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 ثر زواج األطفال على الحرمان من التعلٌم؟أاه "ما بتساإل أساسً مإد  
 أهداف الدراسة:

Avow To End Child Marriage, 2016, p.4

Wodon, 2015, P.2
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Butt, et al, 2015, P.163
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 زواج األطفال بٌن الشرع والقانون
: الزواج لغةا

 

 )2ا:الزواج اصطالحا 

.

 :الزواج المبكر فً الشرع
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 وسائل جمع البٌانات:  -7

 

 

ٌا  ٌ  ثان  :ةا: نتائج الدراسة المٌدان
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  -:التارٌخ التطوري للحالت
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والحرمان  بزواج األطفالوعالقتها  سرةبناء القوة داخل األ  قة ب: النتائج المتعل  أولا 
:مالتعلٌمن 

ل اللً "كنا عاٌشٌن فً البٌت الكبٌر، مش قادرة أوصف الذ  حٌث تقول الحالة األولى

احد"، ر من كدا أن البٌت بٌدخل دورة مٌة وتكنت شٌفاه، كلنا فً أوضه واحده، واألك
مع أعمامً وولدهم، وأبوٌا مكنش لقً ٌصرف  قاعدٌن وتقول الحالة الثانٌة "كنا

ٌق ٌدخل البٌت من كتر طكنا تسع عٌال، لدرجة أبوٌا مكنش بٌ ،علشان عددنا كان كبٌر
طلباتنا، دا حتى كان بٌكره أمً"، أما الحالة الرابعة فقد ذكرت قائلة "من ضٌق الظروف 

الكبٌر فً بٌت سٌدي، كانت على طول ستً بتسلك أبوٌا علٌا وعلى  اللً عندنا، وعددنا
أخواتً، وهً السبب فً جوازي وأنا عٌلة مش عارفه حاجة، علشان تخف من على 

ن عن محددات زواج ٌوتتفق هذه النتٌجة مع دراسة الٌكسٌا ساب وآخردماغها شوٌة"
ٌ   "حٌث أشارت الدراسة إلى أن؛ األطفال باإلكراه فً المغرب برز العوامل أمن  عد  الجهل 

سر ممتدة مع األجداد أحٌث ٌنموا األبناء فً  ؛ي إلى حالت زواج األطفالالتً تإد  
والعمات واألعمام، فٌكون تعلٌم الفتٌات بمثابة ضغط مادي على تلك األسر، فٌتجه اآلباء 
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دون حرٌة  ،غٌرفً عمر ص قل الكبٌر من خالل زواجهن  ص من هذا الث  إلى محاولة التخل  

ٌ   ؛فً التعبٌر عن الرأي ٌ  مجبرٌن على ذلك ألسباب اقتصاد  Alexia) ة محٌطةة واجتماع
Sabbe, et al , 2013 p 11)

حٌث  ؛وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة خالد منصور وصوفٌا نافٌد

 ا؛األكثر فقرا  األسرفً  وٌشتد   ،المهمشة األسرإلى أن زواج األطفال ٌنتشر فً  أشارت
طر قصور فً مكوناتها واأل  و ،وضٌق فً الهٌكل البنائً ة،عانً من أبنٌة هش  والتً ت  

 Butt Manzoor Khalid and Naveed Sofia, 2015, pاصة بهااللوجستٌة الخ
162

كان لما بٌبصلً بعنٌه كنت  ا"أنا مكنتش أقدر أكلم مع أبوٌا، دحٌث تقول الحالة السابعة 
بترعب من الخوف، علشان كدا مكنتش أقدر اعترض على الجواز"، وتقول الثامنة "أبوٌا 

ا بٌمارس قوته علٌنا، كان بٌحب عمت ً، وكان بٌكرهنا، لدرجة أنه كان على طول كان داٌما
وتتفق بنها بالعافٌة"ل بٌشتم أمً وٌهنها علشان ٌرضً عمتً، وعلشان كدا جوزنً

اآلثار القتصادٌة "بارسونز وآخرٌن فً دراسته عن  هذه النتٌجة مع دراسة جٌنفٌر
عانوا من العدٌد  حٌث ترى أن الفتٌات الذٌن تزوجوا فً مرحلة الطفولة ؛"ربك  للزواج الم  

  ٌ واتخاذ قرارات بشؤن  ،فً صنع القرار من أبرزها عدم مشاركتهن   عد  من المشكالت، 
أن ٌوضع فً العتبار على الزواج فً مرحلة الطفولة دون  من أبرزها إجبارهن   ؛حٌاتهن  

Wodon Quentin, 2015, p 13فً ذلك رأٌهن  
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"كنت عاٌش مش عاٌلة للدنٌا هم، وكان أبوٌا على طول بٌجبلً  :حٌث ذكرت الحالة قائلة
ً  ل اللً نفسً فٌه، بس ملحقتش أفراح؛ مات أبوٌا، وبقى عمً هو الوصً عك ، طلعنً ل

، ٌاخد األرضٌات نبنه علشااوجوزنً  من المدرسة وقالً مٌنفعش تطلعً من البٌت،
.   "وراح التعلٌم

حٌث تقول "كنت عاٌشة حٌاه حلوه خالص، على الرغم من معاملة أبوٌا الوحشة، 
ه، وأبوٌا علشان كان طمعان حمابن عمتً هللا ٌسابس آهً كانت األمور ماشٌة، وظهر 

وحرمنً من التعلٌم هفً الفلوس اللً جابها من الخارج، غصبنً على الجواز من
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منً، ومكنوش عاٌزٌن  ابٌغٌرو اخواتً الرجالة كانوإ ودللت على ذلك قائلة "    
درسة، ول كانت واحده من البنات ٌعلمونً، وكان بٌضربونً لما ٌعرفوا إنً رحت الم

بن عمتً علشان ٌخلصوا منً؛ وأنا كنت اللً فً المدرسة تجٌنً البٌت، وجوزونً ل
ٌ  لسة مش بعرف أغسل جلبٌتً حٌث ترى أن  ة؛ة النسوٌوتتفق هذه النتٌجة مع النظر

ٌ  بل الذكور فً فرض الهٌمنة هناك مبالغة كبٌرة من ق   من أجل على الفتٌات،  ةالبٌولوج
ٌ  ن  واستسالمه ن  خضوعه تتسبب فً الهٌمنة التً قد  صات تعزز من فر، وممارسة سلوك
التعلٌمً، بل قد ٌصل فً بعض  وتإثر على مستواهن   الكتئابمن  بحالت إصابتهن  

Johnson Dp, 2008, p 455 األحٌان إلى الحرمان النهائً من التعلٌم

ٌد عنهم، علشان كنت بخاف "كنت عاٌشة فً بٌت أبوٌا بع  حٌث ذكرت الحالة قائلة     
منهم، وبتجنبهم علشاب ٌخلونً أروح المدرسة، علشان مكنتش بتفق مع أمً، كانت 

   .على طول بتضربنً وتهزقنً"

وتتفق هذه 

  ٌ ٌ  النتٌجة مع النظر ٌ   ؛ةة النسو ى بالستعمار األبوي، والذي سم  حٌث ترى أن هناك ما 
على بعض الممارسات  جبارهن  إو بل اآلباءس على فتٌات الطبقات الدنٌا؛ من ق  مار  ٌ  

  ٌ ٌ  ةالسلب ة وفرض ، وهناك الستعمار الجنسً وهً محاولت لفرض األدوار الجنس
ٌ   ؛دٌنامٌات القوة من قبل الذكور على الفتٌات بل األزواج على س من ق  مار  خاصة ما 

Spencer Susannem, 2013 , .p 400 الزوجات

حٌث تقول الحالة الرابعة "اللً كانت صاحبة الكلمة فً البٌت هً ستً، كانت هً 
المسٌطرة، وهً السبب فً جوازي، وطلوعً من التعلٌم، علشان أبوٌا مكنش لٌه كلمة، 

اللً كانت ممشٌة البٌت مرت أبوٌا، " لحسن تطرده من البٌت"، كما ذكرت السابعة قائلة
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قولها ٌ هً اللً جوزتنً لبن أخوها، وحرمتنً من أنً أكمل تعلٌمً، هو كان أبوٌا ٌقدر
لء؟، كما ذكرت الحالة العاشرة قائلة "عمً كان صاحب الكلمة، وحكم علٌا أنً أجوز 

كان على طول  سمع، وهوٌم معاه؛ دا حتى القاضً بابنه، وأسٌب المدرسة، ومعرفتش اكل  
  راكب دماغه"

على  بهدف فرض سٌطرتهم اآلباءبل ها من ق  استخدام   وهناك أشكال مختلفة للقوة تم   
لتعلٌم، وقد ظهر ذلك فٌما من ا ، وحرمانهن  طفولتهن   فً سن   بهدف زواجهن   ؛الحالت
 ٌلً:

.  

ا بٌبهدلنً  :ى قائلةالحالة األول تحٌث ذكر الكالم، دا كان بٌقولً اللً ب"أبوٌا كان داٌما
ا كان السبب فً دى كله مٌقلش، كان بٌصبحنً وٌعشٌنً بالمنقً كله نً كنت إ، وطبعا

"أبوٌا من كتر الدٌون اللً كانت  :"، وذكرت الثالثة قائلةي باقً البناتز عازٌزة أتعلم
هدلة كل بننا ولده بالشتٌمة والإ، وكان بٌكافئنا علٌه مكنش متحملنا ل أنا ول أخواتً

تغل بٌها ش"أبوٌا كان بٌاخد منً الفلوس اللً كنت ب: ٌوم"، وذكرت الخامسة قائلة
ت، خاصة إن نه مش فً البٌإ اكان الجٌران بٌقولو ؛بالضرب والشتٌمة، لو مشتمنٌش ٌوم

مرات أبوٌا، خلو سٌرتً على "هللا ٌبارك ألبوٌا و : "، وتقول السابعةقلت أروح المدرسة
؛ أكون زوجة تانٌة إنًكل لسان، اتجوزت علشان اخلص منهم ومن شتٌمتهم لٌا، وقبلت 

، وتقول العاشرة أنا كنت بسمع الكالم الحلو اللً ٌسم البدن من "وحرمونً من التعلٌم
عمً؛ إكمنه الوصً علٌا، هللا ٌرحمك ٌاباٌا، لو كان عاٌش كان زمانً دلوقت فً 

 عدادٌة"اإل
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  ٌ حٌث ترى  ؛سة التجان  وتتفق هذه النتٌجة مع نظر

 اواضحا  اأن لبناء الجنس بٌن الرجال وما ٌرتبط بمجالت األنشطة المختلفة للمرأة؛ أثرا 
ٌ   حٌث ٌتم   ؛عمر الطفولةفً الزواج  تقرارا على ة للفتٌات تحدٌد األوار المستقبل

ٌ   األدوارتستند هذه حٌث  ؛واألمهات األسباب  والذي ٌكون سبباا من ،ةعلى األعمال المنزل
فً مواجهة  جد الفتٌات أنفسهن  تحٌث  ؛الطفولةفً مراحل  المكره ي إلى الزواجالتً تإد  

  ٌ ي إلى ؛ مما ٌإد  حرمان من فرص التعلٌم المتاحة أمامهن  ة والقاسٌة لتلك القوالب النمط
على  للمدارس، واختٌار الزواج المبكر لعدم قدرتهن   ودوافعهن   ع استعدادهن  تراج  

 Gemignani Regina 8 Wodon Quentin, 2015, p المواجهة واتخاذ القرار
44

"أنا مكنش لٌا رأي لقٌت أبوٌا هٌسجن وقالً انتً  : حٌث ذكرت الحالة الثالثة قائلة
حاضر"،  :اتجوزي ... قولتله :؛ قالًٌاالسبب، معرفتش أتكلم قولتله اللً انته عاٌزه ٌابا

"الكلمة كانت لستً، هو أنا كنت أقدر أقول عاٌزة أروح المدرسة  :لرابعة قائلةوذكرت ا
"كنت بروح المدرسة فً األٌام اللً مهاش  :ومتجوزش، دى حلم"، وذكرت السادسة

كنتش أقدر أقوله لء، ٌبقى كنت ما سوق، علشان كنت بروح مع أبوٌا فً األسواق و
ٌ  وتتفق  قولتله لء لما جوزنً من شرٌكه". ٌ  هذه النتٌجة مع القضاٌا الفكر ة ة للنظر

  ٌ ٌ   ة؛النسو ٌ  حٌث ترى أن هناك العدٌد من التؤثٌرات الجتماع ة التً عادة ما تسلب ة والثقاف
  ٌ تعكس العدٌد من والتً  ؛ةطاقات وقدرات الفتٌات، وتفرض آلٌات من الرقابة الجتماع

Johnson Dp, 2008, p.437حباطبالكبت واإل ي إلى شعورهن  الضغوط التً تإد  
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ر اإلهانة اللً كنت بشوفها "أبوٌا من حزنه علٌا مات بحسرته، من كت : حٌث ذكرت تقول
من عمتً، بس بردو أبوٌا هو السبب علشان جوزنً وأنا صغٌره خالص علشان الفلوس 

  .وحرمنً من التعلٌم"

"وأنكم من أم وأب واحد ،تسبٌه هو أخوكًب "اللً

كمل تعلٌمً، فضل ٌضربنً لحد ما "فً مرة قولتله عاٌزه أ : حٌث ذكرت قائلة      
مش داري بنفسه"،  ،ودونً المستشفى مغم علٌا، بعٌد عنك على طول تحت جناح أمه

"من كتر اللً بشوفه حطتله سم فار، علشان ٌموت  :كما ذكرت الحالة الرابعة قائلة
ع وتتفق هذه النتٌجة م، "اوأتسجن، وأخلص من حٌاتً، كدا كدا أنا عاٌشة مٌته على الدنٌ

حٌث  ؛قة بالمرأة فً ولٌة بالهندالمركز الدولً للبحوث المتعل   أجراهاالدراسة التً 
أكثر  ن  ك   ؛عام 13فً مرحلة الطفولة دون عمر الـــ  ن  أن الفتٌات الالتً تزوج   إلى أشارت
 بتتسب  حٌث  ؛بل أزواجهن  للضرب والصفع والتهدٌد من ق   عرضهن  تلإلبالغ عن  عرضةا 
ٌ  فً من العنف  كالاألشهذه  ة خطٌرة على صحة الفتاة من الناحٌة أعراض وأثار سلب

  ٌ ٌ  ة الجسد ٌ  ةوالعقل  رجعٌة على التزامهن   ة، األمر الذي كان له أثار  ، وكذلك الناحٌة اإلنجاب
على ترك التعلٌم بالقهر  نتٌجة إلجبارهن   المدارس والستمرار فً تعلٌمهن   إلىبالذهاب 

(Kanesathasan, A.,L.d.CARDINAL, E.pearson,s, 2008, p 16 واإلجبار

تتفق هذه و

ٌ   اآلثارالنتٌجة مع دراسة حاموري خواجه عن  حٌث ترى أن هناك  ؛لزواج األطفال ةالصح
  ٌ ة التً تتعرض لها الفتٌات من الزواج فً مرحلة الطفولة، من اآلثار والمشاكل الصح

ٌ  ماع األول وما تتعر  من خالل عملٌات الج   خاصةا   ؛ت على جهازها التناسلًاض له من سلب
من األمراض التً تتعرض لها الفتاة نتٌجة لعدم العدٌد حٌث أشارت الدراسة إلى أن هناك 
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  ٌ ٌ   :ة على الزواج منهااستعداد أعضائها التناسل ة، التهاب المهبل، واإلفرازات غٌر الطبٌع
ٌ   اإلضراباتسلسلة من  إلىباإلضافة  ٌ  النفس ها الفتٌاتة التً تتعرض لة والعقل

Khawaja M, 2008, pp 76-78 



وح أسلم على "فً مرة قولت لجوزي ممكن أر : حٌث ذكرت الحالة األولى قائلة      
نه ضربنً إصحباتً اللً كانوا معاٌا فً المدرسة، مدرتش بنفسً بعد كدا، اللً عرفته 

نه بٌضرب وهو بالطبلٌه على راسً، ورحت المستشفً قعدت أسبوع؛ كنت هموت، أل
"لو طلبت منه لبس ول هدوم  : مش حاسس من كتر اللً بٌشربه"، وذكرت الثالثة قائلة

انتً لٌكً لزمه، وٌدٌنً  أنا اجوزتك علشان أسد دٌون أبوكً، هو اد ٌالهوي كان ٌقولً
وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة "رجٌنا جٌمٌجنانً وكونتٌن وودرن  ،بالكف على وشً"

ٌ  المقصد الدٌنً وزواج األطفال فً جنوب الصحراء الك  "عن  ة برى بؤفرٌقٌا فً ضوء نظر
ا فً زواج األطفال، حٌث أشارت تلك الدراسة إلى أن  ؛س"الالتجان   للمعتقد الدٌنً أثرا
ٌ  ٌمشٌر ة، باعتبار أن ن إلى أن الزواج فً هذه المجتمعات أوصت به الشرٌعة اإلسالم

فً المجتمع، وأن ذلك ٌعبر عن تعلم  ألخواتهن   مثالا  على أنهن   نظر ألنفسهن  تالفتٌات 
اهتمامهم األساسً هو  الدٌن حتى ٌصبحوا أمهات جدٌرات بالحترام واإلٌمان، وٌكون

 تربٌة األبناء

Gemignani Regina 8 Wodon Quentin ,2015, p. 45
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دٌفٌد هو "وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة 

ٌث أشارت إلى أن ح ؛تشٌكس عن مخاطر زواج األطفال بٌن فتٌات الروما فً صربٌا"
ٌ   الفتٌات عند زواجهن   ٌ   للحرمان من حقوقهن   عرضةا  ن  ك  فً مرحلة الطفولة  ة اإلنسان

  ٌ  لخطر الممارسات الضارة والحرمان بما فً ذلك الطمع فً حقوقهن   ة، وتعرضهن  األساس

  ٌ  Hotchkiss David R8 بل اآلخرٌنالموروثة، والستقالل من ق   ة وممتلكاتهن  الشرع
et al .2016 p 1-2

هذه النتٌجة مع دراسة أجراها الٌونسٌف عن مخاطر  وتتفق

حٌث أشارت تلك الدراسة إلى أن زواج األطفال ٌرتبط  ؛"رض الفتٌات للزواج المبك  تعر  
ض الفتٌات ألشكال مختلفة من الجنس، والعنف الجسدي بزٌادة تعر   امباشرا  اارتباطا 

وتنمٌة مشاعر اإلحباط  بل األزواج، وأفراد األسرة،ن ق  والعاطفً، وسوء المعاملة م
مما ٌدعم وجود  ؛الزوجً واإلكراه الجنسً الغتصابلحالت  ضهن  تعر  وكذلك  والكبت،

ٌ  عالقة   Sills Jennifer M.C. Cleary, etبٌن زواج األطفال والعجز التعلٌمً ةارتباط

al 2015 pp. 71 -73) ه لهذه الدراسة صٌاغت   إل األول الذي تم  وهذا ما ٌجٌب على التسا

:اهومإد  

ٌا  المستوى المهنً للوالدٌن وزواج األطفال والحرمان تؤثٌر قة با: النتائج المتعل  ثان
 .ممن التعلٌ
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"أبوٌا كان بٌشتغل غفٌر، وكان مرتبه صغٌر خالص، وعلشان كدا  : حٌث ذكرت قائلة    
مكنش بٌحب ٌعلمنا خالص، ولكن كل اللً ٌهمه؛ إزاي ٌخلص منا أنا واخواتً، حتى لو 

  .حٌاتً"رات؛ اللً قضى على كان ٌبعنا، علشان كدا جوزنً لبتاع المخد  

ٌ  "أبوٌا  : حٌث ذكرت قائلة     ا بٌهددنً أنه ٌطلعنً من ةكان فالح بالٌوم ، وكان داٌما
سة ومتعلمش، ولمجرد أن مرات أبوٌا قالت نخلص منها ونجوزها ألخوها، على المدر

طول وافق، وسحب الدوسٌه بتاعً من المدرسة، وقال أسحب قرشٌن من العرٌس؛ وهللا 
وتتفق هذه النتٌجة مع  .امة"وروحت على مراته التانٌة، وكنت زي الخد  بعنً رخٌصه 

تهما عن "أسباب ونتائج زواج األطفال فً دراسة خالد منصور وصوفٌا ناقٌد فً دراس
ٌ   ؛جنوب آسٌا" ة حٌث تشارك الفتٌات فً مرحلة الطفولة فً العمل فً األعمال المنزل

  ٌ ة والتً تتطلب مهارات محددة مثل المشاركة فً قطف القطن، وكذلك األعمال الزراع
  ٌ لفتاة فً مرحلة ة، وبالتالً ٌكون زواج اوزراعة التقاوي، والتطرٌز والحرف الٌدو

ا ٌ   الطفولة هروبا ات المهن التً ٌمتهنها اآلباء لعدم قدرتها على تحقٌق أرباح من سلب

  ٌ ٌ   عد  حٌث ت   ؛ةودخول ماد   170Butte Manzoorة لتحقٌق وطؤة الفقراستراتٌج

Khalid .2015 p 168
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"كنت بخاف من أبوٌا؛ علشان كان على طول سرٌع فً قرراته،  : حٌث ذكرت قائلة    
ولما شرٌكه قاله جوزنً  ودى بحكم شغله بالجزارة، الطالق والٌمٌن،بعلى طول ٌحلف 

عمك  بن بنتك، على طول وبدون تفكٌر نادى علٌا؛ وقالً: ٌا....علٌا الطالق لتتجوزي
 ؛وتتفق هذه النتٌجة مع رأي "ٌورك"، ....؛ وتطلعً من المدرسة، معندناش بنات تتعلم"

تعلٌم واستبعاد بعض الفتٌات من مشوارهن التعلٌمً من حٌث ٌرى أن الحرمان من ال
ٌ  شؤنه أن ٌإد   ات ترتبط بالعجز الثقافً، وطبٌعة الطبقة العاملة، وطبٌعة المهن ي إلى إشكال

ٌ  التً ٌمتهنها بعض اآلباء داخل األسرة، األمر الذي ٌإثر على طبٌعة التطل   ة عات الشخص

 ,Jackson Sue, et alعن التعلٌم ، وإقصائهن  للفتٌات، وتنمٌة مشاعر الخوف لدٌهن  
2010, pp.142-144 

أبوٌا مكنش بٌشتغل، وكان قاعد فً البٌت؛ بٌاكل من كدنا " : حٌث ذكرت الحالة قائلة    
شان أطلع أشتغل الصبح فً السوق، أنا وأمً، مكنش بٌخلٌنً أروح المدرسة كتٌر عل

... علشان ٌجوزنً؛ وافق بسرعة، وسحب ورقً من . ..والعصر فً الغٌط، ولما اتقدملً
علشان ٌاخد شوٌة الهداٌا والفلوس اللً كان موعود بٌهم من المدرسة؛ وبسرعة جوزنً 

ه وتتفق هذ. العرٌس، هللا ٌسامحه حطمنً وحطم حٌاتً بجوازي وطلوعً من التعلٌم"
س فً سوق الزواج تجان  وال ،اآلباء، الخلفٌة الطبقٌة :دراسة شاهٌدول عن"النتٌجة مع 

حٌث ترى أن هناك عالقة وثٌقة بٌن مهن الوالدٌن وإجبار الفتٌات على  ؛"فً بنجالدٌش
حٌث أشارت أن اآلباء العاطلٌن ٌفضلون ترك بناتهن للتعلٌم والخروج من  ؛ترك التعلٌم
ر فً عمر مبك   للمساهمة فً دخل األسرة، وزواجهن   ؛لى سوق العملإوالتجاه  ،المدارس

من  ب الفتٌات وحرمانهن  تسر   إلىي مما ٌإد   ؛إذا توافرت لها الفرص المساعدة لذلك

(Shahidul .S.M, 2014, p 701)التعلٌم

 :اقائال حٌث ذكر األب    ؛

وتتفق هذه النتٌجة  ."لو من الخارج، مش مصربسى جوزك ٌقدر ٌشتر أي شهادة، حت"
ا، زواج األطفال ٌنتشر فً األ   حٌث ترى أن ؛خرٌنمع دراسة شاهٌدول وآ سر األكثر فقرا
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ب الفتٌات ب علٌه تسر  لت البطالة بٌن الوالدٌن؛ األمر الذي ٌترت  والتً ٌنتشر بها معد  

 Shahidul .S.M, 2014, pp. 712 -714رفً عمر مبك  من التعلٌم  وحرمانهن  

ٌهددنً بمن النار اللً كان على طول أبوٌا "كنت بخاف  : حٌث ذكرت الحالة قائلة    
فكنت على طول بسمع كالمه، طلعنً  اكمنه على طول ٌكلم علٌها فً البٌت والجامع، ،ابٌه

من المدرسة؛ وجوزنً من قرٌبه، واطلقت، وسمعت كالمه تانً وجوزنً جوازة تانٌة، 
وراى قال هللا قال  دمر حٌاتً الول حرام كنت أقول ٌارتنً ما سمعت كالمه من األول، د

  ."قال تحرم البنت من التعلٌم؟ اللً اتعلمعه  الرسول، هو الدٌن قال الظلم؟ هو الدٌن

 بٌنال تشكٌس عن مخاطر زواج األطفالنتٌجة مع دراسة دٌفٌد هوق هذه وتتف

لت هذه الدراسة إلى وجود عالقة قوٌة بٌن مهنة حٌث توص   ؛"وما فً صربٌارفتٌات ال
ٌ  اآلباء الذٌن كانوا ٌعملون فً أعمال ٌدوٌة والح   مزٌد من  إلىة التً تحتاج رف الصناع

على اإلنفاق على  منً للوالدٌن وقدراتهالمستوى المهحٌث تتسع الفجوة بٌن  ؛الجهد
تكون بمثابة عامل من العوامل التً  م  وانتظامهن فً المدارس، ومن ث   وتعلٌمهن   مفتٌاته

 ,Hotchkiss & et alبالزواج فً مرحلة الطفولة مص من فتٌاتهتدفع اآلباء للتخل  

2016,p p. 6-8 ا مع "عن  اٌسابٌل ساوهٌلو ،دراسة سارة ماكالنهانكما تتفق أٌضا

ٌ  إعادة النظر فً مخاطر زوا حٌث أشارت الدراسة إلى أن  ؛"ةج األطفال: رإٌة استشراق
فً مراحل مبكرة، وذلك  ملزواج فتٌاته قل عرضةا أالتعلٌم العالً كانوا  ومعظم الوالدٌن ذو

قافً ها، والتً كانت تزٌد من مستوى الوعً الثنكانوا ٌمتهنو تًٌعود لطبٌعة المهن ال
  ٌ كرأس مال بشري، على العكس  مهدف استثمار قدرات فتٌاتهبوذلك  ؛ةوالممارسات الٌوم

  ٌ ٌ  ة ومن الوالدٌن األقل من الناحٌة التعلٌم  ملزواج فتٌاته ا أكثر عرضةا ة؛ والذٌن كانوالمهن

 Mclanahan and Sauhillالتعلٌمً بمستواهن   وسرعة اإلنجاب، وعدم الهتمام امبكرا 
Isabel2015 p 7-8)  صٌاغته لهذه  وهذا ما ٌجٌب على التساإل الثانً الذي تم

 على زواج األطفال والحرمان من التعلٌم؟ مهنة الوالدٌن"ما أثر  :اهالدراسة ومإد  
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ا: النتائج المتعل   قة بالمستوى القتصادي للوالدٌن وزواج األطفال والحرمان من ثالثا
 .مالتعلٌ

غلبان ألزٌدك كمان وكمان، مكناش لقٌٌن ناكل؛  "اسكت ٌا : حٌث ذكرت قائلة
ن أبوٌا كان مرتبه على القد، جوزنً لواحد أغراه بالفلوس والمصٌبة انه بٌاكل علشا

شٌر والتً ت   ،وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة غرٌن ماروث وآخرٌن وٌؤكلتا من الحرام"
حٌث ٌرى  ؛الفقرنسبة  وارتفاعبٌن انتشار الزواج فً مرحلة الطفولة  إلى أن هناك عالقةا 

لما ٌعانون منه من نقص  اونظرا  ؛ داخل األسرةقالا وث   ئااعب نلدٌه ن  ٌمثل   هماآلباء أن فتٌات
  ٌ عن طرٌق  مفً فتٌاته الستثمارإلى  اآلباءة، ٌتجه فً الموارد والدخول والحوافز الماد

من األموال أو مقابل من قبل  ة الطفولة مقابل الحصول على قدرفً مرحل زواجهن  

 .Maruth, S. Greene, M & Malhotro, Aاألزواج لتحسٌن وضع األسرة المادي
,2003, pp 18-20

هتسكتً ول  ،"مالك ٌا بخت من دون البخوت لبخت : حظها قائلةبالحالة  نددتوهنا     
 ؛نٌدراسة بوٌل وأخر وتتفق هذه النتٌجة مع  ،أنزل كمان لتحت تحت الشباشب تحت"

  ٌ ا سلب ة تنعكس حٌث أشارت هذه الدراسة إلى أن لزواج الفتٌات فً مرحلة الطفولة أثارا
  ٌ ة، وهذا ما على مستواهم العلمً والثقافً، وكذلك على مستوى قدرتهم من الناحٌة الصح
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حٌة ضعٌفة من النا التً تكون ٌواجهونه من نقص فً الستعداد البٌولوجً لجسد الفتاة
  ٌ ٌ   حٌث تكون أقل   ؛هاة، وغٌر قادرة على رضاعة طفل  الصح دة، وأكثر لفرص التغذٌة الج

 ,Boyle, M.H, Racine. Georg alesالكالسٌوم واإلصابة باألمراض صلنق عرضةا 
D, 2006 p 15 

أكبر منً  "أبوٌا علشان ظروفه الوحشه؛ جوزنً من واحد : حٌث ذكرت الحالة قائلة
 ،والسبب فً كدا أن قاله هسدلك دٌونك، فبعنً ذي البقرة وقبض الفلوس"، سنه 78ب

  ٌ ى عل بٌن الجنسٌن بناءا  ل ٌتم  حٌث ترى أن التباد   ؛لة التباد  وتتفق هذه النتٌجة مع نظر
مقارنة  وكثٌر المال ٌتخٌر فتاة صغٌرة السن   متطلبات محددة، مثل الرجل كبٌر السن  
ه القصٌر بالمركز المالً للرجل كبٌر لت عمر  قد بد   بعمره، وهنا تكون الفتاة الصغٌرة السن  

ٌ   حٌث تركز تلك ؛السن   ل فٌها الربح ة هً فكرة المقاٌضة أو المساومة التً ٌتمث  النظر
( 8:9- 8:8 – 7444 ،) بٌريلخسارة وا

 : حٌث ذكرت الحالة قائلة

"معاش ستً مكنش بٌكفٌنا، وكانت هً اللً لٌها الكلمة فً البٌت، وعلشان تخفف من 
سنه، ومش لزم تتعلم، وفعالا طلعنً  11نفسها أقنعت أبوٌا انه ٌجوزنً وأنا عمري  على

، هللا ٌسامح أبوٌا اللً مكنش عنده من المدرسة، وجوزنً لواحد علشان ٌصرف علٌا
 . ستً اتحكمت فٌا" ىدخل؛ وخل  
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ل بٌسك ول  ل.....ل القدامٌهل خذه زي الرج  لموأ"أبوٌا  : وهنا تقول الحالة        
ٌ  ، بٌرفس" ٌ  وتتفق هذه النتٌجة مع رأي النظر التً ترى أن الزوجات داخل  ة،ة النسو

ٌ  األ   زل مثل العمل باألراضً على القٌام ببعض المهام خارج المن ن  كره  سر الفقٌرة 
  ٌ على  ن  وٌحمل   ،دخل ألسرهن   در  ل المشاق التً ت  ة، والعمل باألسواق، وتحم  الزراع
ٌ  العدٌد من األضرار، من أهم   كاهلهن   ة، والنضج ها: الحرمان من الفرص التعلٌم

Johnson Dp, 2008, p.443الثقافً

"الفقر هو السبب فً ظلمً فً حٌاتً؛ جوزونً لواحد قرٌبً  : حٌث ذكرت قائلة    
ومكنش لٌه معاش؛ كان عنده عربٌة تاٌوتا ربع نقل، بٌاكل من جمبها، وسبت التعلٌم، 

معاٌا عٌل، مكنتش عارفه أصرف علٌه، ادت الطٌنة بله لما مات جوزي، وكان زو
فؤجبرونً أنً أجوز أخوه علشان ٌصرف على الولد، وعلشان كالم الناس أجوزته؛ مع 

 . العلم أن السبب فً جوازه منً هو تؤمٌن العربٌة، ٌعنً الفقر وراٌا وراٌا"
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وتتفق هذه النتٌجة مع 

ٌ  "دراسة   أسالٌبوة من وجهات نظر الناشطٌن نفٌسة بدري وآخرٌن عن دراسة استكشاف
ء من اآلباالعدٌد  حٌث أشارت الدراسة إلى أن هناك ؛"زواج الفتٌات فً السودان مكافحة

شوة من قبل بعض األزواج فً مقابل الموافقة على الذٌن ٌتقاضون هداٌا على شكل ر  
، علٌهن افة للفتٌات وحفاظا فً مرحلة الطفولة، فٌبررون ذلك بؤنه ع   ماتهزواج فتٌ

 ,Bedri Nafisa 8 et at ,2016ةوٌجبروهن على ترك التعلٌم، وتجاهل حق الفتا
pp. 17:19

 هإذا أتاكم من ترضون دٌن  

لق   "كبٌر   فً األرض وفساد    تفعلوا تكن فتنة  ل  إجوه وفزو   هوخ 

الذٌن  اآلباءحٌث ترى أن هناك  ؛وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة غرٌن مارون وآخرٌن 
ة والحفاظ على ف  للع   منهم أنه عامالا  افً مرحلة الطفولة اعتقادا  متٌاتهزواج ف إلىٌسعون 

ٌ   واألصولللشرٌعة  مكانة الفتاة، ومرضاةا  ٌلٌها خضوع هإلء  ها الدٌن، ثم  ة التً أقر  الدٌن
الفتٌات  زواج أسبابمن  اآلباء لسٌطرة العادات والتقالٌد المحٌطة وآراء اآلخرٌن كسبب  

(Bedri Nafisa 8 etat, 2016, pp 18 – 20فً مرحلة الطفولة
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اه فلوس مرتاح، ول اللً ممعهوش مرتاح، "للً مع : حٌث ذكرت الحالة قائلة     
كله الطمع، علشان ورثً اللً سبهولً أبوٌا بقات مطمع عن القرٌب  اوالسبب فً د
رسة اللً كنت درٌت مكان عندي فلوس، بسببها أجبرونً إنً أسٌب الم والبعٌد، بس ٌا

  .بنه، ٌعنً فلوسً هً السبب فً اللً أنا فٌه"بحبها خالص، وجوزنً عمً ل

وتتفق هذه 

 ؛"لزواج األطفال القتصادٌةجٌنٌفرا بارسونز وآخرٌن عن اآلثار "النتٌجة مع دراسة 
من  عد  ٌ  و ؛مٌلجؤ إلٌها اآلباء لزواج فتٌاته من المبررات التًالعدٌد  أن هناك حٌث ٌرون

 مإصالح أوضاعهبهدف  ،الزوج ، وكذلك وضعي الوضع المادي لألب  ترد   هاأهم  
ٌ  ال والذٌن ٌعانون  ا،ل ٌنتشر فً المجتمعات األشد فقرا زواج األطفاحٌث ٌرون أن  ؛ةقتصاد

لى سٌطرة معاٌٌر حرمان الفتٌات من التعلٌم إمن نقص فً الموارد والفرص، باإلضافة 

وهذا Wodon Quentin, 2015, pp11-13فً التعلٌم الحق   لٌس لهن   باعتبارهن  

ما أثر المستوى :اهه لهذه الدراسة ومإد  صٌاغت   الثالث الذي تم  ما ٌجٌب على التساإل 

 القتصادي على زواج األطفال والحرمان من التعلٌم؟

ا: النتائج المتعل    .موزواج األطفال والحرمان من التعلٌ الثقافًقة بالمستوى رابعا
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تتفق هذه النتٌجة مع دراسة و

حٌث ٌرون أن هناك عالقة بٌن المعتقد الدٌنً وزواج  ؛رجٌنا جٌمٌجنانً وكونتٌن وودرن
حٌث ترى أن  ؛سبرى بؤفرٌقٌا فً ضوء نظرٌة الالتجان  اء الك  األطفال فً جنوب الصحر

قبل عمر  مإلى زواج فتٌاته واالتعلٌم استثمار عدٌم الفائدة، وأنه على اآلباء أن ٌتجه
أم ل، باعتبار أن ذلك ٌعكس  بصرف النظر عن حٌضهن   من عمرهن   ةالــرابعة عشر

Gemignani Regina & Wodon Quentin ,2015, p 46القوي إٌمانهن  

 : تقول الحالة األولى

حصل مكنش  "أنا طلعت على وش الدنٌا لقات أمً ٌنتشتغل خدامة ألبوٌا بلقمتها، فاللً
 : جدٌد على ناس متعرفش الرحمة، هما طلعوا على الظلم والحرمان"، وتقول الرابعة
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"أمً كانت بتخدنً وأنا عندي سنتٌن السوق علشان بٌع الكرش والفشش فً السوق، 
ولما أجوزت لقات نفس الوضع، ٌعنً دي عادة عند ا على الوضع ده، ٌنوأنا فتحت ع

"كنت  : لبنت، هما أصالا مٌعرفوش ربنا"، وذكرت السابعة قائلةالكل هنا، وبتقولً تعلٌم ل
الهتمام أنً أتعلم، ولما أجوزت فضلت  نٌشتغل فً الغٌط مع أبوٌا، وكان دى أهم عنده م

العادة دي موجودة بردو وغصبت علٌا حماتً أنً أشتغل معاها فً غزل الصوف وبٌعه 
  ً".تفً السوق ذي سلف

"أبوٌا كل حاجة عنده مباحه؛ حتى لو هٌتاجر فٌنا، هما هنا مش  : تقول الحالة الثالثة    
ٌلة نها وسإ على "أبوٌا كان بٌبص للبنت : رو للبنت قٌمة"، وذكرت الخامسة قائلةتببٌع

ا ٌقول البنت لزم أنها تطالب بحق، إلزٌادة الدخل، ملهاش حق فً التعلٌم ول كان داٌما
تساعد مش تاخد وتصرف، مفٌش حاجة اسمها أن التعلٌم ٌمنع الرزق"، وتقول 

ا إل لبٌت جوزها،  : السادسة ا ٌقول البنت عار فً البٌت، ومتطلعش أبدا "أبوٌا كان داٌما
كانت مالكة أبوٌا،  الفتاة"عادة ظلم  : دنا"، وتقول التاسعةوالمدرسة ملهاش طلب عن

ا ٌقول؛ البنت طلعت من ضلع أعوج، علٌها الطاعة والخضوع" وتتفق هذه  ،وكان داٌما
ٌ  اآلباءالنتٌجة مع دراسة شاهٌدول عن " ٌ  ، الخلف س فً سوق الزواج فً والتجان   ةة الطبق

ٌ  رف الذي ٌسوأن الع   أفادتوالتً  ،"بنجالدش ٌ  د بعض المجتمعات الرٌف ٌ ا  ل عامالا مث  ة   اثقاف
ٌ   ًٌضف على قبول  اآلباءرف الذي ٌجبر على العدٌد من الممارسات، مثل ذلك الع   ةالشرع

كنوع من رأس المال المدفوع الذي ٌرتبط بمجرٌات اإلرث الثقافً  ممهور متدنٌة لفتٌاته

 ,Shahidul S.M, 2014)ات من التعلٌمالفتٌ تلك بتسر   ب علٌه، مما ٌترت  فً المجتمع
PP. 712 -714) .  اوتتفق ٌ   أٌضا ٌ  مع النظر ا ؛ حٌث ترى أن الرجال أكثر ق  ةة النسو ربا

  ٌ ٌ  من القٌادة والسٌطرة؛ وفقاا للمعتقدات الشعب  ؛ة التً تنتشر فً بعض المجتمعاتة التقلٌد
ٌ  حٌث ٌمٌل الرجال إلى الهٌمنة واستخدام القوة، وٌجبرون  ة وٌسلبون النساء على التبع

حرٌتهم وٌمٌلون إلى استخدام أسالٌب القهر، وٌشبه ذلك النظام األبوي الذي ٌمٌل إلى 
وٌجبرون على ممارسة العدٌد من  ،ممارسة الهٌمنة والسٌطرة على الفتٌات داخل األسرة
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ٌ  ا لما اكتسبوه من أنماط وأ  المواقف وفقا  -Johnson D.P,  2008, P 429ةطر ثقاف
430

  ٌ ٌ  وتتفق هذه النتٌجة مع النظر حٌث ترى أن هناك من األعراف والمعتقدات  ة؛ة النسو
  ٌ ا على طبٌعة السٌطرة التً تمارس على الفتٌات داخل التقلٌد ا مإثرا ة التً تلعب دورا

ٌ  المجتمع، وما ت   على حٌاة الفتٌات سٌطر ة ت  فرزه المعتقدات من تؤثٌرات وضغوط نفس
ٌ   وأدوارهن    ة داخل المجتمعالبٌولوج

(Johnson Dp, 2008, p431) 

نها طلعتنً أنا وابنً؛ إ حماتً كانت بتحتقرنً؛ لدرجة" :حٌث تقول الحالة السابعة     
، وأنا مش طاٌله حاجة، ل أنا اللً كملت تعلٌمً، ول أنا اللً قعدت فً بٌت جوزي"

وتتفق هذه النتٌجة مع ، أم جوزي فضلت وراٌا تذل فٌا لحد ما طلقتنً"" : وتقول الثامنة
وٌعمل على  ،زٌادة القبول والترابطفً  اٌلعب دورا  الزواجل التً ترى أن د  نظرٌة التبا

تدعٌم نمط العالقات بٌن الجماعات، األمر الذي ٌرتبط معه توسٌع قنوات التصال بٌن 
  ٌ ب على ذلك حدوث ال، وٌترت  ل غٌر فع  صبح التباد  الجنسٌن، فعندما تنقص هذه القنوات 

  ٌ جتها الفشل فً حالت ات والمعوقات التً تإثر على الجنسٌن، وٌكون نتٌالعدٌد من السلب

  ٌ Gulli Ckson ,2006, p 677)ةالزواج وعدم استقرار الحٌاة األسر
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حت بٌت أبوٌا، مكنتش أقدر محمد مات؛ ور   ا أبو"بعد أم    :الحالة قائلة حٌث ذكرت     
، على طول ةظرة الناس لٌا، ونتٌجة كدا أجوزت بعد العدنأبص من الباب، علشان 

وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة جٌنٌفٌر ماكلٌري وآخرٌن . "واتحرمت من أملً فً التعلٌم
حٌث أشارت أن  ؛ت من التعلٌم"زواج األطفال، العوامل المإثرة على حرمان الفتٌا"عن 

ٌ  هناك العدٌد من المعاٌٌر والمعتقدات التً ت   حٌث  ؛ةسٌطر على العدٌد من المناطق الرٌف
 ،ي إلى تقلٌل تعلٌم الفتٌاتإد  ٌ ، والذيلت التعلٌمؤثٌر السلبً على معد  ٌكون من شؤنها الت

 ,Sills Jennifer Mc Cleary, et alالمعاملة وسوء، لستهجان اآلخرٌن ضهن  وتعر  
2015 p 69 – 71
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ونتائج زواج  أسباب" وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة خالد منصور وصوفٌا نافٌد عن
دت هذه الدراسة أن هناك عالقة حٌث أك   ؛األطفال فً جنوب آسٌا المنظور الباكستانً"

ٌ   والموروث وثٌقة بٌن تؤثٌر المعتقد الثقافً ة وزواج الفتٌات الثقافً لدى المجتمعات الرٌف
ٌ   ؛فً مرحلة الطفولة للتقالٌد  ذرٌعة عد  حٌث أشارت الدراسة إلى أن زواج الفتٌات 

  ٌ ٌ   ةالجتماع ٌ   ؛ةوالثقاف حرمان تلك الفتٌات من  أبرزهاة من مما ٌترتب علٌه نتائج سلب

ٌ   إرضاءا  ؛التعلٌم  ,Man2oor Khalid& Naveedةلتلك المعتقدات والعادات الثقاف
2015, pp. 159-162) اتتفق كما ٌ   أٌضا ٌ  مع النظر حٌث ترى أن عالم  ة؛ة النسو

التصال الفوري واستخدام التكنولوجٌا عبر التلٌفونات واإلنترنت وتغطٌة وسائل اإلعالم 

 ,Johnson Dpحقٌقة تإثر فً طبٌعة الوعً الثقافً للفتٌات وما ٌترتب بذلك من نتائج
2008, p452ه لهذه الدراسة صٌاغت   ا ٌجٌب على التساإل الرابع الذي تم  وهذا م

 واج األطفال والحرمان من التعلٌم؟ما أثر المستوى الثقافً على ز:اهومإد  

 .مزواج األطفال والحرمان من التعلٌعلى  واألقارب الجوارقة بتؤثٌر ا: النتائج المتعل  خامسا 

 ؛ 

"لألسف كان لما واحدة من بنات الجٌران بتتجوز، كانوا بٌقولوا  : حٌث تقول الحالة
البنات، هً البنت فالنه مش هتجوزها وتخلص منها، تعلٌم اٌه؟".ا عقبال ٌألبو
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"هللا ٌسامح جدتً كانت على طول تقول ألبوي فضحتنً وسط  : تقول الحالة حٌث    
وتتعلم، سٌبك من التعلٌم وجوزها ز البنت معندناش حاجه اسمها البنت تكبر الجٌران، جو  

  .ل.. علشان تخدم مراته وعٌاله"

جٌران كانوا "فٌه حاجات كانت سبب فً إنً أجوز: هو أن ال: حٌث تقول الحالة    
بٌشوفوا اللً أبوٌا بٌعملوا فٌا وإلحاح أمً على الجواز زي بنت عمً، فالجٌران 

تعلٌمً فً بٌت جوزي، بس لألسف  وأكملنصحونً إنً أجوز واخلص من الناس دي 
ٌ   محصلش". ٌ   ؛لة التباد  وتتفق هذه النتٌجة مع نظر ة تتدخل حٌث ترى أن هناك قٌمة ثقاف

ل مع الجٌل األكبر، وإطفاء الطابع المجتمع، وتقوم على مبدأ التفاع  بٌن األجٌال وداخل 
ٌ  الداخلً التباد   بآراء اآلخرٌن ومواقفهم  ارا ٌكون أكثر تؤث   م  ة، ومن ث  لً على القٌم الشخص

ٌ   حٌث ٌتم   ؛المختلفة ٌ  إجراء قوالب تبادل ة على زواج ة من خاللها ٌقبل اآلباء تعاقدات تبادل
من اللتحاق بالمدارس ن  للتعلٌم وحرمانه مراحل مبكرة ٌترتب علٌها تركهن   فتٌاتهم فً

Ehiemua Solomon, 2014, p 6379
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"اللً كان ٌهم أمً؛ هً أنها تجوزنً  : حٌث تقول الحالة

علشان تعاٌر سالٌفها، وتقوله ٌالً بناتكم بٌرٌٌن".

ة أبوٌا وعمً جوزونً وأنا رضٌت علشان دى هٌرضً ربنا، ٌ"فً البدا :حٌث تقول
ً جمٌلة الجٌران كل شوٌة ٌقولولً انت قراٌبً و وبعد ما أطلقت بؤربعة شهور لقٌت

اجوزي علشان كالم الناس، واجوزت وضاع أملً فً التعلٌم

ا القراٌب والجٌران؛ هما هم ً"السبب فً اللً أنا فٌه دلوقت : حٌث تقول الحالة    
ا  ؛والجٌران ساعدته على كدى ،هالسبب، علشان عمً نفذ اللً كان عاٌز وكانوا داٌما

وتتفق هذه النتٌجة مع نظرٌة  .من اللً متعرفهوش" أحسنٌقوقولً اللً تعرفٌه 
من  س؛ حٌث ترى أنه داخل الطبقات الدنٌا واألسر الصغٌرة ٌكون هناك نمط  التجان  
ا،  ة؛سر الفتاسر العرٌس وأ  ٌن أ  س بالتجان   حٌث ٌتشابه الوضع الجتماعً فٌما بٌنهم تقرٌبا

لت الزواج بٌن تلك الشرائح الفقٌرة، للحفاظ على األمر الذي ٌنعكس علٌه ارتفاع معد  
  ٌ ، وزٌادة نسبة اإلنجاب، األمر الذي ٌترتب ىة والنسق القرابطبٌعة العالقات الجتماع

 (Shahidul.S.M., 2014, P 713)لفتٌات من التعلٌم ب تلك اعلٌه تسر  
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   ٌ كانز وهٌل العوامل المصاحبة فً  احٌث أرجع ؛ة المعاٌٌروتتفق هذه النتٌجة مع نظر
ٌ  اختٌار القرٌن إلى تؤثٌره بالمعاٌٌر المتعل   ومعاٌٌر البٌئة المجاورة ة، قة بالمعاٌٌر الثقاف

ٌ  ب تهوالنسق القرابً وعالق ٌ   ،خرىة األ  المإثرات الخارج ة باعتبارها مثل المكانة الجتماع
ٌ  من الضغط الذي ٌمارس على الفتٌات فً األ   ال نمطا مث  ت   نة سر فً اللتزام بمعاٌٌر مع

اك ،( 87، ص :741 ،)الحسٌن بن حسن السٌد مرتبطة بالمجتمع المحٌط  ما تتفق أٌضا
وجود عالقة بٌن زواج الفتٌات فً  إلى اأشاروحٌث  ؛مع دراسة دٌفٌد هوتشكٌس وآخرٌن

ا لمستوى وخضوعا  إلرضاء المجتمع المحٌط ؛من التعلٌم مرحلة الطفولة وحرمانهن  
  ٌ ة لسكان الحً، والمستوى القرابً، وطبٌعة الوضع المجتمع المحلً، والخصائص السكان

ٌ   والمكتسبات ٌفً داخل تلك المجتمعات، واألنماطالر/الحضري   ة لدٌهمالثقاف

Hotchkiss David R8 et al , 2016, p p 6 – 7) وهذا ما ٌجٌب على التساإل

على زواج الجوار واألقارب ما أثر :اهه لهذه الدراسة ومإد  صٌاغت   الخامس الذي تم  

 األطفال والحرمان من التعلٌم؟

 نتائج الدراسة ص بؤهم  لخ  م  
 :استطاعت الدراسة اإلجابة على التساإلت اآلتٌة

وتتفق هذه النتٌجة مع 

  ٌ ٌ  النظر بل الذكور فً فرض الهٌمنة من ق   كبٌرة   حٌث ترى أن هناك مبالغة   ة؛ة النسو
  ٌ ٌ  و، وممارسة أنماط ن  واستسالمه ن  من أجل خضوعه على الفتٌات ةالبٌولوج ات سلوك

وتإثر على  ،الكتئابمن  بحالت فً إصابتهن   ب  تتسب  الهٌمنة التً قد  صز من فرعز  ت  
كما  .بل قد ٌصل فً بعض األحٌان إلى الحرمان النهائً من التعلٌم ؛التعلٌمً مستواهن  

ا  حٌث  ؛"زواج المبكرض الفتٌات للمع دراسة أجراها الٌونسٌف عن مخاطر تعر  تتفق أٌضا
ض الفتٌات بزٌادة تعر   امباشرا  اأشارت تلك الدراسة إلى أن زواج األطفال ٌرتبط ارتباطا 

بل األزواج، ألشكال مختلفة من الجنس، والعنف الجسدي والعاطفً، وسوء المعاملة من ق  
 الغتصابلحالت  ضهن  تعر  وكذلك  وتنمٌة مشاعر اإلحباط والكبت، وأفراد األسرة،
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  ٌ ة بٌن زواج األطفال والعجز الزوجً واإلكراه الجنسً مما ٌدعم وجود عالقة ارتباط
.التعلٌمً

ال مثل وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة دٌفٌد هوتشكٌس عن مخاطر زواج األطف 

ة لت هذه الدراسة إلى وجود عالقة قوٌة بٌن مهنحٌث توص  ؛ "فتٌات الدوما فً صربٌا
  ٌ ٌ  اآلباء الذٌن كانوا ٌعملون فً أعمال ٌدو مزٌد من  إلىة التً تحتاج ة والحرف الصناع

على اإلنفاق على  محٌث تتسع الفجوة بٌن المستوى المهنً للوالدٌن وقدراته ؛الجهد
تكون بمثابة عامل من العوامل التً  م  وتعلٌمهن وانتظامهن فً المدارس، ومن ث   مفتٌاته

.بالزواج فً مرحلة الطفولة مص من فتٌاتهللتخل  تدفع اآلباء 

جٌنٌفرا "وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة 

أن هناك من  حٌث ٌرون ؛"األطفاللزواج  القتصادٌةبارسونز وآخرٌن عن اآلثار 
، من أهمها تردي الوضع المادي لألب   عد  ٌ   ؛مالمبررات التً ٌلجؤ إلٌها اآلباء لزواج فتٌاته

 فً المجتمعات األشد   زواج األطفال ٌنتشرحٌث  ؛الفتاة صغر سن  ، والزوج وكذلك وضع
سٌطرة معاٌٌر حرمان  إلىوالذٌن ٌعانون من نقص فً الموارد والفرص، باإلضافة  افقرا 

.الحق فً التعلٌم لٌس لدٌهن   الفتٌات من التعلٌم باعتبارهن  
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وتتفق هذه 

ونتائج زواج األطفال فً  أسباب" النتٌجة مع دراسة خالد منصور وصوفٌا نافٌد عن
دت هذه الدراسة أن هناك عالقة وثٌقة بٌن حٌث أك   ؛وب آسٌا المنظور الباكستانً"جن

ٌ   والموروث تؤثٌر المعتقد الثقافً ة وزواج الفتٌات فً مرحلة الثقافً لدى المجتمعات الرٌف
اتتفق كما   ة،الطفول ٌ   أٌضا ٌ  مع النظر حٌث ترى أن عالم التصال الفوري  ة؛ة النسو

 الوبشكل فع   رولوجٌا عبر التلٌفونات واإلنترنت وتغطٌة وسائل اإلعالم تإث  واستخدام التكن
.فً طبٌعة الوعً الثقافً

ث أرجع كانز وهٌل حٌ ؛وتتفق هذه النتٌجة مع نظرٌة المعاٌٌر

ٌ  ره بالمعاٌٌر المتعل  إلى تؤث   العوامل المصاحبة فً اختٌار القرٌن  ةقة بالمعاٌٌر الثقاف
ٌ  ب تهومعاٌٌر البٌئة المجاورة والنسق القرابً وعالق مثل  ،خرىة األ  المإثرات الخارج

  ٌ ٌ   ال نمطا مث  ة باعتبارها ت  المكانة الجتماع سر الفتٌات فً األ  مارس على من الضغط الذي 
  ٌ .نة مرتبطة بالمجتمع المحٌطفً اللتزام بمعاٌٌر مع
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Abstract 
Marriage of Children and Education deprivation: A field Study in Giza 

Governorate 

By Hota Hussein Saad Hussein  

    The present study investigates the impact of children marriage on 

education deprivation and this leads to a number of issues like  investigation 

of the impact of power within the family on child marriage and deprivation 

of education. Moreover, the present study identifies the influence of the 

parents' profession, and the economic level of families on children marriage 

and education deprivation. It also identifies the impact of the family's 

cultural awareness on child marriage in relation to educational issues. To 

sum up, the current study sheds light on how both environment and relatives 

play an essential part in this issue. 

 The present study also adopts a case study as an approach. It is 

applied on ten cases of girls who are married in childhood period in Al-

Badrasheen (South of Giza Governorate). Finally, the study comes with the 

following results: the impact of power and authority within the family on 

children (girls) marriage and education deprivation, the economic level, the 

cultural awareness of the family on their married children in childhood 

period, and finally the influence of both environment and relatives in 

relation to these critical issues.  

 الهوامش
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http://www.conference.ncwegypt.com/index.php/docsara/146-lawara 

 

؛على حٌاته ًسر مع الفتٌات ٌقضاأل   ذهفعله هت إن الذي      معنى هذا الزواج  ن  ألن هذه البنات ل ٌعرف   ن 
،هٌٌدأه فً ن  إل الفستان األبٌض والذهب الذي ٌضع   ن  وما ٌعرف   ،هن  ول ٌفهم   هو  وهذا الفستان األبٌض ن 

كالبشات السجن )  بمثابةالصغٌرة تكون  ن  هٌٌدأع فً واألساور التً توض ،سوداءة  حٌافً الحقٌقة 
والذي  ،التنفس من خاللها وطوق على رقبتها ل تستطٌع سجن بها الفتاة طول حٌاتهااألسوار ( التً ت  

 .ٌاتهإلء الفتمع  ذكرنا لٌس مبالغة ولكن ما ذكر

 عــراجـــالم

 
 (

http://www.maatpeace.org/kWjov
http://www.maatpeace.org/kWjov
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