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 تحليل جغرافي ألثر مستوى دخل الذكور على الزواج في محافظة واسط

 )دراسة في جغرافية السكان(
 صباح م.د. صباح وهب عبد هللا   وا.د. ناجي سهم رسن   

 كلية التربية / واسطجامعة 

 
 

 المستخلص

العديد من المعوقات التيي قيد تي  ر  هقد يواجن ذلك ألطموح األفراد إال  ا  لغريزة وتعزيز ا  الزواج وان كان تجسيد         

فالزواج له متطلباته المالية التي ال يمكن االستغناء عنها في  ،ومنها مستوى د ل الفرد عنه،من سن الزواج أو العزوف 

 ، أميا)؟اليزواجوجاءت مشيكلة البثي) لهيل يوجيد أمير لمسيتوى اليد ل عليى  .بعدهحال اإلقدام على الشروع بالزواج أم 

وتتبياين حياالت التي  ر عين اليزواج أو  عنيه،في تي  ر سين اليزواج أو العيزوف  ا) ف ن لمستوى الد ل أمرفرضية البث

العييزوف عنييه لييدى اليي كور بييين مراكييز الوحييدات اإلدارييية لمثافليية واسييط. ويهييدف البثيي) إلييى بيييان وتثليييل تبيياين 

التيي قيام  الميدانيية،ونتيائ  الدراسية  ،م2016ة واسط معتمدا  بيانات سنة  صائص المتزوجين في مراكز أقضية مثافل

ن اعتميادا  عليى ميد راتهم يهيي  إن نسيبة المتيزوج إليهيااالستنتاجات التي توصيلنا  أهم(. ومن 2016بها الباحثان سنة ل

ن أليى اليزواج  .وتوصيلل الدراسية إليى ( وال ي يمثل سببا   رئيسيا   فيي اإلقبيال ع%25,3%( وبمساعدة أبائهم ل14,7ل

( فيي الرييل لكيل منهيا  %16( في الثضر ول  %19,3ل    للعزوبية أو عدم الزواج أو ت جيله بنسبة بلغل اهناك توجه

نها تعد مؤشرا   يجب االنتباه لما له من أمار سلبية على السكان  .وتبين من الدراسة ألى التوالي وان كانل منخفضة إال ع

( سنة مما يعني تي  ر فيي سين اليزواج للي كور أكثير مميا 34-30( ول29-25إلى الزواج بفئات عمرية ل ان هناك توجهأ

ن للمؤسسات التعليميية وبمختليل مسيتوياتها وال سييما الجامعية فيي أ. واتضح من الدراسة وات السابقةكان عليه في السن

مما يعني إمكانية الثصيول عليى فرصية عميل بصيورة  أعلى،مثافلة واسط كانل دافعا   للثصول على تثصيل علمي 

ن هناك ميي  بيدأ واضيثا   أئهم ألسباب اجتماعية ومالية إال يزال الكثير من المتزوجين يفضلون السكن مع أبا سر. والأي

وال تيزال تكياليل اليزواج تعيد احيد  (. %35,4في اآلونة األ يرة إلى السكن في مسكن مستقل عنيد اليزواج حتيى بلي  ل 

( من أسباب عيدم %12(  وفي الريل ل %14حتى بلغل في الثضرل   في الزواجالعقبات األبرز التي تواجه الراغبين 

 . الزواج أو ت جيله أو العزوف عنه

 

 

Geographical analysis of the effect of male income level on marriage in Wasit 

Governorate (Population Geography Study) 

 

Abstract 

       A marriage  that was the embodiment instinct and promote individuals, but it may 

face many obstacles that may delay of the age of marriage or abandonment with him, 

including the per capita income marriage has its requirements of finance, which cannot be 

indispensable in case foot to begin to marriage or after him. Problem find...do you there 

after the level of income on the marriage ?. Hypothesis search. level income effect in 

lateness the age of marriage or abandonment him and vary delays for marriage or 

abandonment him to the male between the centers of units administrative province wasit. 

The goal of find... Aims search to statement analysis of variance properties married in 

centers districts Wasit based data year 2016 results of the study of field his researcher's 

year 2016. Conclusions The study revealed that the proportion of married people based on 

their savings (14.7%) and with the help of their parents (25.3%), which is a major cause of 

the demand for marriage. The study found that there is a tendency to marital or non - 

marriage or postponement by 19.3% in urban areas and 16% in rural areas respectively, 

albeit low, but it is an indicator to be aware of its negative effects On the population. The 

study shows that there is a tendency to marry in age groups (25-29) and (30-34) years, 

which means more delay in marriage age for males than in previous years. It was clear 

from the study that the educational institutions at different levels, especially the university 
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in Wasit was motivated to obtain higher scientific achievement, which means the 

possibility of obtaining a job easier. Many married couples still prefer to live with their 

parents for social and financial reasons. However, there is a tendency that has recently 

become apparent in the housing units at the time of marriage 435.ل)% . The cost of 

marriage remains one of the main obstacles faced by those who wish to marry until they 

reached urban (14%) and in the countryside (12%) of the reasons for not marrying, 

postponement or abstention. 

 

 المقدمة

السيييماوية  األديييياناليييزواج ربيييا  مقيييد  باركتيييه       

 البشييرية،فييي المجتمعييات  واألعييرافالقييوانين  وأقرتييه

وأولتييه  البشييري،فييي الثفيياى علييى الجيين   أهميتييهولييه 

الثكومييات والمنلمييات والهيئييات اهتمامييا  بالغييا   فهييو 

 .المجتميعصيلثل صيلح  أنالتي  األسرة،تكوين  أسا 

لطمييوح  اوتعزيييز لغريييزة ان تجسيييدوالييزواج وان كييا

تيي العدييد مين المعوقيات ال قد يواجهذلك  نأ إال األفراد

ومنهيييا  عنيييه،قيييد تييي  ر مييين سييين اليييزواج أو العيييزوف 

ال  فالزواج له متطلباته المالية التي ،مستوى د ل الفرد

علييى الشييروع  اإلقييداميمكيين االسييتغناء عنهييا فييي حييال 

  .بعدهبالزواج أم 

 

 مشكلة البحث  

 ؟هل يوجد أمر لمستوى الد ل على الزواج      

 

 فرضية البحث 

فيييي تييي  ر سييين اليييزواج أو  لمسيييتوى اليييد ل أمييير     

وتتبيياين حيياالت التيي  ر عيين الييزواج أو  عنييه،العييزوف 

 اإلداريةالعزوف عنه لدى ال كور بين مراكز الوحدات 

 لمثافلة واسط. 

 

 هدف البحث

ين  صييائص بيييان وتثليييل تبييا إلييىيهييدف البثيي)      

مثافليية واسييط معتمييدا   أقضيييةالمتييزوجين فييي مراكييز 

، التيي ، ونتائ  الدراسة الميدانية]1[م 2016بيانات سنة 

 (.2016قام بها الباحثان سنة ل

 

  منهج الدراسة

 ىإلاعتمدت الدراسة منه  التثليل والتعليل وصوال      

مسيتوى اليد ل فيي اليزواج  أميرمبتغاها والتعرف على 

 األحيييوالالدراسييية اسيييتعانل ببيانيييات مثكمييية  أنكميييا 

ولغرض سد الينقص فيي البيانيات  واسط،الشخصية في 

اسيييتمارة اسيييتبانه  أعيييدتالسيييتيفاء متطلبيييات الدراسييية 

( تييم توزيعهييا بصييورة عشييوائية بليي  حجمهييا 1ملثيي) ل

 اسييتمارة،( 100( اسييتمارة لكييل مركييز قضيياء ل600ل

ي اسييتمارة لكييل ميين الثضيير والريييل فيي (50وبواقييع ل

 مراكز األقضية.

 
  

 مبررات الدراسة 

أ يي ت ىيياهرة تيي  ر سيين الييزواج والعييزوف عنييه     

مميييا ييييؤمر عليييى حجيييم السيييكان ويقليييل مييين  بالزييييادة،

والع قيييات االجتماعييية فضييي   عييين  األسيييريةالييروابط 

ولعيل مسيتوى  المجتميع،االجتماعية السلبية عليى  أماره

 الرئيسييية التيييي تقيييل وراء هييي ه األسيييباب أحيييداليييد ل 

ن مييين الضيييروري البثييي) فيييي هييي ا لييي ا كيييا ،اللييياهرة

 .السبب

 

 الحدود المكانية  

حيددت  إذ ،تمثلل الثيدود المكانيية بمثافلية واسيط     

منطقييية الدراسييية بالوحيييدات اإلداريييية الرئيسييية عليييى 

وهييي مركييز قضيياء الكييوت  القضيياء،مسييتوى مركييز 

ومركييز قضيياء النعمانييية ومركييز قضيياء بييدرة ومركييز 

وتقع مثافلة  الصويرة،ومركز قضاء  قضاء العزيزية

    30( ول 31ْ     27واسيييييط بيييييين دائرتيييييي عيييييرض ل

(  46ْ   4( و ل 44ْ  31( شييييماال  و طييييي  ييييول ل 33ْ

شرقا  ، يثدها من الشيمال مثافلتيا بغيداد ودييالى ومين 

الغرب مثافلتا بابل والقادسيية ومين الجنيوب مثافلتيا 

مسيياحة ذي قييار وميسييان وميين الشيير. إيييران . وتبليي  

( ميين 3,95%، تشيكل نسيبة ل2( كيم17153المثافلية ل

( 435053المجمييوع الكلييي لمسيياحة العييرا. البالغيية ل

 .]2[2كم

 

 الحدود الزمانية

 2016اتخيي ت الدراسيية بيانيييات المتييزوجين عيييام       

 مجاال  لثدودها الزمانية .

   التوزيع الجغرافي للمتزوجين حسب البيئةأوال

ا هللا وأقرتها القوانين الوضيعية الزواج سنة شرعه      

التيي يتوقيل  األسيرةوالزواج يسهم بشكل واضح ببنياء 

الشرعيين الي ين تتبياين نسيبهم بيين  األبناء أنجابعليها 

وقد تبين مين الجيدول . ]3[الدول المتقدمة والدول النامية

( أن نسيييبة المتيييزوجين الييي كور فيييي 1(  والشيييكل ل1ل

، وتباينل تليك (%54,3مراكز أقضية مثافلة واسط ل

النسييب بييين وحييداتها اإلدارييية فكييان أع هييا فييي حضيير 

بيه ( نتيجية لقر%60مركز قضياء الصيويرة  إذ بلغيل ل

فير  عميل للعديييد  تالواضيح مين مدينية بغييداد إذ هيي 
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يزيية ، وأدناها في حضر مركز قضائي العزمن السكان

، أميا فيي رييل مراكيز أقضيية مثافلية (%50وبدرة ل

( %45,7نسييبة المتييزوجين اليي كور لواسييط فقييد بلغييل 

وكان أع ها في ريل مركيز قضيائي العزيزيية وبيدرة 

فيييي رييييل مركيييز قضييياء الصيييويرة  %( وأدناهيييا50ل

 (.1، وكما مبين في الخريطة ل%(40ل

أمييا غييير المتييزوجين فييي حضيير مراكييز أقضييية        

( وكيييان %49,7مثافلييية واسيييط فقيييد بلغيييل نسيييبتهم ل

قضيييائي الثيييي  أع هيييا فيييي حضييير كيييل مييين مركيييز

%( وأدناهييا فييي حضيير مركييز قضيياء 52والعزيزييية ل

أمييا فييي ريييل مراكييز أقضييية مثافليية  (،%46الثييي ل

%(  50,3المتيييزوجين لواسيييط فقيييد بلغيييل نسيييبة غيييير 

( %54الثييي لوكييان أع هييا فييي ريييل مركييز قضيياء 

ائي النعمانييية والعزيزييية وأدناهييا فييي ريييل مركييز قضيي

 %(.48ل

 

حسب البيئة في ( ال كور المتزوجين 1شكل ل

 2016مثافلة واسط لعام 

 
 (.1المصدر  الباحثان باالعتماد على جدول ل

  

 

 2016التوزيع البيئي لل كور المتزوجين في مثافلة واسط لعام  (1 ريطة ل

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1المصدر  الباحثان باالعتماد على جدول ل
 

 ن مانيا    التركيب الديموغرافي للمتزوجي

 

  التركيب العمري لل كور المتزوجين -1

يتبيياين لييدى اليي كور فييي  األولالعميير عنييد الييزواج       

المجتمعات المختلفة كما يتباين حتى ضمن البلد الواحيد 

بييل بييين الريييل والثضيير ولعييل عوامييل متعييددة تقييل 

وراء ه ا التباين وفي المجتمعات المتقدمة يكون العمير 

ي حيييين يييينخف  فيييي مرتفعيييا فييي األولعنيييد اليييزواج 

 انخفاضا  في المجتمعات وأكثر مجتمعات الدول النامية 

 

 

 

 

 

 

الريفييييية كونهييييا تمييييار  النشييييا  الزراعييييي ألغلييييب 

ميين مليي)  أكثيير إن( 2، ويتضييح ميين جييدول ل]4[سييكانها

( %34,3الييي كور المتيييزوجين فيييي مثافلييية واسيييط ل

، وه ا يعنيي إن ( سنة15-24بالفئة العمرية لمتزوجين 

( سيينة 15-34ل ثييي اليي كور تزوجييوا بعمييرأكثيير ميين مل

بعميير  ا، ويبييدو أن هنيياك زواجيي(66,4%بنسييبة بلغييل ل
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يفسير  أن( ويمكين %3,3( سنة بنسبة بلغيل ل 64-55ل

جون بعد حين من ترملهم فيي ال كور يتزو إنذلك على 

علييى مسييتوى البيئيية فيتضييح ميين الجييدول  أمييا .الغالييب

لعمرييية اليي كور اليي ين يتزوجيون ضييمن الفئيية ا أننفسيه 

( وهيي ا %35,1( هييم المتفييوقين بنسييبة بلغييل ل34-25ل

المتزوجين قد ال يقدمون عليى اليزواج إال بعيد  أنيعني 

تيي مين اللييروف المعيشييية ألسييرهم وجيياءت بالمرتبيية 

( سينة 55-64المتزوجين ضمن الفئة العمرية ل األ يرة

 (.%4,2بنسبة بلغل ل

 

( إن 2أما على مستوى الريل أتضح من الجدول ل      

البيئيييية الريفييييية بنشييييا ها االقتصييييادي المعتمييييد علييييى 

الزراعيية والقيييم والعييادات التييي تفضييل الييزواج المبكيير 

لإلنجاب فضي  عين تيدني التثصييل الدراسيي والعيي  

المشترك لألسر ساهم بارتفاع نسبة المتزوجين الي كور 

، (24-15ل %( للفئة العمريية43,9حتى بلغل نسبتهم ل

 كور ( نسييبة المتييزوجين اليي%28,7فييي حييين مثلييل ل

 . ( سنة43-25بالفئة العمرية ل

( سنة 64 -55أما المتزوجين ضمن الفئة العمرية ل     

ميين نليرتهييا فييي الثضيير  أدنييى( وهييي %2,4بلغييل ل

اغلييب  إنانيه يمكيين تفسييره  إالوهي ا أمير غييير منطقيي 

 إلييىالمتييزوجين ميين المتييرملين والمطلقييين ال يلجئييون 

 إن إذج فييي الييدوائر ذات الع قيية تسييجيل حيياالت الييزوا

اغليييب  نأالخصيييائص الريفيييية المتعيييارف عليهيييا هيييو 

 أ يرىالمترملين والمطلقين في الرييل يتزوجيون ميرة 

 إذتعيدد الزوجيات  إلىفسكان الريل في الغالب يميلون 

 أكثيرنسيبة المتيزوجين فيي  أنالدراسات  إحدى أشارت

( %58من واحدة فيي رييل مثافلية واسيط قيد بلغيل ل

 .(5ل%( للثضر42في الريل يقابلها ل

  المستوى التعليمي  -2

يعيييد المسيييتوى التعليميييي احيييد المعيييايير المهمييية        

للتفريييي) بيييين اليييدول المتقدمييية والناميييية وترتفيييع نسيييبة 

الي ي انعكي  عليى  األميرالمتعلمين في الدول المتقدمية 

مسييتوى المعيشيية والتطييور التقنييي والتكنولييوجي لتلييك 

ى التعليميي يثييدد المهنية التييي يمارسييها اليدول والمسييتو

في  أمرهفض  عن  األسرةالفرد كما يثدد مستوى د ل 

 أفيرادواضثا   في عدد  أمرهيبدو العمر عند الزواج بل 

( إن الثاصلين عليى 3ويتضح من الجدول ل ]6[ األسرة

 األولييييىجيييياء بالمرتبيييية   اإلعداديييييةمسييييتوى تعليمييييي 

بالمرتبيية الثانييية ( و%23,7بنسييبة بلغييل ل للمتييزوجين

( %21,5مسييتوى تعليمييي البكييالوريو  بنسييبة بلغييل ل

يؤشيير ذلييك اتجيياه األفييراد للثصييول علييى  أنويمكيين 

مسييتوى تعليمييي أعلييى فييي مثافليية واسييط وال سيييما 

، ه من امر في الثصول عليى فرصية عميلال كور لما ل

وقد جاءت نسيبة الثاصيلين عليى مسيتوى تعليميي علييا 

( وه ا يتماشيى %1,0ى النسب لللمتزوجين ال كور أدن

 
 

 

ثاصييييلين علييييى هيييي ا المسييييتوى مييييع نسييييبة السييييكان ال

   .التعليمي

حضيير مثافليية واسييط فقييد حيياف  أميا علييى مسييتوى     

 إعداديية وبكيالوريو ن على مستوى تعليميي والثاصل

كييي لك جييياء  (،%24,6بنسيييبة لعليييى المرتبييية األوليييى 

ة ن على مستوى تعليمي علييا بالمرتبية األ ييروالثاصل

( وهو يفيو. معيدل المثافلية وال غرابية %1,8بنسبة ل

 أن ترتفع نسبة الثاصلين على البكالوريو  والعليا فيي

حضر مثافلة واسط على نليرتها فيي الرييل للطيابع 

الثضاري والقيم والمهارات التي تفسح المجال وتشجع 

 على د ول ك  الجنسين التعليم الجامعي  أكبربشكل 

( أن المتييزوجين اليي كور فييي 3لوأتضييح ميين جييدول     

ييية قييد الريييل والثاصييلين علييى مسييتوى تعليمييي إعداد

( وجياء بالمرتبية %22,7ل  جاء بالمرتبة األولى بنسيبة

ن علييى مسييتوى تعليمييي بكييالوريو  والثانييية الثاصييل

( وه ا يؤشر اهتمام السكان الريل فيي %19,7بنسبة ل

اآلونة األ يرة بتشجيع الي كور بشيكل  يا  للثصيول 

علييى تثصيييل علمييي مرتفييع حتييى انعكيي  ذلييك علييى 

( وقيد كيان %0,4حصولهم على شيهادات علييا بنسيبة ل

وجود المؤسسات التعليمية في مثافلية واسيط المتمثلية 

 بجامعة واسط  دافعا   مشجعا   على ذلك .

  مالثا    الخصائص االقتصادية

 المسكن  -1

التييي البييد  األساسيييةيعييد المسييكن ميين بييين الثاجييات     

 من توفرهيا لألسيرة إال أن هي ا ال يتثقي) لجمييع األسير

، بل قد تعددت األسر فيي على مستوى المسكن المستقل

ن الجييدد ين الواحييد حتييى ترتفييع نسييبة المتييزوجالمسييك

( وهي ا %69,5ل إليىلتصيل   أهلهيمالي ين يسيكنون ميع 

وارتفياع نسيبة  ،يؤشر تدني المستوى المعيشي من جهة

تفضيل بقياء  األسيرالعدييد مين ، كما إن البطالة من جهة

وقيد  هنفسيحتى بعد زواجهم  معهيا فيي المسيكن  األوالد

علييى فييرز جييزء ميين مسيياحة الييدار  اآلبيياءعمييل بعيي  

تخصييييص  الطييياب) العليييوي  أولبنييياء مسيييكن ألبنيييائهم 

فضيي  عيين مسيياعدتهم ميين الجوانييب المادييية   ،لسييكنهم

وهي ا جييزء مين القيييم والعييادات والتقالييد التييي يمارسييها 

أمييا اليي ين يسييكنون فييي مسييكن . ]7[ همئأبنييامييع  آلبيياءا

( %30,3مستقل في بدايية زواجهيم فقيد بلغيل نسيبتهم ل

هيييي ا يؤشيييير تثسيييين المسييييتوى المعيشييييي  نأويبييييدو 

ن بعي  األسير قيد أ ي ت تضيع أأو  ،للمتزوجين الجدد

شر  السيكن فيي مسيكن مسيتقل ك حيد شيرو  الموافقية 

تق لية ، وهيي ا أميير مرغييوب فيييه فييي اسييى الييزواجعليي

ال يفضيلون انفصيال  اآلبياءوان كان الكثيير مين  األسرة

( 4بعيييد زواجهيييم مباشيييرة كميييا يؤشييير جيييدول ل همئأبنيييا

 ،الزوجة أهل( وجود من يسكن مع 3( و ل2والشكلين ل

غييير مفضييل فييي مجتمييع كمجتمييع مثافليية  أمييروهيي ا 

هي ا النيوع مين السيكن قيد  إليىمن ينتميون  نأواسط إال 

شيرو   ربما يوضع كشر  من وأ األقاربيكونون من 

عليييى مسيييتوى  أميييا، (%11,2اليييزواج بنسيييبة بلغيييل ل
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اليزوج  أهيلالسيكن ميع  األوليىالثضر فيي تي بالمرتبية 

( وهييي ا يؤشييير القييييم والعيييادات %64,3بنسيييبة بلغيييل ل

وعيييدم  همئإبييياميييع  األبنييياءوالتقالييييد التيييي تفضيييل بقييياء 

االنفصال بمسيكن مسيتقل عنيد اليزواج أو بعيده مباشيرة 

هيا يلإ اإلشيارةاقتصيادية سيب)  أ رىعن عوامل  فض 

( %64,3اليزوج ل أهيلوبلغل نسبة ال ين يسيكنون ميع 

( %35,4من يسكنون في مسكن مستقل فقيد بلغيل ل أما

الزوجية  أهيلفي حيين سيجلل نسيبة الي ين يسيكنون ميع 

 أهيلعلى مستوى الريل فان السيكن ميع  أما، %(0,3ل

ميا  إن إذلثضير ارتفاعا مما هو عليه فيي ا أكثرالزوج 

 أهييلالمتييزوجين يسييكنون مييع  أربيياع ةيزيييد علييى م ميي

يعكييييي   بيعيييية الع قيييييات  ( وهيييي ا%75,5الييييزوج ل

. والقيم السائدة في الريل فض  عن إمكانية االجتماعية

هيا وقلية تكاليفهيا ئاء غرف ملثقة بالمسكن لسيهولة بنابن

أمييا اليي ين يسييكنون فييي مسييكن مسييتقل عنييد زواجهييم أو 

( وال تلهير أي نسيبة لمين %24,5ة بلغل لبعده مباشر

ت االجتماعية تعيد فالقيم والعادا ،يسكن مع أهل الزوجة

 فيه. ذلك غير مرغوب

 

ال كور المتزوجين حسب  بيعة سكن  (2شكل ل

 2016الزوجية في حضر مثافلة واسط لعام 

 
 (4المصدر  الباحثان باالعتماد على جدول ل

 

 بيعة سكن  ال كور المتزوجين حسب   (3شكل ل

 .2016الزوجية في ريل مثافلة واسط لعام 

 
 .(4المصدر  الباحثان باالعتماد على جدول ل

 

 مهنة الزوج  -2

يزاوليه فيي المؤسسية يراد بالمهنة عمل الفرد الي ي      

، ويفضل العمل في القطاع الثكومي في أو مكان العمل

الغالب على العمل في القطاع غير الثكومي لما له مين 

يازات يثصل عليها الفرد سواء ما كان يتعل) بثبات امت

الد ل الشهري فض  عن الضيمان الي ي يثقي) ليه بعيد 

 ،والعمل فيي القطياع الثكيومي ،]8[ سني العمل الطويلة

يبدو واضثا في مثافلة واسط وال سييما فيي السينوات 

األ يرة لميا يثققيه مين مرتيب جييد للعياملين فييه ويبيدو 

لين فييي القطيياع الثكييومي زاد ( إن العييام5ميين جييدول ل

( فيي عميوم %48,5لغيل لعددهم إلى النصيل بنسيبة ب

، وهي في الثضير أعليى مميا هيي علييه مثافلة واسط

%( 37,3فييي ريييل  المثافليية إذ بلغييل لكييل منهمييا ل

( علييى التييوالي وهييي تعبيير عيين الرغبيية فييي %36ول

العمل بالقطياع الثكيومي ويتبياين العياملون فيي القطياع 

حضير مراكيز أقضيية مثافلية واسيط إذ  الثكومي بين

النصيل  جاء أع ها في قضاء العزيزية حتى زاد  عن

( وذلييييك لتركييييز المؤسسييييات %50,8بنسييييبة بلغييييل ل

والدوائر الثكومية في مركيز القضياء وكيان أدناهيا فيي 

( وهيي ا االنخفيياض %28,3قضيياء بييدرة بنسييبة بلغييل ل

ه العمل فيي المراكيز الثدوديية بميا وفرتي إلىربما يعود 

 األميرالمناف  الثدودية من مصيدر مرتفيع للعياملين فييه 

التوجه بشكل كبير للعمل في ه ا المجيال  إلى أدىال ي 

مصدر رز. جيد ه ا  إنوال سيما من فئة الشباب حتى 

كان حافزا   لزواج الكثير منهم حتى بدت نسبة العاملين 

ومي مييين المتيييزوجين الجيييدد فيييي القطييياع غيييير الثكييي

العيياملين فييي القطيياع غييير الثكييومي فييي أمييا  ،مرتفعييا  

حضر مثافلة واسط فهم يمثلون فئة مهمة فيي النشيا  

االقتصادي فيي مثافلية واسيط ميع قرينيه العياملين فيي 

 ،القطيياع الثكييومي واألنشييطة غييير الثكومييية متعييددة

فيهيييا وقيييد جييياءت نسيييبة  األفيييرادوتتبييياين ميييد والت 

ي العيياملين المتييزوجين فييي القطيياع غييير الثكييومي فيي

( %37,3مثافلة واسيط متقاربية ليمثليوا نسيبة بلغيل ل

مييين نلييييره فيييي حضييير المثافلييية وكميييا  أعليييىوهيييو 

موضييح ميين الجييدول نفسييه وتتبيياين هيي ه النسييبة علييى 

مسييتوى مراكييز أقضييية النعمانييية والثييي وبييدرة بنسييبة 

( في حين كانيل %45,6( إلى ل%43,5تراوحل بين ل

نسيييبته أدناهيييا فيييي مركيييز قضييياء العزيزيييية إذ جييياءت 

 %(.29,5ل

ممييا هييي  أعلييىأمييا فييي ريييل المثافليية فقييد كانييل      

 اإلشييارة( ويمكيين %39,9بلغييل ل إذعليييه فييي الثضيير 

سيييادة  إلييىيعييزى  أنارتفيياع هيي ه النسييبة يمكيين  إن إلييى

كبييييرة مييين  اأعيييدادالنشيييا  الزراعيييي الييي ي يسيييتقطب 

العاملين حتى من صغار السن فض  عن البيئية الريفيية 

وال  ،اليزواج ب عميار مبكيرة حتيى للي كورالتي  تفضيل 

وتتبياين نسيب المتيزوجين فيي  اإلنيا يقتصر ذلك على 

 إذ اإلدارييةالقطاع غيير الثكيومي بيين رييل الوحيدات 

في ريل مركيز قضياء الصيويرة حتيى بلي   أع هاكان 

( فييي حييين كييان %50,5ميين نصييل المتييزوجين ل أكثيير

 أمييييا( %29,7فييييي مركييييز قضيييياء النعمانييييية ل أدناهييييا

يمثلون جزءا   من منلومة الثالة  اآل رينالط ب فهم 

اغلييييبهم قييييد ال يمارسييييون عميييي    إنالزواجييييية رغييييم 

عليى  أوالدهيمويعتمدون في معيشتهم وزوجاتهم وحتى 

مجتمييع مثافليية واسييط ميين المجتمعييات  إن إذ، األهييل
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 اآلبياءالتي يلهر فيها مثل هي ا النيوع مين التعياون بيين 

( %14,2طيي ب المتييزوجين لوأبنيياءهم ومثلييل نسييبة ال

من مجموع المتزوجين فيي مثافلية واسيط وكانيل فيي 

متباينييية ميييا بيييين  األ يييرى( وهيييي %16,7الثضييير ل

فييي مركييز قضيياء  أع هيياجيياء  إذ، اإلداريييةالوحييدات 

( في الرييل وهي ا يعكي  سيمة تمسيك %18,3الكوت ل

العدييييد مييين السيييكان الثضييير بيييبع  العيييادات والقييييم 

ال كور ب عمار صغيرة فض  عن ومنها زواج  ،الريفية

حضير مثافلية  إليىهجرة السكان من المنا ) الريفية 

ميين  األسييروقييد رافقهييا ذلييك نييزوح عييدد ميين  ،واسييط

 إذبشيكل واضيح  اإلرهيابالمثافلات التي يلهير فيهيا 

مثافليية واسييط  إلييىالعوائييل النازحيية  أفييرادبليي  عييدد 

( مهياجرا   شيكلوا نسيبة 53586ومركز قضاء الكوت ل

%( مييين مجميييوع المهجيييرين والبالغييية نسيييبتهم 97,9ل

وبلغييل أدناهييا فييي مركييز قضيياء الثييي . ]9[%( 52,9ل

فييييي الريييييل فقييييد كانييييل نسييييبة الطلبيييية  أمييييا%( 5,8ل

فيي مركيز قضياء  أع هيا( وجياء %14,2المتزوجين ل

%( وأدناهيييا فيييي مركييز قضييياء بيييدرة 17,6النعمانييية ل

 %(.5ل

( %9,5هم لن عن العمل فقد جاءت نسبتوأما العا ل    

ولعيييل  ،مييين مجميييوع المتيييزوجين فيييي مثافلييية واسيييط

 فيي أميا، لعمل لي  دائميا   وربميا متقطعيا   تعطلهم عن ا

ممييا هييي عليييه فييي مثافليية  أدنييىالثضيير فهيي ه النسييبة 

نسييبة للعييا لين  أعلييى( وكانييل %9,2بلغييل ل إذواسييط 

المتزوجين في حضر مثافلة واسط فيي مركيز قضياء 

فيي مركيز  أدناهياوكانيل  (%16,4الثي بنسبة بلغيل ل

ن فييي ريييل ون العييا لوالمتزوجيي أمييا، قضيياء الصييويرة

مميا  أعليى( وهي %9,9مثافلة واسط فبلغل نسبتهم ل

فيي  أع هياهي عليه في حضر مثافلة واسيط وكانيل 

( وأدناهيا %19,8مركز قضاء العزيزية بنسيبة بلغيل ل

 .(%2,5في مركز قضاء بدرة ل

 تكاليل الزواج  -3

تتييي مر  أنج احتياجيييات عدييييدة يمكييين يتطليييب اليييزوا    

بمسييتوى الييد ل والمسييتوى الدراسييي والقيييم والعييادات 

، وفيي الغاليب يد وقد يتطلب اليزواج مبيال  كبييرةوالتقال

يساهم األب في تهيئة تكاليل زواج األبناء أو قيد يكيون 

األب عونا   ليه فيي حيال كونيه يعميل وأد ير جيزءا  مين 

( أن 6مين جيدول ل ويتضح، ]10[مرتبه لتكاليل زواجه 

نسبة المتزوجين في مثافلة واسيط الي ين سياهم اآلبياء 

( وكانيل %60,7بمساعدتهم في تكاليل الزواج بلغل ل

%( وجيياء أع هييا فييي مركييز قضيياء  60فييي الثضيير ل

( فيي حيين كانيل أدناهيا فيي %80الكوت بنسبة بلغيل ل

 ( . %48مركز قضاء الصويرة ل

نسيبة المتيزوجين كانيل أما على مستوى الريل فقيد     

، وكيييان أع هيييا فيييي مركيييز (%48هم لئبمسييياعدة  بيييا

( وأدناهييييا فييييي مركييييز قضيييياء %76قضيييياء الكييييوت ل

( أميييا الييي ين تزوجيييوا اعتميييادا  عليييى %23العزيزيييية ل

 
 

 

( فيي %14,7بيائهم فكانيل ل مساعدة  ومن دونأنفسهم 

حضر مثافلة واسط وكانل أع هيا فيي مركيز قضياء 

( وليم %4اء الصويرة لالنعمانية وأدناها في مركز قض

في رييل مراكيز  الثي. أمايلهر ذلك في مركز قضاء 

( كانل أع هيا فيي رييل %10واسط لأقضية مثافلة 

مركز قضاء العزيزية وأدناها في ريل مركيز قضيائي 

  منهما.( لكل %4الكوت وبدرة بنسبة بلغل ل

وفييي مجتمييع مثييل مجتمييع مثافليية واسييط يكيييون      

م في زواجهم كما هم عونيا   لهيم فيي عونا   ألبنائه اآلباء

بلغيل نسيبة مين تثميل تكياليل  إذ األ يرىالثيياة  أمور

( كيان %25,3زواج االبن في حضر مثافلية واسيط ل

( وأدناهيا فيي %48في مركز قضاء الصويرة ل أع ها

فييي ريييل مراكييز  أمييا( %4مركييز قضيياء النعمانييية ل

مثافليية واسييط فقييد جيياءت نسييبة ميين تزوجييوا  أقضييية

( %28,7هييو ميين تثمييل تكيياليل الييزواج ل األبوكييان 

( %44وكان أع ها في ريل مركز قضياء الصيويرة ل

 (.%8وأدناها في ريل مركز قضاء بدرة ل

 مستوى الد ل  -4

النشيييا   أسيييا يتثيييدد مسيييتوى د يييل الفيييرد عليييى      

لييه البييا االقتصييادي اليي ي يزاولييه الفييرد وهيي ا النشييا  غ

الفييرد لييه  ومسييتوى د ييل الدراسييي.ع قيية بالتثصيييل 

مييا كييان يتعليي) بهييا بسييد  اءسييو اإلنسييانع قيية بثييياة 

 األ ييرىغيرهييا ميين االحتياجييات  أو األساسيييةحاجاتييه 

رفيييع مسيييتواه المعيشيييي  اإلنسيييانوفيييي الغاليييب يثييياول 

وقيد يلجي  السيكان  ،مسيتوى الرفياه والسيعادة إليىليصل 

ك حد األمور التي ال غنى عنها في مجتمع  الزواج، إلى

ة واسيط وقيد ييؤمر مسيتوى د يل الفيرد كمجتمع مثافل

 أوفييي الييزواج سييواء ميين حييي) ا تيييار شييريكة الثييياة 

وكي لك ليه دوره فيي أن يكيون  األولالعمر عند الزواج 

  األهل.مع  أوالسكن مستق  

( مييين الييي ين %56,6( إن ل7يتضيييح مييين جيييدول ل    

تثل مسيتوى د يل متوسيط مين بيين  ينضوونتزوجوا 

سط وبلغل نسيبة المتيزوجين المتزوجين في مثافلة وا

ميين ذوي الييد ل المتوسييط فييي حضيير مراكييز أقضييية 

( وجاء أع ها في حضر مركيز %56مثافلة واسط ل

( فيي حيين كيان أدناهيا فيي حضير %76قضاء الكوت ل

( أمييا فييي ريييل مراكييز %36مركييز قضيياء النعمانييية ل

أقضية مثافلة واسط فقد بلغيل نسيبة المتيزوجين ذوي 

( كييان أع هييا %51,3ن نسييبة لالييد ل المتوسييط يمثلييو

وأدناهيا فيي  (%72في  ريل مركز قضاء العزيزيية ل 

، وقييييد تسيييياوت نسييييبة ريييييل مركييييز قضيييياء الكييييوت

المتييزوجين ذوي الييد ل الجيييد والضييعيل فييي مثافليية 

( لكل منهميا وكانيل نسيبة %21,7واسط بنسبة بلغل ل 

 ذوي الد ول الجييدة فيي مراكيز حضير من المتزوجين

، تباينييل بييين (%20سييط يمثلييون لأقضييية مثافليية وا

فيي مركيز قضياء  أع هياالمثافلة كيان  أقضيةمراكز 

فيي مركيز  أع هيا( جياء %23,4المثافلة فقد بلغيل ل

 وأدناهيا فيي مركيز قضياء الثيي %(32قضاء الكوت ل

ن ذوي اليييد ل الضيييعيل فقيييد و%(، أميييا المتزوجييي12ل

بلغل نسبتهم في حضير مراكيز أقضيية مثافلية واسيط 
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( %44فييي مركييز قضيياء الثييي ل أع هييا%( جيياء 24ل

عليى مسيتوى الرييل  أمياقضاء بدرة  وأدناها في مركز

فقييد بلغييل نسييبة المتييزوجين ميين ذوي الييد ل الضييعيل 

( جياء %19,3في ريل مراكز أقضية مثافلة واسط ل

( وأدناهييا %44فييي ريييل مركييز قضيياء بييدرة ل أع هييا

 (.%4في ريل مركز قضاء النعمانية ل

سييتعانة باألسيياليب اإلحصييائية لتثديييد وقييد تييم اال      

الترابط وقوة الع قة بيين المتيزوجين الي كور ومسيتوى 

، ومنهيييا معاميييل ارتبيييا  لسيييبيرمان للرتيييب( ،اليييد ل

( وجيود ارتبيا   يردي قيوي بيين 4وتبين مين الشيكل ل

( 0,7وبلغييل ل   ،المتيزوجين الي كور ومسيتوى اليد ل

مسييتوى اليي كور يييزداد بزيييادة أي إن عييدد المتييزوجين 

 ل يبيييدو ، ويعيييزى ذليييك  إليييى إن مسيييتوى اليييداليييد ل

، إذ جييييياءت نسيييييبة واضيييييثا فيييييي الشيييييروع بيييييالزواج

المتزوجين من ذوي الد ل المنخف  أدنى من مستوى 

ن الييي كور أ يييل المتيييزوجين اآل يييرين وهييي ا يؤشييير د

يفكييرون مليييا   بيي ن إقييدامهم علييى  فييي الييزواجالييراغبين 

واء مييا يتعليي) الييزواج يجعلهييم إمييام مسييؤولية كبيييرة سيي

منها بالجوانيب الماديية أو بجوانيب الثيياة األ يرى بعيد 

 الزواج .

 

 ع قة االرتبا  بين عدد المتزوجين ال كور( 4شكل ل

 .2016ومستوى الد ل في مثافلة واسط لعام 

 
(  2عتماد على الجدولين ل المصدر   الباحثان باال

 .* م.. تعني مركز قضاء( 7ول

       

عليى معاميل  ( tيي) ا تبيار سيتودنل لومن   ل تطب 

، د المتزوجين ال كور ومسيتوى اليد لاالرتبا  بين عد

( tالقيميييية ل نألمعرفيييية درجيييية التييييرابط بينهمييييا وجييييد 

( t( وهيييي اقيييل مييين قيمييية ل0.9اال تياريييية قيييد بلغيييل ل

ومسيتوى  4يية ( عنيد درجية حر4,6الجدولية والبالغة ل

التي تنص   HO، ل لك تقبل فرضية العدم (%1داللة ل

عليى عيدم وجييود داللية إحصييائية لمعاميل االرتبييا  وال 

نيات  عين عاميل الصيدفة  فر. بينه وبين معامل ارتبيا 

( كيييان لعاميييل التيييرابط %4ن اقيييل مييين لأوهييي ا يعنيييي 

، وان يرماناال تبيياري النييات  ميين تطبييي) ارتبييا  سييب

( كان لعامل الصدفة في وجود ع قية بيين %96نسبة ل

 المتغيرين .

 

 
   
   

 ني  الصعوبات التي تواجه المتزوج  رابعا

 بعي  في حيياة هانئية مسيتقرة إن إلى اإلنسانيطمح     

 بيعيية الثييياة ال  أن إال ،سييعيدة  الييية ميين المشييك ت

ميين صييعوبات وأشييار المتزوجييون فييي مثافليية  تخلييو

عييدد ميين الصييعوبات التييي واجهييتهم وكييان  إلييىواسييط 

 ( وعييدم%27,7أبرزهييا حييدو  مشييك ت مييع األهييل ل

، كميييا أن (%27كانيييية السيييكن فيييي مسيييكن مسيييتقل لأم

%( من المتزوجين يعانون من عدم الثصول على 25ل

وال  األهييلفرصيية عمييل واليي ي كييان لييديهم مشيياكل مييع 

 .(%20,3ل أبناءسيما ال ين لديهم 

 مشاكل مالية  -1

الي ي  األجيرالتيي تمثيل  األميواليثصل الفرد على      

سيواء كيان ذليك العميل يتقاضاه عن العميل الي ي يؤدييه 

كيييان فيييي القطييياع  أوعقلييييا    أوجسيييمانيا    أوعضيييليا   

، ومقدار ميا يثصيل القطاع غير الثكومي أوالثكومي 

يسيد احتياجاتيه األسيرية  أنيمكين  أموالعليه الفرد من 

جميييع  إنإال إن هيي ا ال يعنييي  ]11 [جييزءا   منهييا  أوكيي    

احتياجياتهم  تسد أموالتتوفر لديهم  أنالمتزوجين يمكن 

. اتضح من جدول يد روا جزءا   منها  أنيستطيعوا  أو

( يعييييانون ميييين مشييييك ت مالييييية وال %27,7( إن ل8ل

غرابة في ذلك إذ إن البطالة وعيدم وجيود فير  عميل 

كلهييا  األسييعارواالرتفيياع الملمييو  فييي  األجييوروتييدني 

مشيك ت مالييية تتفياقم عليى المتيزوجين ممييا  إليىتيؤدي 

وكانيل  أسيرهم.  عليهم فقط بيل عليى لي أمارهايعك  

 مالييية فيييميين مشيياكل  نسييبة المتييزوجين اليي ين يعييانون

في حضير مركيز قضياء  أع ها، كان (%20الثضر ل

%( وأدناها في حضر مركز قضاء العزيزية 32بدرة ل

( إن 8جييدول لتبييين ميين ال الريييل فقييدفييي  أمييا %(.8ل

منافسيية  أن إذوضييوحا  أكثييرالمشييك ت المالييية كانييل 

السلع الزراعية المسيتوردة مين  يارج البليد هيي  سعارأ

المسيييطرة علييى السيييو. المثلييية فيييي مثافليية واسيييط 

الي ي كيان  األمير األ رىش نها ش ن مثافلات العرا. 

له تبعات مالية على المزارعين وأسرهم وبلغل أع ها 

%( فييي ريييل مركييز قضيياء بييدرة فييي حييين كييان 76ل

( %12ل والثييئي الكيوت في  ريل مركز قضا أدناها

 لكل منهما.

 دم الثصول على مسكن مستقل ع -2

ن السكن في مسكن مسيتقل وهي ا أتطمح األسر إلى      

أمييير يتثقييي) غالبيييا   فيييي اليييدول المتقدمييية إال انيييه فيييي 

مجتمعييات كمجتمييع مثافليية واسييط اليي ي يعييد ميين بييين 

مجتمعات الدول النامية قد ال تثصل جميع األسر عليى 

د الثصييول علييى مسييكن مسييتقل مسييكن مسييتقل ليي ا يعيي

لألسرة  موحا   قد يكون صعب المنال وربما ال يتثق) 

فالسيكن  ،ل ا يعيده كثيير مين المتيزوجين مشيكلة أساسيية

إذا ما كان مؤجرا   ف ن بدل اإليجار له أمار كبييرة عليى 

( في مراكيز حضير %32.7د ل األسرة وعليه أشار ل

سية تواجه انه يعد مشكلة أسا الىأقضية مثافلة واسط 

المتيييزوجين وكيييان أع هيييا فيييي حضييير مركيييز قضييياء 
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( %24( أدناها في مركيز قضياء الثيي ل%48الكوت ل

حصول مسكن مسيتقل  الىأما الريل فان ال ين أشاروا 

الثضر إذ بلغيل يعد مشكلة أساسية لهم اقل مما هو في 

( كيان %21,3في ريل مراكز أقضية مثافلة واسط ل

( وأدناهييا فييي %36أع هييا فييي مركييز قضيياء الثييي ل

( ولعيييل ذليييك يعيييود إليييى %12مركيييز قضييياء الكيييوت ل

 بيعييية الع قيييات االجتماعيييية فيييي الرييييل التيييي قيييد ال 

تفضل في كثيير مين األحييان السيكن فيي مسيكن مسيتقل 

 ون إلى جوار األهل . وان حد  ذلك  فغالبا   ما يك

 دم الثصول على فرصة عمل ع -3

نهم أن ال ين أشاروا إلى أ(  8يتضح من الجدول ل       

يعانون من عدم الثصول على فرصة عمل فيي حضير 

( كانل أع ها في مركيز قضياء %28مثافلة واسط ل

%( وأدناهيييا فيييي مركيييز قضييياء بيييدرة 48العزيزيييية ل

ن أين أشياروا إلييى لرييل فيي ن نسيبة الي %( أميا فيي ا8ل

عيييدم حصيييولهم عليييى فرصييية عميييل يعيييد مشيييكلة مييين 

( فيي %21,1بلغيل نسيبتهم ل ،المشك ت التي تواجههم

ريييل مراكييز أقضييية مثافليية واسييط كييان أع هييا فييي 

( وأدناهيييا فيييي مركيييز %48مركيييز قضييياء العزيزيييية ل

ن أ( وأشييارت إحييدى الدراسييات إلييى %4ل قضيياء بييدرة

فير  عميل فيي  ال ين يعانون من عيدم الثصيول عليى

( فييييي 307( فييييي الثضيييير ول514مثافليييية واسييييط ل 

 . ]12[الريل

 هل مشاكل مع األ -4

بع  المتزوجين يسكنون مع األهيل أميا لصيعوبات     

مالييية تعيييقهم عيين السييكن فييي مسييكن مسييتقل أو تمسييك 

ن اآلباء ب بنائهم وعدم السماح لهيم باالسيتق ل فيي مسيك

ن من مشك ت أ ر ورغم ذلك ف ن المتزوجين قد يعانو

ميع األهيل وقيد بلغيل نسيبة الي ين أشياروا إليى ذليك فيي 

( كييان %19,3حضيير مراكييز أقضييية مثافليية واسييط ل

( وأدناهيا %32أع ها في حضر مركيز قضياء الثيي ل

( أما في الرييل الي ي %12في مركز قضاء النعمانية ل

ء يتميز بالع قات االجتماعية ذات اليروابط القويية سيوا

يرهيا مين قييم وعيادات تكير  وحيدة كانل قرابيية أو غ

 األسرة والعائلة إال إن ه ا ال يعنيي عيدم وجيود مشياكل

( إليى وجيود مشياكل ميع %21,3مع األهيل فقيد أشيار ل

األهييل فييي ريييل مراكييز أقضييية مثافليية واسييط كييان 

( وأدناهيا %56أع ها في ريل مركز قضياء الكيوت ل

 .(%4في ريل مركز قضاء النعمانية ل

 العزوف عن الزواج امسا    أسباب 

 إلييىفييي اآلونيية األ يييرة أصييبح هنيياك اتجيياه للميييل      

عيييدم اليييزواج أو تييي  يره وهييي ا مؤشييير ليييه انعكاسييياته 

الخطيرة على المجتمع سواء على تكوين أسرة أو عليى 

حجييم السييكان فضيي  عيين المشييك ت الناتجيية عيين عييدم 

( مين 17,7%( إن ل9ويتضح من جدول ل. ]13[الزواج 

عييدم الييزواج فييي حضيير مثافليية  إلييىن اليي كور يميلييو

وتعيد مؤشيرا  يجيب االنتبياه  ،واسط وه ه النسبة مرتفعة

 
 

 

، وكيان األسبابومعالجة تلك  أسبابهوالكشل عن  عليه

( وهي ه %28أع ها في حضر مركز قضاء النعمانية ل

إذ إن الطيييابع الريفيييي لقضييياء  ،النسيييبة تلفيييل االنتبييياه

فييه هي ه النسيبة النعمانية كان مين األجيدر أن تينخف   

 نأللعزوبيييية كميييا  ويكيييون هنييياك مييييل لليييزواج ال مييييل

النسبة التي جاء بها ال كور الي ين يميليون للعزوبيية فيي 

 إذيلفيل االنتبياه  األ رمركز حضر مثافلة واسط هو 

مثافلية واسييط  أقضييةبيين مراكيز  األدنيىمثيل النسيبة 

فقيد كانيل  في الدراسيةالرغبة  أما( %12بنسبة بلغل ل

 ( من الي كور فيي حضير%21,3ل ا   بعدم الزواج لـسبب

في مركز قضياء النعمانيية  أع هامثافلة واسط وكان 

المرتفعيية بعييد الييزواج فييي  األسييرةوسيياهمل متطلبييات 

اليي ي دفعهييم لعييدم  األميير ،( ميين اليي كور%19تخييوف ل

حضير  أقضييةوتباينل تلك النسبة بيين مراكيز  ،الزواج

ز قضيياء الكييوت فييي مركيي أع هييامثافليية واسييط كييان 

( %8فييي مركييز قضيياء بييدرة ل أدناهييا%( وكييان 44ل

والرغبيية فييي وجييود زوجيية م ئميية كييان سييببا   ب حجييام 

%( عن الزواج في حضير مثافلية واسيط كيان 15,7ل

( وأدناهييا فييي %16أع هييا فييي مركييز قضيياء بييدرة ل

 (.%8مركز قضاء الكوت ل

 يضييعون فييي الثسييبان فييي الييزواجإن الييراغبين        

ن الثصيول عليى أقرار فيي مسيكن مسيتقل ويبيدو االست

مسيييكن مسيييتقل أصيييبح يمثيييل عائقيييا   أميييام زواج نسيييبة 

%( ميين بييين األسييباب التييي دفعييل اليي كور فييي 13,3ل

حضر مثافلة واسط إلى عدم الزواج وهي ا أمير يلفيل 

دت االنتباه إذ إن التطلعات التي يعبير عنهيا هيؤالء قيد بي

وهي تشغل بال  ،واضثة أكثر مما هي عليه في الساب)

مميا دفعهيم إليى ت جييل اليزواج إليى  ،الراغبين بيالزواج

وقيد تباينيل  ،أو العزوف عنه لدى البع  األ ير ،حين

نسيب ارتفياع تكياليل أجيور السيكن بيين حضير مراكييز 

أقضييية حضيير مثافليية واسييط حتييى كييان أع هييا فييي 

( فييي حييين كييان أدناهييا فييي %24مركييز قضيياء الثييي ل

 .(%4حضر مركز قضاء بدرة ل

كانل سيببا    األ رىوتكاليل الزواج المرتفعة هي      

التيي  األسيباب( من بين %13في عدم زواج ما نسبته ل

دفعيييل غيييير المتيييزوجين إليييى عيييدم اليييزواج وتكييياليل 

الزواج تعد مرتفعية فيي الوقيل الثاضير سيوى ميا كيان 

 أوليييه  عيييداداإل أومنهيييا مميييا يتعلييي) بمراسييييم اليييزواج 

ممييا يكلييل ميين يقييدمون  ،تعييددةاحتياجييات الييزوجين الم

وتباينل تليك  ،من يساعدهم أوعلى الزواج مبال  كبيرة 

فيي حضير مركيز قضياء العزيزيية  أع هاالنسب فكان 

، فقييد (%8وأدناهييا فييي مركييز قضيياء بييدرة ل %(20ل

ملييون  20يزيد عن  ما إلىتصل بع  تكاليل الزواج 

 . عراقي دينار

 فييي الييزواجبين إن الصييعوبات التييي تواجييه الييراغ     

وتمنعهم عن ذليك ليي  فقيط عليى سيكان الثضير وإنميا 

علييى  اإلقبييالعييدم  أسييبابوتعييددت  ،فييي الريييل كيي لك

فقد كان عدم وجود زوجة م ئمة سببا   رئيسا    ،الزواج
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 اإلعييي م( وذليييك ليييدور وسيييائل %21,3لعيييدم زواج ل

المرئية والمسموعة في التي مير عليى الشيباب سيواء فيي 

تيي  ير سيين الييزواج   إلييىفييي الميييل  أوة ا تيييار الزوجيي

 اأساسييي ادافعييالدراسيية  فييي اكمييالبينمييا كانييل الرغبيية 

( مييين مجميييوع %18,7لتييي  ير اليييزواج ليمثيييل نسيييبة ل

التي دفعيل لعيدم اليزواج وتباينيل تليك النسيب  األسباب

 أع هيامثافلية واسيط وكيان  أقضييةبين ريل مراكيز 

فيييي رييييل مركيييز قضييياء كيييل مييين قضييياء الصيييويرة 

( لكل منهيا وأدناهيا فيي رييل %24عزيزية والثي لوال

 ( .%16مركز قضاء الكوت ل

ورغيم أن متطلبيات العيي  فيي الرييل اقيل مميا هييو     

أحجيم ميا  فيي اليزواجن الراغبين أالثضر إال عليه في 

( عيييين الييييزواج وبسييييبب متطلبييييات %16,7نسييييبتهم ل

األسييرة بعييد الييزواج وهيي ه توقعييات يضييعها الييراغبين 

ل عائقيييا   أميييام زواجهيييم ولعيييل التفكيييير بيييالزواج لتقييي

ن هنيياك أسييرة يعييد أمييرا   حسيينا   ممييا يعنييي بمسييتقبل األ

للتفكير الجاد في إنشياء أسير بشيكل سيليم وتبياين  اتوجه

ارتفاع متطلبات األسرة بعيد اليزواج بيين رييل مراكيز 

أقضييية مثافليية واسييط وكييان أع هييا فييي ريييل مركييز 

( %20ل لقضييياء بيييدرة والثيييي والكيييوت بنسيييبة بلغييي

 (.%8وأدناها في ريل مركز قضاء الصويرة ل

 

( وه ا %16كان الميل للعزوبية سببا   لعدم زواج ل     

مثمييودة غييير اميي ر وقييد تكييون لييه  ،مؤشيير غييير حسيين

نسييب اليي ين يميلييون إلييى العزوبييية بييين ريييل  وتباينييل

فيي مركيز  أع هيامثافلة واسيط وكيان  أقضيةمراكز 

اهيييا فيييي مركيييز قضييياء ( وأدن%24قضييياء العزيزيييية ل

 (.%6الصويرة ل

وتكاليل الزواج هي األ يرى كانيل سيببا   فيي عيدم     

ن الييزواج أ( ميين غييير المتييزوجين ويبييدو %12ج لزوا

في الريل هو األ ر بدأت متطلباته باالرتفياع مميا أدى 

األ ي  بي ن تكياليل اليزواج ال بيد  في اليزواجبالراغبين 

أشيار إليهيا  نيل قيدأن تضع في الثسبان إال إنهيا وان كا

نهييا تباينييل بييين ريييل مراكييز أ( إال %12مييا نسييبته ل

أقضية  مثافلة واسيط وكيان أع هيا فيي رييل مركيز 

( لكييل %16قضيياء الصييويرة  والكييوت بنسييبة بلغييل ل

منهييا وأدناهييا فييي ريييل مركييز قضيياء بييدرة والعزيزييية 

، ويمكن اإلشارة إليى أن األسيباب التيي %( 8وبلغل ل 

م زواج ال كور في مثافلة واسط سواء تمثل عائقا   أما

كان في الثضر أو في الريل التي تم اإلشارة إليها هي 

فتكياليل  ،في تغير ولي  من الضروري أن تكون مابتة

أو غيرها من األسباب يمكن  فيهالزواج أو عدم الرغبة 

أن تتيي مر بعوامييل اقتصيييادية واجتماعييية تكييون ميييدعاة 

 للتغيير .

 

 

 االستنتاجات 

ن اعتميادا  عليى ين نسيبة المتيزوجأالدراسية كشفل  -1

( %25,3( وبمسياعدة أبيائهم ل%14,7مد راتهم ل

 .الزواجوال ي يمثل سببا   رئيسا   في اإلقبال على 

للعزوبيية أو  ان هنياك توجهيأتوصلل الدراسة إلى  -2

( في  %19,3عدم الزواج أو ت جيله بنسبة بلغل ل 

( فيييي الرييييل لكيييل منهيييا عليييى  %16الثضييير ول 

لتييوالي وان كانييل منخفضيية إال إنهييا تعييد مؤشييرا   ا

أمييار سييلبية عليييى ليييه ميين  علييى مييايجييب االنتبيياه 

   .السكان

إليييى اليييزواج  ان هنييياك توجهيييأتبيييين مييين الدراسييية  -3

( سنة مما يعنيي 34-30( ول29-25بفئات عمرية ل

مميا كيان علييه ت  ر في سين اليزواج للي كور أكثير 

 .  في السنوات السابقة

ن للمؤسسييييات التعليمييييية أسيييية اتضييييح ميييين الدرا -4

وبمختلل مستوياتها وال سيما الجامعة في مثافلية 

واسط كانل دافعيا   للثصيول عليى تثصييل علميي 

ممييا يعنييي إمكانييية الثصييول علييى فرصيية  أعلييى،

 عمل بصورة أيسر.

يزال الكثير من المتزوجين يفضلون السيكن ميع  ما -5

ن هنيياك مييي  أئهم ألسييباب اجتماعييية ومالييية إال أبييا

بييدأ واضييثا   فييي اآلونيية األ يييرة إلييى السييكن فييي 

 (. %35,4مسكن مستقل عند الزواج حتى بل  ل 

ال تييزال تكيياليل الييزواج تعييد احييد العقبييات األبييرز  -6

حتييى بلغييل فييي  فييي الييزواجالتييي تواجييه الييراغبين 

( مين أسيباب %12(  وفي الريل ل%14ل الثضر

 .الزواج أو ت جيله أو العزوف عنهعدم 

يعييييانون ميييين مشييييك ت مالييييية وال ( %27,7إن ل -7

غرابية فيي ذلييك إذ إن البطالية وعييدم وجيود فيير  

عميييل وتيييدني األجيييور واالرتفييياع الملميييو  فيييي 

األسعار كلها تؤدي إلى مشك ت مالية تتفياقم عليى 

ارهيا ليي  علييهم فقيط بيل المتزوجين مما يعكي  أم

 .على أسرهم

 

 

 المقترحات

اليزواج ين عليى تقديم اليدعم للشيباب الي كور المقبلي -1

 للمتزوجين. عن  ري) إ  . سلل

ضرورة تقيديم اإلرشياد والتوجييه للي كور مين قبيل  -2

األهييل وال سيييما العييازفين عيين الييزواج بضييرورة 

اليييزواج وتكيييوين أسييييرة  كونهيييا ميييدعاة للسييييعادة 

 واالستقرار.

ضييييرورة  تقليييييل المهييييور والمتطلبييييات الثانوييييية  -3

األ يييرى وعيييدم فيييرض شييير  تعجييييزي كالسيييكن 

 .ى المتقدمين للزواجالمستقل عل
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، 1  (،ات األسيريةالزواج والع قيل الخولي،سناء  -3

 .اإلسكندرية العربية،ار النهضة د ،1983

 (،العائلة والقرابة والزواجل مد،مثالثسن إحسان   -4

    .بيروت الطليعية،دار ، 1985 ،1 

التثليل الجغرافي لتعدد  حسين،زهرة نضال عبد ال -5

رسيييالة ماجسيييتير  واسيييط،الزوجيييات فيييي مثافلييية 
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 اتجاهييات  لبيية جامعيية واسييط اللطيييل،نجليية عبييد  -6

المركييز القييومي للبثييو  الجتماعييية  الييزواج،نثييو 

 .67،  1985 بغداد، والجنائية،

بعيد أن كانيل  2003تم افتتاح جامعة واسط بتياري   *

تيم  تابعة لجامعة القادسيية التيي لالتربية(كلية واحدة 

 .1996استثدامها بتاري  
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للثاليية الزواجييية فييي مثافليية واسييط لدراسيية فييي 
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سيييرية الهجيييرة القل لسييياعدي،احسيييين كيييريم حميييد  -9
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 .20، 2010 18العدد  واسط،جامعة 

ة اتجاهيات األسيرة العربييل الجيوالني،فادية عمر  -10
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 2016الذكور في محافظة واسط حسب البيئة لعام (  المتزوجون 1جدول )

 البيئة                   

الوحدات اإلدارية

غير المتزوجونالمتزوجون

%م %الريل%الثضر%م %الريل%الثضر

29582142501002550255050100مركز قضاء الكوت

26522448501002652244850100مركزقضاءالنعمانية

28562244501002346275450100مركز قضاء الثي

25502550501002550255050100مركز قضاء بدرة

25502550501002652244850100مركزقضاءالعزيزية

30602040501002448265250100مركزقضاءالصويرة

16354,313745,73010014949,715150,3300100المجموع

 الدراسة الميدانية -2،  مثكمة األحوال الشخصية في واسط ، بيانات غير منشورة. وزارة العدل -1باالعتماد على    المصدر   الباحثان
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 2016الذكور في محافظة واسط لعام  الفئة العمرية للمتزوجين  (2)جدول 
ضر

ح
ال

-25%24 -15الوحدات اإلدارية

34

%35- 44%45- 

54

%55- 

64

%المجموع%

34205632,94928,8137,61810,6170100مركز قضاء الكوت

79100----3341,82734,11924,1مركز قضاء النعمانية

3735,63230,8252487,721,9104100مركز قضاء الثي

1532,61736,91021,736,512,346100مركز قضاء بدرة

109100--2220,25348,61311,92119,3مركز قضاء العزيزية

2318,83629,53125,42722,254,1122100مركز قضاء الصويرة

1642622135,114723,37211,4264,2630100المجموع

ف
الري

 

-25%24 -15الوحدات اإلدارية

34

%35- 44%45- 

54

%55- 

64

%المجموع%

5947,93226,22721,932,421,6123100مركز قضاء الكوت

3344,61722,91418,979,534,174100مركز قضاء النعمانية

3840,93335,41111,899,722,293100مركز قضاء الثي

2152,5717,56154102540100مركز قضاء بدرة

4645,53332,81211,976,932,9101100مركز قضاء العزيزية

4337,13530,23227,654,310,9116100مركز قضاء الصويرة

24043,915728,710218,6356,4132,4547100المجموع

40434,337832,124921,21079,1393,31177100المثافلة

 .بيانات غير منشورة، احثان باالعتماد على وزارة العدل، مثكمة األحوال الشخصيةالمصدر   الب
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 2016(  المستوى التعليمي للمتزوجين في حضر وريف محافظة واسط لعام 3جدول )
 الوحدات اإلدارية       

الحضر

أمية

%

ية
دائ

بت
ا

 

%

طة
س
متو

%

عدادية
إ

ي%
مهن

دبلوم%

%

س
ريو

بكالو

عليا%

%

ع
جمو

الم

%

42,495,3169,44425,91911,217105632,952,9170100مركز قضاء الكوت

22,51316,578,92734,256,3911,41518,911,379100مركزقضاءالنعمانية

65,81514,41312,51413,51817,31312,52221,232,8104100مركز قضاء الحي

46100--24,348,7510,91226,136,5919,61123,9مركز قضاء بدرة

109100--1311,91715,52220,43027,587,354,61412,8مركزقضاءالصويرة

119,2129,81915,62822,9129,810,83730,321,6122100مركزقضاءالعزيزية

3867011,1821315524,66510,3548,615524,6111,8630100المجموع

 الوحدات اإلدارية        
الريف

أمية

%

ية
دائ

بت
ا

 

%

طة
س
متو

%

عدادية
إ

ي%
مهن

دبلوم%

%

س
ريو

بكالو

عليا%

%

ع
جمو

الم

%

123100--2520,31310,62217,9970,32318,73125,2--مركز قضاء الكوت

74100--68,11722,922,71824,322,745,52533,8مركز قضاءالنعمانية

1111,81415,12021,5272988,655,477,511,193100مركز قضاء الحي

40100--25----410717,51127,51640مركز قضاء بدرة

101100--2524,81312,91413,91817,865,91312,91211,8مركز قضاءالصويرة

116100--1613,897,81916,42319,821,72622,42118,1مركز قضاءالعزيزية

6211,38515,57914,412422,7274,97112,99817,910,4547100المجموع

1008,515513,216113,727923,71907,812510,625321,5121117100فظةالمحا

 .مثكمة األحوال الشخصية في الكوت، سج ت غير منشورة ، العتماد على  وزارة العدلالمصدر   الباحثان با
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 2016ن في محافظة واسط لعام طبيعة سكن المتزوجي( 4جدول )

اريةالوحدات اإلد

الريفالحضر

ل
ستق

م

%

ج
زو

ل ال
مع أه

%

جة
زو

ل ال
مع أه

%

ع
جمو

الم

%

ل
ستق

م

%

ج
زو

ل ال
مع أه

%

جة
زو

ل ال
مع أه

%

ع
جمو

الم

%

123100--633710662,410,61701002621,19778,9مركز قضاء الكوت

74100--791001216,26283,8--2531,65468,4مركزقضاءالنعمانية

93100--1041002830,16569,9--4846,25653,8مركز قضاء الحي

40100--4610012302870--1430,43269,6مركز قضاء بدرة

101100--4238,56660,610,91091003938,66261,4مركزقضاءاالعزيزية

116100--1221001714,79985,3--3125,49174,6مركزقضاءالصويرة

547100--22335,440564,320,363010013424,541375,5المجموع

100--35730,381869,520,2117100المحافظة

المصدر   الباحثان باالعتماد على الدراسة الميدانية
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2016في محافظة واسط لعام  ن الذكور( مهنة المتزوجي5جدول )

ر
ض
ث
ال

 الوحدات اإلدارية

 الثضر

ي
حكوم

%

ي
حكوم

ر 
غي

ب%
 ال

%

ل
 
عا

% 
م

%

 100 170 11,8 20 18,3 31 24,1 41 45.9 78 مركز قضاء الكوت

 100 79 7,6 6 13,9 11 45,6 36 32,9 26 مركز قضاء النعمانية

 100 104 16,4 17 5,8 6 45,1 47 32,7 34 مركز قضاء الثي

 100 46 13 6 15,2 7 43,5 20 28,3 13 مركز قضاء بدرة

 100 109 3,6 4 13,8 15 37,6 41 45 49 مركز قضاء الصويرة

 100 122 4,1 5 15,6 19 29,5 36 50,8 62 مركز قضاء العزيزية

         

ل
ري
ال

 100 123 7,3 9 11,4 14 36,6 45 44,7 55 مركز قضاء الكوت

 100 74 6,8 5 17,6 13 29,7 22 45,9 34 مركز قضاء النعمانية

 100 93 8,6 8 15,1 14 36,5 34 39,8 37 مركز قضاء الثي

 100 40 2,0 1 5,0 2 40,0 16 52,5 21 مركز قضاء بدرة

 100 101 7,9 8 16,8 17 50,5 51 24,8 25 مركز قضاء الصويرة

143, 50 21,6 25 مركز قضاء العزيزية  18 15,5 23 19,8 116 100 

 100 547 9,9 54 14,3 78 39,9 218 36 197 المجموع

 100 630 9,2 58 14,1 89 35,1 221 41,6 462 المثافلة

 المصدر  من عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية
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 2016( تكاليف الزواج في محافظة واسط لعام 6جدول )

 لبيئةا             

 

 

 

الوحدات اإلدارية

الريلالثضر

ج
زو
ال

%

ب
أل
ج وا

زو
ال

ب%
أل
ا

% 
م

%

ج
زو
ال

%

ب
أل
ج وا

زو
ال

ب%
أل
ا

% 
م

%

3122080282510014197652025100مركز قضاء الكوت

10401456142510028145693625100مركزقضاءالنعمانية

1560104025100312145683225100--مركز قضاء الثي

3121560728251001422442825100مركز قضاء بدرة

520145662425100624112383225100مركزقضاءالعزيزية

141248124825100281244114425100مركزقضاءالصويرة

2214,790603825,315100151092484328,715100المجموع

3712,318260,78127المثافلة

 المصدر   الباحثان باالعتماد على الدراسة الميدانية .
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 2016في محافظة واسط لعام  المتزوجين الذكورمستوى دخل  (7)جدول 

 

المصدر   الباحثان باالعتماد على الدراسة الميدانية .         

 

 

 

 

 

 البيئة           

 

 

 

الوحدات اإلدارية

الريلالثضر

ض
ل
%عي

ط
س
متو

 %جيد%
م

%

ل
ضعي

%

ط
س
متو

 %جيد%
م

%

4161976282510083293683225100مركز قضاء الكوت

10409366242510014197652025100مركزقضاءالنعمانية

11441144312251001144114431225100مركز قضاء الثي

312156072825100312156072825100مركز قضاء بدرة

416156062425100416156062425100مركزقضاءالعزيزية

41615606242510028176862425100مركزقضاءالصويرة

362484563020251002919,38657,33523,4150100المجموع

21,756,621,7150100المثافلة
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 2016ن في محافظة واسط لعام ( الصعوبات التي تواجه المتزوجي8)جدول 

ر
ض
ث
ال

 عدم الثصولالوحدات اإلدارية

على فرصة 

عمل

عدم وجود %

مسكن 

مستقل

مشاكل %

مع 

األهل

ل مشاك%

مالية

%المجموع%

416124841652025100مركز قضاء الكوت

93672831262425100مركزقضاءالنعمانية

72862483241625100مركز قضاء الثي

2893662483225100مركز قضاء بدرة

12487284162825100مركزقضاءالعزيزية

83283241652025100الصويرةمركزقضاء

42284932,72919,33020150100المجموع

ل
ري
ال

 عدم الثصولالوحدات اإلدارية

على فرصة 

عمل

عدم وجود %

مسكن 

مستقل

مشاكل %

مع 

األهل

مشاكل %

مالية

%المجموع%

520312145631225100مركز قضاء الكوت

31272814145625100نيةمركزقضاءالنعما

83293652031225100مركز قضاء الثي

1428312197625100مركز قضاء بدرة

12485202862425100مركزقضاءالعزيزية

41662472883225100مركزقضاءالصويرة

3322,13221,33221,35335,3150100المجموع

252720,327,7100المثافلة

 المصدر   الباحثان  باالعتماد على الدراسة الميدانية .
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 2016أسباب عدم زواج غير المتزوجين في محافظة واسط لعام ( 9)جدول 

ر
ض
ث
ال

الوحدات اإلدارية

ل 
ع  تكالي

رتفا
ا

ج
زوا
ال

%

ر 
جو
ع ا
رتفا

ا

ن
سك
ال

%

جود 
عدم و

 ئمة
جة م

زو

%

رت
ا

ت 
طلبا

ع مت
فا

رة بعد 
س
ال
ا

ج
زوا
ال

%

زوبية
ل للع

المي

%

ل 
غبة ب كما

ر
ال

سة
را
الد

%

ع
جمو

الم

%

4162828114431231225100مركز قضاء الكوت

3124163126247282825100مركز قضاء النعمانية

3126242841662441625100مركز قضاء الثي

28144162828145625100ضاء بدرةمركز ق

5202831241662452025100مركز قضاء الصويرة

416281452052083225100مركز قضاء العزيزية

21141711,31510,13221,32919,3362415100المجموع

ل
ري
ال

الوحدات اإلدارية

ع  
رتفا

ا

ل 
اتكالي

ج
زوا
ل

%

ع 
رتفا

ا

ر 
جو
أ

ن
سك
ال

عدم %

جود 
و

جة 
زو

 ئمة
م

%

ع 
رتفا

ا

ت 
طلبا

مت

رة 
س
أل
ا

بعد 

ج
زوا
ال

%

ل 
المي

زوبية
للع

%

غبة 
ر
ال

ل 
ب كما

سة
را
الد

%

ع
جمو

الم

%

41662441652031231225100مركز قضاء الكوت

31241652041652041625100مركز قضاء النعمانية

3126246245203122825100ز قضاء الثيمرك

282852052052062425100مركز قضاء بدرة

281462441662462425100مركز قضاء الصويرة

416416624282872825100مركز قضاء العزيزية

18122315,33221,32516,72416281815100المجموع

39134013,34715,757195317,76421المثافلة

 المصدر   الباحثان باالعتماد على الدراسة الميدانية .
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 استمارة استبيان (1)

 

 الس م عليكم 

شياكرين الغيرض منهيا  يدمتكم وإيجياد الثليول للمشياكل التيي تيواجهكم  بثتيه،ه ه االسيتمارة ألغيراض علميية           

جامعة واسط/ كليية  واسط(.مثافلة  الزواج فيجغرافي لمستوى د ل ال كور على  لتثليلعنوان البث)  معنا.تعاونكم 

 .هم رسن  و م.د.صباح وهب عبد هللاالتربية/ا.د. ناجي س

 شاكرين تعاونكم معنا.

 

 سنة ف كثر  15تملئ من قبل ال كور المتزوجين بعمر    أوال

 المثافلة 

 القضاء 

 
  البيئة

 العمر

 الثالي

 

العمر عند 

 الزواج

 

تاري  

 الزواج

 المهنة عند الزواج الثالة الزواجية

غير  حكومي مطل) أرمل متزوج    ريل حضر

 حكومي

 عا ل  الب

            

 

 

 

 

 تكاليل الزواج مستوى د ل أب الزوج مستوى د ل الزوج

 

 األب الزوج واألب وجالز جيد متوسط ضعيل جيد متوسط ضعيل قبل الزواج

   

 

 بعد الزواج

 

      

 

 

 

 

 التثصيل الدراسي

 عليا دبلوم عالي دبلوم بكالوريو  إعدادي متوسط ابتدائي أمي

 

 

       

 

 

 

 

 الصعوبات التي تواجه المتزوجون  بيعة السكن

 

 أهلمع  مستقل

 الزوج

 أهلمع 

 الزوجة

عدم الثصول 

 على فرصة عمل

د عدم وجو

 مسكن مستقل

مشاكل مع 

 األهل

مشاكل 

 مالية

صعوبات 

 ت كر أ رى
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 سنة ف كثر 15تملئ من قبل ال كور غير المتزوجين بعمر  مانيا 

 القضاء               
 

 

 

 

 

 التثصيل الدراسي

 عليا دبلوم عالي بكالوريو  دبلوم إعدادي متوسط ابتدائي أمي

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 العمر البيئة

 الثالي

  بيعة السكن المهنة

 أقاربهمع  احد  األهلمع  تقلمس عا ل  الب غير حكومي حكومي ريل حضر

  

 

        

 أسباب عدم الزواج

ارتفاع تكاليل  ارتفاع تكاليل الزواج 

 السكن أجور

عدم وجود 

 زوجة م ئمة

ارتفاع 

متطلبات 

بعد  األسرة

 الزواج

الرغبة ب كمال  ل للعزوبيةالمي

 الدراسة

 أ رى أسباب

 

 

  

 

 

      


