة االتجار بالبشر"زواج القاصرات  أنجي خيرت حمزة:المخاطر المجتمعية .1
 0105، 32نموذجا"،  المجمة العممية بكمية اآلداب، العدد 

جمال الشاعر، مصطفي رضوان: أسباب ظاىرة زواج القاصرات واآلثار المترتبة  .2
عمييا بريف محافظة الجيزة، مجمة كمية الدراسات اإلنسانية ، القاىرة، ديسمبر 

0102 
سن: الزواج المبكر لئلناث في منطقة القدس أبعاده وآثاره خالد محمود عمي محي .3

"دراسة وتحميل"، رسالة ماجستير، جامعة القدس، برنامج الدراسات اإلسبلمية 
 0111المعاصرة، 
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داليا صبري غنيم: آليات المنظمات األىمية في المدافعة عن المسنين ببل حماية،  .4
ث االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد مجمة كمية الخدمة االجتماعية لمدراسات والبحو 

02 ،0105 
شذي نجاح ببلش الدعمي: الزواج المبكر وعبلقتو بالفقر دراسة ميدانية  .5

أنثروبولوجية في مجمع الخيرات، الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية، 
 0102، العراق،  02جامعة القادسية، العدد

ج القاصرات دراسة حالة، جامعة شيماء يحيي العش، الفقر وعبلقتو بزوا .01
 0103دمياط ، كمية اآلداب، قسم االجتماع، رسالة ماجستير، 

صالح خالد الشقيرات : زواج القاصرات بين الشريعة والقانون، مجمة  .00
، 0العدد  02جامعة الشارقة لمعموم الشرعية والدراسات اإلسبلمية، المجمد 

 0105اإلمارات،  ديسمبر 
ان: أثر الزواج المبكر لمفتيات في عممية التنمية صبرية عمي حسين روض .00

االجتماعية في قضاء الشامية "دراسة في الجغرافية االجتماعية"، مجمة القادسية 
 0102، 2، العدد05لمعموم اإلنسانية ، المجمد 

عبير محمود سرور: زواج القاصرات في األسرة الريفية الميجرة ، مجمة  .03
 0102د الثاني، سوريا، ، العد30جامعة دمشق ، المجمد 

عمي ليمة: النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع صراع الحضارات عمي  .02
 0101ساحة المرأة والشباب، الكتاب الثاني، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 

عبلء عمي الزغل: تحميل سياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت  .01
االجتماعي نموذجًا، مجمة كمية  ( شبكة األمان0105_ 0521خبلل الفترة )

، 03الخدمة االجتماعية لمدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الفيوم، العدد 
0105 
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عمر الشواشرة، طارق جيت: مستوي الصحة النفسية لدي عينة من  .02
القاصرات السوريات المتزوجات، المجمة األردنية في العموم التربوية ، األردن،  

 0103، 3، عدد 03مجمد 
فوزي خميس وآخرون: حماية القاصرات من الزواج المبكر الواقع  .03

 0102بنانية األمريكية، بيروت، موالمرتجي،الجامعة ال
الحوراني: النظرية المعاصرة في عمم االجتماع )التوازن  عبد الكريممحمد  .04
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