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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 لفصل األولا
 اإلطار العام للدراسة

 

 المقدمة 

  اإلنسان نفس في عميقة نفسية حاجة تلبي فطرية ضرورة األسرة نظام
 البشرية الطفولة تربية يسهم في مدني اجتماعي تنظيمهي في نفس الوقت و

 أعلى ولذلك ، واألحياء الحياة أنواع من غيرها في نجده ال زمنيا امتدادا الممتدة
 وفي ، وتكوينها نشأتها في:  بالغا اهتماما بها واهتم،األسرة مكانة نم اإلسالم
 صفو يعكر مما عليها يطرأ قد ما معالجة ،وفي قيامها بعد رعايتهاو بها العناية
  متينة قوية أسس على القيام لها يكفل ما األحكام من فشرع ، أفرادها بين العالقة

 وبعد ذلك ، منها المنشودة الوظيفة أداء حتى تتمكن من،  االستقرار لها ويضمن
 . والتصدع الشقاق أسباب من لحمايتها والوقاية الرعايةسياج ب حاطهاأ

شرع اإلسالم الزواج لمقاصد سامية ولتحقيق غايات عظيمة جليلة، وقد 
منها على سبيل الذكر ال الحصر أنه وسيلة من وسائل العفاف واإلحصان والعفة 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة "ه وسلم لقول النبي صلى اهللا علي
فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 

ثم أن من أهداف الزواج أنه سبب لبقاء النوع البشري واإلنساني،  )١("له وجاء
امة وصناعة األجيال المتالحقة إلق ، وسيلة إيجابية لتحقيق األمومة واألبوة وهو

 .    المجتمع المسلم

األسـري   االستقرارالزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكوين األسرة وتهيئة و
                                                

 ٤٩٦، ص ١٥، ج٤٦٧٧صحيح مسلم ، حديث رقم : النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم) ١(

 



 ١٥

وإمداد المجتمع بأعضاء جدد مما يسهم في استمراره ، كما أنه يؤسس روابـط  
 .ويسهم في تفعيلها االجتماعيةبنسق الضوابط  االلتزامورحمية ، ويمثل  رابيةق

فرضـت  واالجتماعية  غييرات االقتصاديةالظروف المعيشية و الت ولكن
البيوت المسلمة ، مستهدفاً الشباب المسلم من  خطراً من نوع خاص بات يالحق

 ' . العنوسة " ما يسمى وأ تأخير سن الزواج ، ويتمثل في ظاهرةالجنسين 

وتأخير سن الزواج ظاهرة اجتماعية عربية أفرزتها وساهمت في 
والثقافية والنفسية ،  واالقتصادية جتماعيةاالوجودها مجموعة من العوامل 

متفاوتة في تأثيرها على النظام األسري ككل ، وفي النظم المتفرعة عنه ، كنظام 
، وسن الزواج ، وتعد هذه الظاهرة مشكلة من  االختيارالزواج ، وطرق 

 .القائمة في المجتمع السعودي  االجتماعيةالمشكالت 

لى الزواج وخاطب الشباب بصفة خاصة حفاظاً عقد حث  اإلسالم"رغم أن و    
، وتفشيها إال أننا نشهد تفاقم هذه الظاهرة، )١("على نفوسهم وسالمة أخالقهم 

   .خاصة، والمجتمع السعودي في المجتمعات العربية عامة بصور ملحوظة

لمركز القومي للبحوث ل إلحصاءات الرسميةلوطبقاً لبعض 
عاماً  ٣٥ماليين شاب وفتاة فوق الـ ٩مصر  يوجد في" ، )م٢٠٠٦(االجتماعية

، أي أن ٣٥مليون فتاة فوق سن الـ ٣.٥مليون شاب و ٥.٥لم يتزوجوا، منهم 
ثمة مليوني شاب زيادة عن عدد الفتيات، وذلك حسبما أوضح الدكتور أحمد 

الدكتور محمد  أشار، والمجذوب األستاذ بالمركز القومي للبحوث االجتماعية
من الفتيات الالتي في عمر % ١٧معدل العنوسة في مصر يمثل ن لى أاألنسي إ

الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر وتختلف من محافظة ألخرى، 
ألن هذه المحافظات تحكمها عادات % ٣٠فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 

، كما أن %٢٧.٨والوجه البحري % ٣٨أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه .. وتقاليد
ولكن المعدل % ٢٥بة العنوسة في الوجه القبلي هي األقل حيث تصل إلى نس

                                                
 ٩م ، ص١٩٩٥مكتبة العبيكان،  : ، الرياض١ط . المؤثرات والمعالجة: الجوير، تأخر الشـباب الجامعي في الزواج براهيم مباركإ )١(
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وأرجع ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالة في مصر . يتزايد ويرتفع في الحضر
وكذلك مشكلة اإلسكان وارتفاع معدل التعليم بالنسبة لإلناث، إضافة إلى تراجع 

فقر في مصر، مستوى دخل األسرة طبقاً آلخر نشرة رسمية حول معدالت ال
 ٤مليون فقير و ١٣والتي تبين أن شريحة الفقراء في تزايد مستمر حيث هناك 

ماليين تحت خط الفقر، مما أدى لتراجع معدالت الزواج وارتفاع معدالت 
 .)١("الطالق

هناك ما يقرب من خمسة ماليين عانس  "السعودية المملكة العربية فيو
بالد العربية األخرى ولكن بنسب متفاوتة، ، ونفس األرقام تقريبا موجودة في ال

وفي السعودية هناك امرأة واحدة يتم تطليقها كل أربعين دقيقة، وفي مصر تطلق 
امرأةٌ كل ست دقائق، ويبلغ عدد العوانس تسعة ماليين شاب وفتاة وفق أرقام 

حالة  ١٦.٠٠٠الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وفي تونس يوجد 
مليون حالة زواج، وتبلغ نسبة العنوسة في دولة اإلمارات  ٢ين طالق من ب

 . )٢("من عدد من هم في سن الزواج% ٣٥

  : ها أهم وقد ارتبطت هذه الظاهرة بعدد من الظواهر األخرى ، ومن
حيث كشف تقرير لوزارة التخطيط السعودية صدر في يوليو  : مشكلة المطلقات

ارتفاع ملحوظ في معدالت  تعاني من ديةالسعو العربية عن أن المملكة ٢٠٠٥
دقيقة، بمعدل  ٤٠فقد ذكر التقرير أن حالة طالق واحدة تحدث كل . الطالق بها

 نسبة"وذكر التقرير أن . حالة في السنة ١٢١٩٢حالة طالق في اليوم، و ٣٣

، "%٢٠ عن األعوام التي سبقتها بنسبة ٢٠٠٤الطالق في السعودية ارتفعت عام 
اطق تفوق حاالت الطالق حاالت الزواج بأكثر من ضعف ، المن وفي بعض

صك  ٤٩١المحاكم الشرعية بمحافظة المدينة النبوية فعلى سبيل المثال أصدرت
ظهور ارتباطات ، باإلضافة إلى ه ١٤١٨ صك طالق خالل عام ٦٣٤، زواج

                                                
 ٢٤ص) م٢٠٠٦مايو ( ،٣٣: ظاهرة الطالق في المملكة العربية السعودية مجلة البحوث األمنية العدد:  محمد بن عبداهللا المطوع) ١(

  ٢٠٠٧،/٠٤/، كة اإلسالمية الشب ٢٥: علي المالكي) ٢(
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غير شرعية إلشباع الحاجة الجنسية ، وظهور الزواج العرفي وزواج المسيار ، 
 .)١(البطالة وإدمان المخدرات  تفشيو

وقد بذلت الدولة جهوداً مضاعفةً من أجل الحد من هذه الظاهرة ، حيث        
وفرت الكثير من فرص التعليم والعمل للشباب ، وشاركت وزارة الشؤون 
االجتماعية في دعم العديد من األسر ، وأسهمت الجامعات في نشر الوعي 

     .طورتها ل أبعاد الظاهرة وخوالالزم ح
ولكن رغم جميع الجهود السابقة ، إال أن الحاجة لفهم أبعاد الظاهرة ال 

 .زالت قائمة ، والواجب يحتم ابتكار أساليب جديدة لمواجهتها 
   
  مشكلة الدراسة 

القضايا الملحة التي باتت  عزوف الشباب عن الزواج من ظاهرةظلت 
 تتمثـل و ،عنها أهمية  أخرى ال تقل رةظاهتقلق المجتمع وترتبط ارتباطاً وثيقاً ب

الجهود التـي   تنامي معدالت العنوسة في المجتمع السعودي بالرغم من كل في
مما يتطلب البحث  ،تبذلها الجمعيات الخيرية ومشاريع إعانة الشباب على الزواج

الدافعـة إلـى    ةوالثقافي ةاالقتصادي و االجتماعية الظاهرة ، والعواملأبعاد  في
غيـر   حتى وصلت إلى معدالت،  التي تحدثها في المجتمعثار اآلوما ،  اتفاقمه

وما رأي الدين وعلم النفس وعلم االجتماع ورأي الشباب والشابات في  ،مسبوقة
القضية التي المست ركائز مجتمع يعد أكثر المجتمعات تماسكاً ومحافظـة   هذه

مـن اإلرث الثقـافي   تعاليم الدين والعادات والتقاليـد المسـتمدة    وحرصاً على
  .الحضاري اإلسالمي

وتبرز هـذه  وجود معدالت متزايدة لتلك الظاهرة  )هـ١٤٢٨(يشهد عامو    
الفترة التي يشهد فيها المجتمع السعودي وغيره من المجتمعات  في هذه المشكلة
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 مستخلص
تحددت مشكلة الدراسة في العوامل االجتماعية واالقتصادية المرتبطـة   

دراسة الحاليـة إلـى   بتأخير سن الزواج بين الشباب السعودي ، وقد هدفت ال
التعرف على حجم ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الشباب السعودي في مدينـة  
جدة والوقوف على المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة 
، ومحاولة توفير قاعدة معلومات تصف الظاهرة بغرض اإلضافة العلمية فـي  

تحد من هذه المشـكلة فـي األسـرة    هذا المجال للخروج بإستراتيجية مالئمة 
 .السعودية

األسس البيولوجية : وتضمن اإلطار النظري للدراسة ثالثة مباحث هي 
لألسرة وتفاعلها مع المجتمع ، وانعكاسات التحوالت االجتماعية واالقتصـادية  
على المجتمعات المعاصرة ، ومفهوم تأخر سن الـزواج وأسـبابه وأسـاليب    

 .عالجه
اسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتـم جمـع البيانـات    واستخدمت الدر 

باستخدام استبانه طبقت على عينة من الشباب تمثل مجتمع البحث ، وتوصلت 
الدراسة إلى أن الرغبة في مواصلة التعليم وتدخل األهل في اختيار الشـريك  

 االجتماعية المؤثرة علىالمناسب وعدم قبول مبدأ تعدد الزوجات من أهم العوامل 
الظاهرة، وأثبتت الدراسة أيضاً أن االنشغال بعناصـر الحيـاة التكنولوجيـة    
واالختالط بالحضارات الوافدة من األسباب االجتماعية المؤدية إلى تأخر سـن  

وتوصلت الدراسة إلى بعض العوامل االقتصادية المؤدية . الزواج لدى الشباب
الزواج وتطور الحياة إلى تأخر سن الزواج وتتمثل في ارتفاع تكاليف حفالت 

وتعقيد متطلباتها وارتفاع مستوى المعيشة وعدم القدرة علـى تـوفير السـكن    
وكشفت الدراسة عن وجود فروق بين الذكور واإلناث حيث أثبتـت  . المستقل

الدراسة إن اإلناث أكثر تأثراً بالعوامل االجتماعية واالقتصادية من الذكور كما 
 .أكثر تأثراً بالتحوالت الطارئة على المجتمعكشفت الدراسة أن حديثي العمر 
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Abstract 
The purpose of the study is to investigate the correlation between 
socioeconomic factors and the late age of marriage among Saudi 
Youth who live in Jeddah City. Thus the study provides significant 
contribution to one of the most pressing problems that concern Saudi 
family.   
Theoretical background of the study includes three aspects: Biological 
and social interaction with society, socioeconomic impact on 
contemporary societies and the concept of getting marriage at late age             
( reasons and treatment ).  
The researcher adopts the descriptive analytical method to tackle the 
problem of the study. He uses questionnaire to collect data from a 
sample of representative Saudi youths.  
Findings of the study shows that interest to continue education, 
intervention of relatives in selecting the spouse and rejection of the 
idea of polygamy tend to be major social causes behind the 
phenomenon. The study indicates also that living style of modern life 
and technology dependence as well as intermingling with foreign 
cultures that invaded our society all lead to late age marriage among 
youths.  
Among the economic factors that cause the phenomenon is the 
expensive wedding ceremonies, high standard of living and hardship 
of finding appropriate housing for the new couple.  
The study discloses that there is significant variation between males 
and females in the sense that females are more likely to be influenced 
by socioeconomic factors rather than males. It shows also early age 
youths are more vulnerable to transient changes the society undergo.   
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