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المقـدمة

یحتل موضوع األسرة واقعها، ووظائفها، وقیمها، ومشكالتها، وأنساقها، 
ا في الدراسات االجتماعیة والتربویةوأصولها، وتكوینها  ولتشكیل األسرة البد . مكاًنا مهًم

من الزواج، فنظام الزواج هو العالقة المشروعة بین الرجل والمرأة، ویتم وفق أوضاع 
یقرها المجتمع، وفي حدود یرسمها ویعینها، ویفرض على األفراد االلتزام بها، ویعد الزواج 

سیس األسرة في تحقیق األمومة واألبوة، وصناعة األجیال ، الدعامة والركیزة األولى لتأ
وفي الوقت نفسه سكن نفسي وجسدي ، یتجلى باألمن االنفعالي والعاطفي والحیاة 

ا لتسكنوا إلیها،وجعل من آیاته أن خلق لكم(الوجدانیة؛ یقول اهللا تعالى  من أنفسكم أزواًج
ا اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وتربویة فالزواج نظام یحقق أهدافً )١()بینكم مودة ورحمة

فضال عن األهداف الخاصة أو الشخصیة، كذلك یعد سبًبا من أسباب بقاء النوع البشري 
ا في نظمها وأنساقها وقیمها، واختلفت  ا خاصً واستمراره، لذلك أولته المجتمعات اهتماًم

مع، ومن السمات أشكاله وأنواعه ووسائله وشروطه ومجریاته وأحداثه، تبًعا لكل مجت
البارزة للزواج، ظاهرة الزواج المبكر، وقد حث اإلسالم على ذلك بدلیل قول رسول اهللا 

).یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج): (ص(
غیر أن ظاهرة الزواج المبكر، تعرضت للتغیر االقتصادي واالجتماعي 

ن الزواج أو العزوبة لدى الشباب والحضاري بإنتاج ظاهرة جدیدة تجلت بظاهرة تأخر س
تكون على ضربین، عزوبة یوجبها ویفرضها نظام (في العصر الراهن ، والعزوبة 

اجتماعي ودیني ، وعزوبة ال عالقة بها بنظام اجتماعي، إنما نتیجة للتغیرات، 
في إطار هذا االجتماعیة والتطورات الحدیثة التي اعترت وأصابت البناء االجتماعي 

وف یتم التطرق إلي مشكلة العنوسة باعتبارها تمس الفئة األهم في المجتمع فئة البحث س
ومن ثم جاءت أهمیة هذا البحث عن العنوسة ألنها .الشباب عصب أي امة وتقدمها

باتت ظاهرة ینبغي عدم التغافل عنها، بل مشكلة اجتماعیة یجب االهتمام بها ومعالجتها، 

.)٢١(اآلیة سورة الروم،)1(



٣

.ا، أو التخفیف منها على األقلواستنفار جمیع الناس من أجل حله
فمن هو . ولعل تحدید المسئول عن العنوسة یسهم في اقتراح الحلول لها

المسئول عنها؟ أهو األب الذي یرد الخاطبین الذین یتقدمون طالبین ید ابنته؟ أم هي 
الفتاة التي ال یعجبها أحد ممن یتقدم إلیها؟ أم هي العادات والتقالید مثل اختالف عائلة 
الخاطب عن عائلة الفتاة؟ أم هو إغراء التعلیم ومواصلته؟ أم هو زواج الشباب من غیر 
بنات بلدهم وصعوبة ذلك على الفتاة؛ أي زواجها من غیر أبناء بلدها؟ أم أسباب 

؟ وهل المشكلة .......المشكلة التدهور االقتصادي واالجتماعي أم الجوانب الثقافیة 
؟ أم مسئولیه الحكومة فقطعليكور ؟ وهل حل المشكلة یقع مقتصرة علي اإلناث دون الذ

البد من إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في حل هذه المشكلة ؟ واألكثر من ذلك 
لیس وجود المشكلة فحسب بل المشكلة تأخذ منحني متصاعد والمشكلة لیست ذات أبعاد 

قد یفاجأ القارئ، لكن هذا هو ونفسیة فقط، بل هي ذات أبعاد صحیة أیضًا، و اجتماعیة
الطب والحب ومعجزات (الواقع، كما یقول الدكتور األمیركي بیدي سیجل في كتابه 

إن األبحاث أظهرت وجود عالقة بین حدوث مختلف أنواع السرطان وغیاب : ")١() الشفاء
العصر العاطفة اإلیجابیة، فالكراهیة العنیفة واالنفعاالت العصبیة وراء العدید من أمراض 

إذن نستطیع القول إن مشكلة العنوسة من اكبر ". الحدیث المادیة مثل قرحة المعدة
المشاكل التي تواجه المجتمعات وتأثیرها ال یقتصر علي الفرد بذاته بل تؤثر علي األسرة 
والجماعة والمجتمع ككل  ومن ثم البد من الفهم الشامل لجذور هذه القضیة من حیث 

التي تنتج هذه المشكلة واألمر الذي یستدعي أیضا رؤیة شاملة لحل األسباب والتداعیات
.هذه المشكلة یشترك فیها كافة العناصر في المجتمع

٢ص ) ١٩٩٩،بیروت، دار ابن حزم( ،غیر متزوجات ولكن سعیدات، محمد رشید العوید)2(

.
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الخطة البحثیة
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المشكلة البحثیة:أوال
فهم وتحلیل مشكلة العنوسة بین الشباب من "تتمثل المشكلة البحثیة للدراسة في 

"وتداعیاتها وأسالیب مواجهتها في المجتمعحیث أسبابها
ویتمثل السؤال البحثي الرئیسي للدارسة في ما مدي انتشار ظاهرة العنوسة بین 

الشباب ؟
األسئلة البحثیة: ثانیا

تتضمن هذه الدراسة العدید من األسئلة البحثیة التي تتفرع من السؤال البحثي 
الرئیسي
؟العنوسةمشكلةما هي أسباب-١
هي تداعیات هذه المشكلة ؟ما -٢
ما هي األسالیب المقترحة لحل هذه المشكلة؟-٣
ما هي النماذج  المطبقة لحل هذه المشكلة؟-٤
هي النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة ؟ما-٥

فروض الدراسة:ثالثا
:الفرض الرئیسي للدراسة

وانتشار هناك عالقة طردیة موجبة بین تزاید األسباب المؤدیة إلي العنوسة 
.العنوسة وتزاید االهتمام بوضع الحلول لمواجهتها

:ویتفرع من هذا الفرض الرئیسي مجموعة من الفروض الفرعیة

هناك عالقة طردیة موجبة بین تدني األوضاع االقتصادیة والعنوسة بین -١
. الشباب

هناك عالقة طردیة موجبة بین التوعیة الثقافیة للفرد واألسرة ومواجهة مشكلة -٢
.عنوسةال
.هناك عالقة طردیة موجبة بین تدخل الدولة وحل مشكلة العنوسة-٣
.هناك عالقة طردیة موجبة بین زیادة العمل التطوعي وحل مشكلة العنوسة-٤
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هناك عالقة عكسیة سالبة بین تزاید مشكلة العنوسة واالستقرار النفسي -٥
.            واالجتماعي

تقسیم الدراسة:ثالثا
)المفهوم، حجم وانتشار الظاهرة( مشكلة العنوسة : الفصل األول
.مفهوم العنوسة: المبحث األول
.حجم وانتشار ظاهرة العنوسة بین الشباب: المبحث الثاني
أسباب وتداعیات مشكلة العنوسة : الفصل الثاني
.األسباب والعوامل المؤدیة إلي العنوسة: المبحث األول
.لعنوسةتداعیات وأضرار ا:  المبحث الثاني
. آلیات مواجهه مشكله العنوسة: الفصل الثالث
.آلیات مواجهة العنوسة: المبحث األول
.حلول غیر تقلیدیه وعملیه لحل مشكله العنوسة: المبحث الثاني

الخاتمة 
.قائمة المراجع

أهمیة الدراسة : رابعا 
.لهذه الدراسة أهمیة علمیة وأهمیة عملیة وأهمیة ذاتیة
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األهمیة العلمیة: أوال
تمثل هذه الدراسة حلقة وصل من مسلسل اهتمام الباحثین بدراسة علم االجتماع 

.في دراسة المشاكل االجتماعیة المؤثرة علي الفرد والمجتمع
األهمیة العملیة: ثانیا

تتبلور األهمیة العملیة لهذه الدراسة في تحلیل مشكلة من أهم المشاكل التي 
وتحلیل جذور العوامل المؤیدة إلیها وكذلك أضرارها علي الفرد والمجتمع تواجه المجتمع 

والدولة ككل بل علي المجتمع الدولي لوضع مجموعة من اآللیات لمواجهة هذه المشكلة 
.وطرح النماذج الرائدة لحل هذه المشكلة

األهمیة الذاتیة:ثالثا 
شباع ذاتي للباحث في تأتي األهمیة الذاتیة من هذه الدراسة في كونها تمثل إ

دراسة المشاكل االجتماعیة التي تواجه الدولة وما هي عالقة هذه المشكلة بالمشاكل 
الخ ، وتنمي الوعي لدي الباحثین حول ...االخري علي المستوي االقتصادي واالجتماعي

.أبعاد القضیة بمختلف جوانبها

حدود الدراسة : خامسا
البعد الزمني للدراسة : أوال

.ول هذه القضیة في الوقت الحالي باعتبارها قضیة متواجدة ومستمرة تنا
تحدید المجال:ثانیا

.تقع هذه الدراسة في مجال علم االجتماع 
التحدید المكاني لدراسة:ثالثا 

سوف یتم تناول هذه الدراسة في المجتمع المصري باعتباره المجتمع الذي نعیش 
.فیه

أدوات جمع البیانات : سادسا
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اعتمدت هذه الدراسة على المصادر المكتبیة من مراجع ورسائل وكتب 
مثل والدوریات الخاصة بالموضوع واألسالیب المیدانیة في جمع وتحلیل البیانات 

.االستبیان واستطالع الرأي لعینة من طالب جامعة القاهرة
:منهج الدراسة 

التحلیلي، وذلك لمناسبته اقتضت طبیعة البحث االعتماد على المنهج الوصفي 
لطبیعة البحث الحالي من حیث قدرته على المساهمة في التزوید بالمعلومات الالزمة 

الظاهرة بشكل موضوعي وعلمي، ومن ثم تحلیل هذه المعلومات، وتفسیرها لدراسة
.للوصول إلى النتائج التي یمكن أن تسهم في تحقیق أهداف البحث المرجوة

الدراسات السابقة
یعد االطالع على الدراسات والبحوث السابقة بخصوص الموضوع من المسائل 

وعلى الرغم من قلة الدراسات والبحوث المیدانیة لهذه الظاهرة، إال أن هناك . المهمة
مجموعة من الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع، من خالل تناولها موضوع الزواج بشكل 

ار عام وعریض، وسنعرض هذه الدراسات التي عام، وكذلك تناولها مشكالت الشباب بإط
.تقارب من موضوع دراستنا

)١("االختیار للزواج والتغیر االجتماعي:" دراسة سامیة حسن الساعاتي-١

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع االختیــار للــزواج والتغیــر االجتمــاعي بصــفة عامــة، 
لــــزواج وأبعــــاده فــــي مصــــر علــــى وجــــه الخصــــوص، كمــــا تناولــــت أهــــم جوانــــب االختیــــار ل

المختلفة، محاولـة الـربط بـین التغیـر االجتمـاعي، ومعرفـة انعكاسـاته علـى الـزواج مـن عـدة 

.)١٩٨١دار النهضة العربیة،:بیروت(، االختیار للزواج والتغیر االجتماعيسامیة ساعاتي،)١(
.)١٩٩٢دار الحوار، الالذقیة، (، أزمة الزواج في سوریةأبو علي یاسین، )٢(
( ١ط . المؤثرات والمعالجة: تأخر الشباب الجامعي في الزواجإبراهیم مبارك الجویر،)٣(

.)١٩٩٥مكتبة العبیكان، : الریاض
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.زوایا
تبـین أن متوسـط سـن الـزواج المفضـل لـدى األبنـاء مـن الطلبـة : أهم نتائج الدراسة

الحضریین والریفیین أعلى من متوسط سن الـزواج عنـد اآلبـاء، و ذلـك بسـبب ارتفـاع نسـبة 
یم بــین األبنــاء، وتغیــر نظــرة األبنــاء الــریفیین إلــى الــزواج، كمــا تبــین أن معظــم جیــل التعلــ

األبناء من الطلبة الحضریین، یفضلون أن تكون زوجـاتهم مـن مسـتوى التعلـیم العـالي، وأن 
األغلبیــة الســاحقة مــن جیــل األبنــاء الحضــریین تعــد المــرأة الموظفــة هــي شــریكة المســتقبل 

.المفضلة
)٢("أزمة الزواج في سوریة" علي یاسیندراسة أبو-٢

بحث نظري تقریري یشیر فیه الباحث إلى أن الشباب أخذوا یمیلون إلى التأخر 
ا في أوساط المتعلمین، ویعد جمیع أسباب أزمة الزواج غیر إرادیة،  في الزواج، خصوصً

ن التعلیم أي إن الشباب مرغمون على تأجیل الزواج أو إلغاء التفكیر فیه؛ وكما یوضح أ
والتأهیل المهني سبب  من أسباب أزمة الزواج، والعازب صاحب الدخل الذي ال یستطیع 
به إعالة نفسه وأسرته القادمة، قد ال یقدم على الزواج ألنه ال یستطیع تأمین المهر 

.وتكالیف الزواج
تأخر الشباب الجامعي في الزواج في دولة اإلمارات " دراسة إبراهیم مبارك الجو یر-٣

)٣(" العربیة المتحدة، المؤثرات والمعالجة

التعرف على المتغیرات والعوامل المؤدیة إلى تأخر الشباب إلى : هدف الدراسة
المؤدیة إلى عزوفهم حین عن الزواج، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة العوائق والعقبات 

.
من أفراد العینة ترى أن قلة الدخل األسري له أثر % ٥٢.٧إن نسبة :أهم نتائج الدراسة

ن ٕ من أفراد العینة ترى أن مواصلة التعلیم % ٣٦.٧نسبة كبیر في عزوفهم عن الزواج وا
.یعد عائًقا أمامهم عن اإلقدام عن الزواج
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أخر سن الزواج عند الشباب الذكور دراسة ت"دراسة عبد الخالق یوسف الختانة  -٤
)١("میدانیة على عینة من الشباب في مدینة الحص في األردن

ا تجاوزت أعمارهم السابعة ٣٢٤شملت عینة البحث : عینة الدراسة شخصً
ا، ولم یتزوجوا . والعشرین عاًم
عمریة  من أفراد العینة یقعون في الفئة ال% ٧١.٩تبین أن : أهم نتائج الدراسة

من العینة ترى أن ارتفاع تكالیف الحیاة سبب في تأخر % ٧٠و أن ) ٣٠-٢٧( من 
.الزواج

من أفراد العینة ترى أن ارتفاع المستوى التعلیمي لدى الفتاة % ٣٥وأن نسبة 
.سبب في تأخر سن الزواج

)٢("دراسة مقارنة التجاهات الشباب نحو الزواج"دراسة أحمد عبد المجید الصمادي-٥

مقارنة اتجاهات الشباب نحو الزواج على ضوء متغیرات الجنس، : هدف الدراسة
. والدیانة، ومستوى الدخل االقتصادي، ومنطقة السكن، والحالة االجتماعیة

مجموعة من طلبة جامعة الیرموك وطلبة كلیة تأهیل المعلمین : عینة الدراسة
.العالیة بإربد في األردن

:أهم نتائج الدراسة
.وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح اإلناث مقارنة بالذكور• 
.وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح الشباب المسیحي مقارنة بالشباب المسلم• 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح ذوي الدخل المرتفع مقارنة بالشباب ذوي• 

.الدخل المتوسط والمنخفض

، ٨٧، العدد مجلة الفكر العربیة، "تأخر سن الزواج عند الشباب الذكور" عبد الخالق الختانة،)١(
.١٩٩٧بیروت،معهد اإلنماء العربي،

، ٨٧، العدد مجلة الفكر العربیة، "دراسه مقارنه التجاهات الشباب نحو الشباب"أحمد الصمادي،)٢(
.١٩٩٧بیروت،معهد اإلنماء العربي،



١١

.إحصائیة لصالح أبناء المدن مقارنة بأبناء الریف والبادیةوجود فروق ذات داللة • 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح الشباب األعزب مقارنة بالمتزوجین والمطلقین • 

.أو األرامل

مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، "دراسة إبراهیم شوقي عبد الحمید -٦
)٣( "ميمشكالت المستقبل الزواجي واألكادی

استكشاف أهم مشكالت المستقبل الزواجي واألكادیمي لدى : هدف الدراسة
الطالب والطالبات في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ودراسة الفروق في هذه 

. المشكالت بین مختلف فئات الطلبة
وقد بلغ عدد . طالًبا وطالبة) ٢٥١٥(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

في حین بلغ عدد اإلناث . من إجمالي العینة% ٢٥طالًبا، أي بنسبة ) ٦٢٤(الذكور 
أي بنسب انتشارهما في الجمهور العام لطلبة الجامعة، ٧٥%طالبة أي بنسبة ) ١٨٩١(

.وهم من مختلف الكلیات النظریة والعملیة بالجامعة
:أهم نتائج الدراسة

ة في كل من مجموعتي الطالب اختالف الجنسین من حیث ترتیب المشكالت الزوجی• 
. والطالبات

تبین أن أهم خمس مشكالت للمستقبل الزواجي في عینة الطالب، مرتبة تنازلًیاحسب • 
مدى شیوعها، هي ارتفاع تكالیف الزواج، والخوف من عدم توافر المال الذي یؤمن 

أسرة المستقبل، والخوف من تأخر سن الزواج، وعدم وجود معلومات ومهارات لتكوین 
.مستقرة وصعوبة توفیر المسكن

أما ترتیب هذه المشكالت في عینة الطالبات فهو قلة فرص زواج الخریجة 

مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، مشكالت المستقبل إبراهیم شوقي عبد الحمید،)٣( 
).٢٠٠٠الناشر غیر معلوم، : اإلمارات العربیة المتحدة( ، الزواجي واألكادیمي، عن االنترنت



١٢

الجامعیة، وارتفاع تكالیف الزواج، والخوف من الزواج وترك األسرة، والخوف من تأخر 
وفي إطار أهم . سن الزواج، والخوف من عدم توافر المال الذي یؤمن المستقبل

فردت الطالبات بمشكلتي قلة فرص زواج الخریجة الجامعیة، والخوف من المشكالت ت
في حین ینفرد الطالب بمشكلتي صعوبة توفیر المسكن، وعدم وجود . الزواج وترك األسرة

.معلومات ومهارات لتكوین أسرة مستقرة

وفیما یتعلق بالفروق بین المجموعتین فإن الطالب أكثر معاناة من الطالبات في 
بینما تزداد معاناة الطالبات .الخوف من عدم توافر المال الذي یؤمن المستقبلمشكلة

بالمقارنة بالطالب في بعض المشكالت، وهي الخوف من تأخر سن الزواج، وعدم وجود 
.معلومات ومهارات لتكوین األسرة، والخوف من الزواج وترك األسرة

ها، آثارها، طرائق عالجها على داء تفشي العنوسة أسباب"دراسة عبد الودود ضیف-٧
)١("ضوء الكتاب والسنة

بحث نظري وصفي تقریري یتحدث فیه الباحث عن معنى العنوسة لغوًیا 
واجتماعًیا ونفسًیا وأرقامها في البالد العربیة ونسبتها بین الذكور واإلناث، ثم یتحدث عن 

مجال العلم والتعلیم، أسبابها ویحصرها بالتعلیم، وخاصة لدى المرأة التي أخذت تدخل
وتحاول الحصول على أعلى الشهادات الجامعیة مما یدفعها إلى التریث في عملیة 
الزواج، ثم یتحدث عن أضرار العنوسة ویتمحور في غالء المهور والمباهاة والتفاخر في 
متطلبات ومستلزمات الزواج وتكالیفه، ویزید من نسبة العنوسة زواج الشباب باألجنبیات 

رك بنات الوطن؛ ووضع طرائق العالج لهذه الظاهرة بتعدد الزوجات، وتحدید المهور، و ت
.ومنع الزواج من األجنبیات

دار الفالح، : الكویت(، داء تفشي العنوسة أسبابها وآثارها وطرق عالجهاعبد الودود ضیف، )١( 
٢٠٠٠.(



١٣

مشكلة العنوسة: الفصل األول

)المفھوم، حجم وانتشار الظاھرة( 

:تقدیم

هذا الفصل سوف نتطرق لمشكلة العنوسه بین الشباب من حیث إطارفي 
:المفهوم وحجم  وانتشار الظاهرة حیث ینقسم إلى مبحثین



١٤

المبحث األول یتحدث عن تعریف العنوسه من وجهة نظر علماء االجتماع 
والعانس، أما في المبحث الثاني سوف یتم التطرق إلي حجم الظاهرة العنوسهوالفرق بین 

.  تشارها بالتركیز علي مصر باعتبارها مجتمع الدراسةومدي ان

.العنوسةمفهوم: المبحث األول
تعریف العنوسة

:أوال التعریف اللغوي
تعنس بالضم عنوسًا، و عناسًا و تأطرت، وهي عانس من نسوة المرأةعنست : یقال-١

عنس وعوانس و عنست وهي معنس وعنسها أهلها حبسوها عن األزواج حتى جازت 
)١(فتاء السن ولما تعجز

عنست الجاریة تعنس إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى : وقال الجوهري
.تتزوج فإن تزوجت مرة فال یقال عنستخرجت من عداد األبكار هذا ما لم 

أي بقیت طویال بعد بلوغها : عنست البنت عنسا وعنوسا:العنوسة في المعجم الوجیز-٢
)٢(.دون زواج، فهي عانس، والجمع عوانس

:ثانیا التعریف االصطالحي
المتعارف علیه في كل الزواجالذین تعدوا سن لإلناثهو تعبیر عام یستخدم 

طلق على النساء فقط بلد، وهناك بعض الناس الذین یخطئون ویظنون أن المصطلح ی
من دون الرجال والصحیح انه یطلق على الجنسین و لكن المتعارف علیه مؤخرا هو 

علي الموقع ١٠/٤/٢٠٠٩عالء المغربي مقال بعنوان ، قضایا العنوسة والطالق في عیون  المجتمع  بتاریخ )١( 
التالي   

http://www.thenewlibya.com/July2007m/August2007/%D8%B9%D9%86%D9%88%D
8%B3%D8%A9.htm

)٢٠٠٢القاهرة، مجمع اللغة العربیة، (المعجم الوجیز، )٢(
مرجع سابق عالء المغربي، )٣(

http://www.thenewlibya.com/July2007m/August2007/%D8%B9%D9%86%D9%88%D


١٥

)٣(.إطالق اللفظ على النساء في األغلب

فالعنوسة یقصد بها تجاوز الفتاة سن الزواج العرفیة، وهي لیست محددة بسن 
یئات عنوسة ال تراه معینة فالتحدید راجع للعرف ونظرة المجتمع، فما تعتبره بعض الب

فهذا یختلف من مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى، ولكن هناك شبه اتفاق بعضها كذلك،
سنة یعني دخولها المؤكد في مرحلة العنوسة، والبعض ٣٥على أن بلوغ الفتاة إلى سن 

وهذا ال یعني أن الفتاة لن تتزوج مطلقا بعد هذا السن یسمیها مرحلة العنوسة الدائمة،
وفي الجزائر زواجها هي األغلب،اقع ال یؤید ذلك، ولكنه یعني أن احتماالت عدمفالو 

مثال تعتبر الفتاة عانسا في العواصم والمدن من بلغت الثالثین فأكثر بینما في القرى 
یعتبر عانسا من بلغت الثالثة والعشرین فأكثر فسن الزواج في األریاف غالبا ما یكون 

ویفرق هذا الرأي بین العنوسة والعانس حیث یري أن . بین السادسة عشر والتاسعة عشر
رد یعیش وضعا غیر طبیعي في مجتمع ما، لم یرد في الشریعة ما یدعو لذمها العانس ف

ورفضها وتهمیشها، وأن العانس في األعم األغلب لم تختر عنوستها ولو خیرت ما 
الفرق إذن بین العنوسة والعانس أن األولي حالة مرفوضة شرعا وعقال . اختارت الشقاء

عنوسة فتستحق كل التكریم والحب، فالفرق بین وفطرة أما الثانیة فهي إنسان ابتلیت بال
العانس والعنوسة كالفرق بین المریض والمرض والفقیر والفقر واألعمى والعمى والمعوق 

)١(. الخ.....واإلعاقة 

العنوسة عبارة عن تأخر سن الزواج بین "وتتبني الدراسة المصطلح األتي 
عددة سواء كانت اجتماعیة، الشباب سواء من الذكور أو اإلناث وذلك ألسباب مت

علما بأن السن المحدد للعنوسة " وتربویة،  نفسیة أو سیاسیةاقتصادیة، ثقافیة وفكریة،
تختلف من مجتمع ألخر بل وداخل المجتمع الواحد من مكان ألخر مثل الفرق بین 
العنوسة في الریف والحضر األمر الذي یترتب علیه أضرار كثیرة بدءا من الفرد واألسرة

المرجع السابقعالء المغربي ، )١( 
٢٥ص . ١٩٩٩، ١٢١، العدد الشرق األوسط ،" الشباب یفوقون الفتیات في العنوسة : مصر"علي حسین،  )٢(
٢٦، صالمرجع السابق علي حسین، )٣(



١٦

.والمجتمع ككل

حجم ظاهرة العنوسة بین الشباب : المبحث الثاني
العنوسة في مصر: اوأل

مالیین شاب وفتاة فوق ٩بحسب بعض اإلحصاءات الرسمیة، یوجد في مصر 
، ٣٥ملیون فتاة فوق سن ال٣.٥ملیون شاب و ٥.٥عامًا لم یتزوجوا، منهم ٣٥سن ال

لفتیات ، وذلك حسبما أوضح الدكتور أحمد أي أن ثمة ملیوني شاب زیادة عن عدد ا
)٢(. مجذوب األستاذ بالمركز القومي للبحوث االجتماعیة

من الفتیات الالتي في عمر الزواج، % ١٧إن معدل العنوسة في مصر یمثل 
ولكن هذه النسبة في تزاید مستمر وتختلف من محافظة ألخرى، فالمحافظات الحدودیة 

أما مجتمع الحضر . محافظات تحكمها عادات وتقالیدألن هذه ال% ٣٠النسبة فیها 
، كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هي %٢٧.٧والوجه البحري % ٣٨فالنسبة فیه 

ولكن المعدل یتزاید ویرتفع في الحضر، یعني هذا بلغة % ٢٥األقل حیث تصل إلي 
)٣(.سبیالً من الشباب في مصر ال یستطیعون إلى الزواج% ٦٦األرقام أن أكثر من 

فيالذكور واإلناثمنالشبابزواجسنمتوسطارتفاعیوضح) ١(رقموالشكل
)٤(.واضحبشكلمصر

سنة١٨منالحضریةالمناطقفيالشاباتالنساءزواجسنمتوسطارتفعفقد
منتصفموالیدسنة لنظائرهن23إلىاألربعینیاتبقلیل بالنسبة لموالیدأكثرأو

.السبعینیات
تعتبرالدولیةالمعاییرإلىواستناداً .مماثلةزیاداتالریفیةالمناطقشهدتكما

تعتبرللذكوربالنسبةالزیادةلكنطبیعیًا،أمراً الشابات المصریاتزواجسنمتوسطزیادة
عالیة،

.٢٧، ص المرجع السابق علي حسین، )٤(



١٧

بالنسبةسنة27منالحضریةالمناطقفيالذكورزواجسنمتوسطارتفعفقد
.١٩٧٢عاملموالیدبالنسبةأقصىكحدسنة29إلىاألربعینیاتلموالید

مثیالتهامنأقلكانتإنهاإالالریفیةالمناطقفيزیادة مماثلةظهرتكذلك
بالنسبةسنة24منالریفیةالمناطقفيالذكورزواجسنمتوسطارتفعحیثبالحضر،

كانالواقعوفي. ١٩٧٣عام لموالیدبالنسبةأقصىكحدسنة27إلىاألربعینیاتلموالید
حیثالستینیات،فيحدثتالتيالوالداتموجةقبلمانوعاً مستقراً الذكورزواجسن

حدعلىوالریفیةالحضریةالمناطقفيالمسجلةالمعدالتجمیعزیادةالفترةهذهشهدت
الثمانینیاتمنتصفبینتزوجواقدیكونواأنیفترضالذینالشبابهموهؤالء. سواء

.التسعینیاتومنتصف

المدىطولعلىالصاعداالتجاهتراجعهو) ١(رقمالشكلیوضحهماوأهم
في1973الحضریة ولموالیدالمناطقفي1972موالیدمنبدءاً زواج الذكورسنلمتوسط
. الریفیةالمناطق

كانتأننتساءلجعلناللشباباألولالزواجسنلمعدلاالنخفاض الملحوظهذا
هذا االنخفاض فيساهمتقد1996عامالصادرةلقوانین اإلسكانالتشریعیةاإلصالحات

 .
عام لموالیدالحضریةالمناطقفيالذكورسن زواجمعدلمتوسطإلىاستندنافلو



١٨

،١٩٧٣لموالیدبالنسبةأما. ٢٠٠١عامسیتزوجونكانواهؤالء الذكورأننجد١٩٧٢
. 2000سیتزوجون عامفكانوا

الذيالوقتفيجاءالذكورعندالزواجمعدل سنانخفاضأننرىعلیهبناء
.السكنیةالوحداتتوفرعلىاإلسكان بالتأثیرلقوانینالتشریعیةاإلصالحاتفیهربما بدأت

عندالذكورسنانخفاضاألخرى إلىالدالئلتشیر،)٢(رقمالشكلإلىواستنادا
أجریتبالعینةمسوحعلى نتائجالشكلهذایستندحیث. التسعینیاتفيارتفاعهبعدالزواج

لهمیسبقالذین لمالشبابفئةتحدیدبهدف2006و1998و1988السنوات  في
فیوضح الشكل. سنة34إلى30وسنة29إلى25منأعمارهمتراوحتوالذینالزواج

عامإلي1988عام منالزواجعلىیقبلوالمالذینمعدل الشبابفيحادارتفاعهناكأن
. الستینیاتللذكور موالیدالمرتفعةبالمعدالتمقارنة1998

منذالزواجعلىیقبلوالمالذینالشبابفي فئةكبیراً انخفاضاً ذلكویلي
ذلكمنأقلأو1988عامالمستویات السائدةإلىلتصل2006عاموحتى1998عام

1972.عاملموالیدعند الذكورالزواجسنمتوسطانخفاضبدورهمما یعكسبقلیل،

لم یقبلنالالتيالنساءفئةفياالنخفاضلكنالنساء،عندمماثالً نمطاً ولوحظ
.بالرجالمقارنةً أقلكان2006وحتى1998عامبینالزواجعلى

،1988المتزوجینغیرواإلناثالذكورنسبة)٢(الشكل
2006و1998



١٩

)١( الزواجمعدالت سنبانخفاضاإلصالحعالقة سیاسات

نالعدیدإلىزواج الذكورسنمعدالتانخفاضیعزىأنالممكنمن العواملِم
الحضري،التعلیم، والتحولعلىطرأتالتيالتغیراتمثلباإلسكان،لهاعالقةالالتي

العواملالعام لهذهاالتجاهمراجعةأنغیر.الزواجبعدمستقلةبصورةالمعیشةإلىوالتطلع
الذكور، ولیسزواجسنمتوسطارتفاعالحتماالتداعماً ُیعدُ األخیرةالسنواتمدارعلى
یتبین حیثالتحضرعاملأثرتثبیتبالفعلوتمالظاهرة،تلكفيالملحوظللتراجعمؤیداً 

أنناالحقاً وسنوضح.سواءحدعلىالحضریة والریفیةالمناطقفيحصلاالنخفاضأن
سیاساتتأثیرتقییمقبلمستقلةبصورةالسكنوتطلعاتالتعلیمتأثیرفي الحسباننأخذ

.اإلسكان

ومستواهممیالدهملتاریخالذكور وفقاً زواجسنمتوسط)٣(رقمالشكلویوضح
سبیلفعلى.الزواجسنالتعلیمي تأخرالمستوىارتفعكلمامتوقع،هووكما.التعلیمي
لمالذینوبینبعد الجامعيماأوالجامعيالتعلیمتلقواالذینبین األشخاصالفجوةالمثال،

علىاإلقبالوقد زاد1960.عاملموالیدبالنسبةسنوات6إلى حواليتصلالتعلیمیتلقوا
المصريتتبعيالعمل اللسوقالتتبعيالمسحإلىملحوظ، فاستناداً بشكلمصرفيالتعلیم
بعدأو مااإلعداديالتعلیمعلىالحاصلینالذكورثابت معدلبشكلارتفع،2006لسنة

ربماالتحولهذا1980.عاملموالید% 63إلى 1950عاملموالید% 18مناإلعدادي
.الخمسینیات والستینیاتفترةلموالیدبالنسبةالزواجتأخرساهم في

، ورقة آثار سیاسات إصالح قطاع اإلسكان على سن زواج الذكور في مصرراجي أسعد ومحمد رمضان، )١( 
.٢٠٠٨، مجلس السكان، عمل
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٢٠٠٦المصريالعمللسوقالتتبعيالمسح:المصدر
متحركمتوسطسنواتستتوجد:ملحوظة

نالرغموعلى عندالزواجسنمتوسطارتفاعأن(3)الشكل رقمیوضحهذاِم
التحصیلمعدالتوارتفاعالتعلیمعلىاإلقبالزیادةإلىكلیاً ُیعزىأنیمكنالذكور ال
للذینبالنسبةخصوصاً ملحوظ،بشكلیتزایدظلالذكورزواجمتوسط سنألنالدراسي،

منالمتعلمینلیشملالتأخرهذابعد وازدادفیما1960عاممن موالیدمحدوداتعلیماً تلقوا
من1972سنةبعدولدواالذكور الذینجمیعوعانى1965عامبعدولدواالذكور الذین

سنارتفاعیعزىأنیمكنالعلیه،بناء.تعلیمهممستوىعنالنظرنفسه بغضالشيء
إلىموالید السبعینیاتعلىلوحظالذياالنخفاضأولموالید الستینیات،بالنسبةالزواج

زیادةفيسن الزواجارتفاعفيالمؤثرةالعواملأهمثانيویتمثل.التعلیموضعفيالتغیرات
مستقلة تتطلببصورةالمعیشةوألنالزواجبعدبصورة مستقلةالمعیشةفيالشبابرغبة
.تأخر الزواجفيتسببتفقدالتكالیفمنالمزید
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الفصل الثاني

أسباب وتداعیات مشكلة العنوسة

:تقدیم
في إطار هذا الفصل سوف یتم تحلیل األسباب التي أدت إلي ظهور هذه 

نفسیة، سیاسیة، وتربویة ثم تتناول ثقافیة، اجتماعیة،كانت اقتصادیة،المشكلة سواء 
الدراسة في المبحث الثاني تداعیات هذه الظاهرة علي كافة مكونات المجتمع ابتداء من 

.الفرد وانتهاءا بالدولة

األسباب والعوامل المؤدیة إلي العنوسة: المبحث األول
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أسباب العنوسة بصفة عامة علما أنه في إطار هذا المبحث سوف نتطرق إلي 
فقد تكون العنوسة ناتجة عن . ال یشترط أن تتوفر كل هذه األسباب لظهور العنوسة

:واحدة أو أكثر من هذه األسباب ولیس كلها وتتفرع هذه األسباب فیما یلي
أسباب اجتماعیة. ١
أسباب نفسیة. ٢
أسباب اقتصادیة . ٣
أسباب سیاسیة. ٤
یةأسباب تربو . ٥
أسباب ثقافیة وفكریة . ٦
أسباب صحیة. ٧
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:أوال أسباب اجتماعیة
)١(: تتمثل في

غیاب المفهوم الصحیح للزواج كسكن ومودة ورحمة:
بعـض الفتیـات تتشـدد وتبـالغ قبل أن یكون شكلیات ومظـاهر علـي سـبیل المثـال

فــي شــروط الــزوج ومواصــفاته، فربمــا تقــدم لخطبتهــا عــدة شــباب أو رجــال فتــرفض وتعلــل 
الــرفض بــأن فــالن طویــل وهــذا قصــیر وهــذا لــیس شخصــیة وهــذا غیــر جمیــل وهــذا غیــر 
موظـف أو وظیفتـه ال تناسـبني أو رابتهــا قلیـل، وربمـا أن بعـض الفتیــات تـرفض هـذا ألنــه 

لــن یحقــق لــي رغبــاتي الشخصــیة مــن التلفــاز أو الــدش أو الخــروج لألســواق ملتــزم وتقــول 
الخ...والحدائق

االسره والوصمه  :
فقــد یكــون الوالــد مشــهورًا مجــاهرًا بــبعض الجــرائم والمعاصــي أو قــد یكــون ممــن 
یتعاطى المخدرات والمسكرات وقد یكـون سـكنه فـي السـجن أكثـر مـن سـكنه فـي منزلـه أو 

مشــهورًا بــذلك أو بفعــل اللــواط والزنــا وأشــد مــن ذلــك كلــه أن تكــون األم یكــون أحــد األوالد 
تتعامل بالغدر والخیانة ومعروفة بالمغازالت وكثرة الخروج مـن المنـزل لهـذا الشـيء أو قـد 
تكــون األم بذیئــة اللســان ســیئة الطبــاع معروفــة بســوء األخــالق والمعاملــة مــع النــاس فقــد 

اكــًا بأمهــا، والنــاس یســألون عــن طبــاع األم وســـمعتها تتــأثر بناتهــا ألن البنــت أكثــر احتك
.وأخالقها وكیفیة تربیتها لبناتها

وكثیــرا مــا تكــون البنــت عفیفــة شــریفة مــن عائلــة طیبــة ولســبب مــن األســباب ومــا 
أكثرها كخصومة بین عائلتها وأحـدي عـائالت الحـي علـي موضـوع ال عالقـة لـه بالشـرف 

لجیـران خاصـة فـي العمـارات فتعمـد ألسـنه السـوء والعفة كغالـب الخصـومات الواقعـة بـین ا
إلـــي تناولهـــا بالســـوء ویشــــیعون عنهـــا الفحشـــاء فیشـــیع أمرهــــا فـــال یقصـــدها الخطــــاب وال 
یطرقون  باب عائلتها فالشك أن هذه األمور السابقة تؤثر في سمعة األسرة ومن ثـم فـإن 

منى البصیلي مقال بعنوان أسباب المشكلة  علي الرابط التالي )١(
http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/25/25066.htm

http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/25/25066.htm
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ـــى نزاهـــة ســـمعتهم فـــال یقتربـــون مـــن هـــذه األســـرة محا طـــاب یحرصـــون عل ـــى الُخ فظـــة عل
.سمعتهم

 غیاب دور األسرة في توعیة أبنائها، وتربیتهم على تحمل المسئولیة، وتفهم معنى
عداد أبنائها وبناتها للقیام بهذا الدور ٕ . الزواج، وا

 غیاب دور المؤسسات االجتماعیة والهیئات غیر الحكومیة في محاولة إیجاد حلول
. مجتمعاتناعملیة واقعیة   تتناسب مع كل بیئة ومجتمع في 

 االستسالم واالنسیاق وراء ما یبثه اإلعالم من مفاهیم مغلوطة عن األسرة والزواج
. ومتطلباته

:ثانیا أسباب اقتصادیة
)١(:وهي نوعان

یتمثل في االرتفاع الفعلي في تكالیف الزواج خاصة مع ازدیاد : واقعي وحقیقي
معدالت 
، وعدم وجود فرص عمل حقیقیة أمام الشباب، وانخفـاض مسـتوى الـدخل البطالة

ففـي السـعودیة علـي سـبیل المثـال تتـراوح تكـالیف الـزواج . خاصة في الـدول غیـر النفطیـة
ف لایر ســعودي وعــن تكــالیف فســاتین األفــراح ألــ٣٠٠ألــف و١٥٠فــي المتوســط مــا بــین 
آالف لایر ســعودي ١٠آالف الــي ٥ففســاتین األفــراح تتــراوح مــن . وأســعار الطیــب والعــود

آالف ١٠فـــي األســـر المتوســـطة الحـــال، وترتفـــع التكلفـــة فـــي األســـر المیســـورة والغنیـــة إلـــى
مالیـة، والتـي تبـدأ آالف فما فوق، أما أسعار الطیب والعود فترجع إلى قدرة الـزوج ال١٥و

.لایر سعودي فما فوق١٠٠٠من 
وهو المغاالة في الجهود . نوع صنعناه نحن بأنفسنا، ثم فرضناه كأمر واقع

واستعدادات الزواج؛ حیث غابت فكرة األسرة التي تبدأ بحیاة بسیطة، ثم تنمو 

.المرجع السابق منى البصیلي، )١(
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تدریجًیا، وتستكمل كل ما ینقص من أساسیات وكمالیات مع النمو الطبیعي لدخل 
األسرة، ومع مفهوم جمیل غاب عنا وهو الصبر والیقین باهللا تعالى، وحل محلها 
مفهوم جدید، وهو البیت الذي یبدأ مستكمًال كل أساسیات وكمالیات الحیاة العصریة، 
والغریب أن هذا النوع في المشاكل االقتصادیة یكاد یكون ممثال بدرجة متساویة في 

على قدر : "أننا لم نسمع عن مثل شعبي حكیم یقولالدول الغنیة والدول الفقیرة، وك
". لحافك مد رجلیك

)٢(: ثالثا أسباب سیاسیة

 حیث أن القیادات السیاسیة في بالدنا لم تأخذ األمر بجدیة، ولم تشعر بحجم
المشكلة أو تأثیرها السلبي على المجتمع، وربما توارت المشكلة خلف ركام من 

وهذا أدى إلى غیاب دور أساسي كانت الدولة منوطة المشاكل السیاسیة األخرى، 
به، ویشمل توفیر فرص عمل حقیقیة للشباب، وتیسیر المشروعات الصغیرة، 
وتشجیع الشباب المقبل على الزواج بشقة بأسعار مناسبة ومشاریع توفر لهم 

أن هناك اتجاه بادراك المشكلة في مصر وعملت .  احتیاجاتهم في حدود طاقاتهم
.ة السیاسیة علي توفیر المساكن للشباب وتوفیر فرص العملالقیاد

 ما غاب دور الدولة في تشجیع الزواج المبكر والدفع في هذا االتجاه إال في بعض
الدول التي استشعرت خطورة األزمة مثل اإلمارات والكویت؛ وذلك بإنشاء صندوق 

. رفع سن الزواجأما بقیة الدول فبالعكس أحیاًنا یكون هناك اتجاه ل. الزواج
 سالمیة من غیاب للقیمة والهدف من حیاتنا ٕ إن ما وصل إلیه حالنا كدول عربیة وا

ا ال بد  ا مما سیحدث غًد وحالة اإلحباط العامة التي تسود بالدنا جمیًعا والخوف دائًم
حیاة أن یكون سبًبا غیر مباشر في عزوف الشباب عن الزواج، وعدم تحمسهم لبدء 

. جدیدة كلها أمل وتفاؤل

.المرجع السابقمنى البصیلي، )٢(
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)١(: رابعا أسباب تربویة

بعض الفتیات عندهن مفاهیم خاطئة عن الزواج والدراسة، وأن الزواج یعیق 
فالدراسة بالمدارس تجعل الفتى والفتاة حتى دخول الجامعة لیس سیر الدراسة أو یؤخرها 

ون أنفسهم في مواجهة لهم هّم إال النجاح والحصول على أعلى الدرجات، ثم فجأة یجد
الحیاة، وقد خلت كل المناهج الدراسیة مما یساعد الفتاة على أن تكون زوجة وأما وربة 
أسرة، لم یحدثها أحد عن معنى الزواج وتبعاته، وكذلك الفتى لم یتعلم معنى المسؤولیة، 

حتى معنى السعي وتكسب الرزق الحالل .. ومعنى أن یكون رب أسرة، ومعنى الرجولة
. ب عن شبابناغا

)٢(: خامسا أسباب ثقافیة وفكریة

:رفض بعض الفتیات المعدد لزوجاته
ن كان  ٕ نرى ونسمع بعض الفتیات ترفض الزواج من المعدد لزوجاته، حتى وا

.هذا المعدد صالحًا أمینًا خلوقاً 
البدایة قد تكون بعض الفتیات معذورة في الرفض أن بعض المعددین فيأقول 
عدلون بینهن فهم الذین شوهوا سمعة التعدد فنسمع أن البعض منهم یمیل لزوجاتهم ال ی

مع البكر أو الجدید ویهمل الثیب أو أم األوالد ألنها كبرت أو كثر أوالدها وربما أن 
.البعض منهم یمهلها هى وأوالدها حتى بدون نفقة وال رعایة وال مبیت

:الزواج علي أساس العرق والعرش
والقبائلي علي القبائلیة والعمري علي العمریة ) المرابطیة(علي )ابطالمر (كتوقف زواج 

وكم تعطل قطار الزواج ولم یتوقف عند محطة بنات وتعبن من انتظار ابن العرش ...
رغم تقدم الكثیر من الشباب خارج العرش لكن العقلیات المتحجرة تمنع ذلك، ولیس 

في صعید مصر یرفضون زواج ذلك ببعید عن الواقع المصري مثل قبائل الهوارة

المرجع السابق منى البصیلي ،  )١(
المرجع السابقمنى البصیلي ، )٢(
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.بناتهم من خارج قبیلتهم
:إكراه الفتاة أو حجرها على قریبها

إن بعض اآلباء یجبر ابنه بالزواج من قریبة أو من فالن أو فالن، إما 
لمصلحته أو تعاطفًا مع قریبه وقد یكون هذا الزوج لیس كفئًا للزوجة فترفض الزواج به 

وتصر هي على رفض الزواج منه فتكون عانسًا مع فیصر الوالد على الزواج منه 
.مرور األشهر والسنوات

:تتزوج الكبرى ثم الوسطى ثم الصغري
بزعمه أنه یجبر خاطر الكبرى على حساب أخواتها فقد یكون في الكبرى 
بعض الموانع من الزواج مثل قلة الجمال أو عدم التمسك بالدین أو السمعة السیئة أو 

وبإصرار الوالد على تزویج . ب بالزواج اآلن أو غیر ذلك من األسبابأن الكبرى ال ترغ
الكبرى تكون الضحیة أخواتها بأن یدخلن في مرحلة العنوسة بسبب أختهم الكبرى التي 
ذا نظر العاقل بعین البصیرة فإنه یعلم أن الزواج قسمة  ٕ أصبحت حجر عثرة علیهن، وا

.خواتها بالزواج إذا تقدم لهن الكفءونصیب ولعل من أسباب نصیبها فتح المجال أل
:مؤنهرغبة الشباب في بعض المجتمعات في الفتاة األصغر سنًا ، واألقل

وهذا األمر غیر متوافر في الفتاة الجامعیة التي إضافة إلى كونها ال تتمتع
بالمواصفات المذكورة، فهي أعسر قیادًا وطاعة لكثرة مناقشاتها وتمسكها برأیها وخاصة

من هنا تأتي النصیحة لفتیات. ال كونها عاملة مستقلة في تدبیر أمور معیشتهافي ح
الیوم الجامعیات إلى شيء من التواضع وعدم االنجرار وراء التقلید الغربي األعمى الذي

.یرفض القوامة تحت حجة المساواة بین المرأة والرجل
)١(: سادسا أسباب نفسیة

:تراود الفتاةاألوهام واألفكار والوساوس التي 
مثـــل الخـــوف مـــن الفشـــل فـــي الـــزواج أو التشـــاؤم مـــن الرجـــال وأن فـــیهم القســـوة 

المرجع السابقمنى البصیلي،   )١(
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والشـدة وعــدم الرحمــة أو الخـوف مــن عــدم القـدرة علــى إدارة المنــزل والقیـام بحــق الــزوج أو 
ــدنیا والركــون إلــى الراحــة وتــرك المســؤولیات و هــو الخــوف مــن فشــل  حــب االســتمتاع بال

إن أي فتـاة "وتقـول . فـاع معـدالت الطـالق بـین المتـزوجین حـدیثاً الزیجات بـالنظر إلـى ارت
عاقلــة تحتــرم نفســها، ال ترغــب فــي التســرع باالرتبــاط بشــخص مشــاعره تجاههــا لــم تصــل 

".لحد التعلق الكافي الذي یبني حیاة زوجیة سعیدة
:الحب

تحت هذا البعد نحن ال ندعو إلي عدم الحب ولكن قد یكون الحب سبب في 
ذا بهذه الفتاة العنوسة  ٕ فمثال شاب یحب فتاة حبا شدیدا األمر الذي یجعله متعلق بها وا

تتزوج من شخص أخر األمر الذي یجعل الشاب ال یفكر في الزواج أو العكس بالنسبة 
للفتاة تحب شاب وترفض االرتباط بأي شاب أخر مهما كانت مواصفاته ألنها تحب هذا 

األوقات فإذا بها تجد نفسها وقد فاتها قطار الشاب الذي قد یتركها في أي وقت من 
.الزواج

:اهتزاز صفات الرجولة واألنوثة
فقد تمیعت صفات الرجولة لدى الذكور مما جعل كثیرا من الفتیات ینظرن 
حولهن فال یجدن رجال بمعنى الكلمة یوفر لهن الحب والرعایة واالحتواء فیفضلن 

یش عالة علیها أو یطمع في مالها أو العیش وحدهن بعیدا عن التورط مع زوج یع
مما جعل " االسترجال"یقهرها، كما اكتسبت الكثیر من الفتیات بعض صفات الخشونة و

الشباب من الذكور ینظرون إلیهن بتوجس وحذر ویخشى أن تستقوي علیه أو تنازعه 
ات خاصة القیادة في الحیاة األسریة، فلم تعد األنوثة مرادفة للرقة والحنان في كل الفتی

.من تجاوزن سن الزواج
)١(: عوامل شخصیة

حیث توجد بعض الشخصیات التي تفضل حیاة العنوسة بوعي أو بغیر وعي 

إسالم اون الینعلي موقع " أرقام مخیف.... العنوسة في مصر " محمد المهدي ، مقال بعنوان )١(
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على الرغم مما تتمتع به من الجمال والجاذبیة، وعلى الرغم من توافر فرص الزواج 
ها أكثر من مرة، فالفتاة في هذه الحالة ترفض ألسباب ظاهریة كل من یتقدمون لخطبت

وتّدعي أنه لم یأت النصیب بعد أو لم یأت العریس المناسب، وفي الحقیقة هي لدیها 
أسبابها النفسیة التي ربما تعلمها أو ال تعلمها، وهذه األسباب تكون هي الدافع الرئیس 
لرفض الزواج أو تأجیله، وهذه الشخصیات إذا تم زواجها بضغط من األسرة أو من 

تسعى نحو االنفصال والعودة إلى حیاة الوحدة مرة أخرى المجتمع فإنها سرعان ما 
متعللة بأي مشكالت ظاهریة، وفیما یلي نستعرض بعض النماذج من هذه الشخصیات 

:القابلة للعنوسة
: الفتاة المسترجلة-١

وهي قد تأخذ المظهر الذكوري في بعض صفاتها أو طریقة لبسها وتعاملها، 
ولكن في أحیان أخرى قد تكون صارخة األنوثة من حیث الشكل والبنیان الجسدي، 
ولكنها في كل الحاالت ترفض الدور األنثوي وتكرهه، ودائما تتحدث بحسد وغیظ عن 

بیرا في الجدال والنقاش حول هذه تفرقة المجتمع بین الرجل والمرأة، وتبذل جهدا ك
األمور، وربما تنضم إلى إحدى الجمعیات النسائیة أو تصبح زعیمة لحركة نسائیة كل 

، )أو هو ذكوري بالفعل(هدفها الهجوم على الرجال وعلى المجتمع الذي  تعتبره ذكوریا 
ها وبناًء على هذا نجدها في صراع دائم مع أي رجل، ویبدأ ذلك الصراع مع إخوان

الذكور وأقاربها وزمالئها في الدراسة ثم العمل وأي رجل تقابله في حیاتها، وهي شدیدة 
الحساسیة ألي بادرة تفوق ذكوري، وشدیدة الرفض لمظاهر األنوثة في جسدها أو في 
ذا حدث وتزوجت فإنها ترفض وتكره دور األمومة، وتعیش في صراع مریر  ٕ نفسها، وا

" االسترجالیة"ق أو إلى التحكم فیه لترضي میولها مع زوجها حتى تصل إلى الطال
.الكامنة أو الظاهرة

: الفتاة الهستیریة-٢
وهي في الغالب فتاة جمیلة وجذابة واستعراضیة ومغویة، توقع في حبها 
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الكثیرین وتبدي في الظاهر مشاعر حارة، ولكنها ال تستطیع أن تحب أحدا، بل هي 
سریعة الملل؛ لذلك تنتقل من عالقة إلى أخرى بحثا دائما تحب حالة الحب ذاتها، وهي

عن اإلثارة والتجدید، وعلى الرغم من إغوائها الظاهر فإنها تعاني برودا جنسیا، ولذلك 
ذا حدث وتمت خطبتها  ٕ ال ترغب في الزواج ألنها تكره العالقة الجنسیة وتخشاها، وا

وانفصاالتها بال سبب منطقي فإنها تسارع إلى محاولة إفشال الخطبة، وتتعدد خطوباتها
واضح، باختصار شدید هي فتاة للعرض فقط، ولذلك یكثر وجودها في األنشطة 

.االستعراضیة كأعمال السكرتاریة والرقص والتمثیل
: الفتاة الوسواسیة-٣

وهي تمیل إلى اإلفراط في النظام والتدقیق في كل شيء، ومترددة في أخذ 
طرف اآلخر، وبخیلة في مشاعرها لذلك یصعب علیها القرارات، وال تحتمل أخطاء ال

قبول أي شخص یتقدم لها حیث ترى في كل إنسان عیوًبا ال تحتملها، وهي مفتقدة 
" الوسواسیات"للمشاعر الطبیعیة التي تدفع الناس للزواج غالبا، إضافة إلى أن بعض 

.ئا قذرا ومدنسالدیهن اشمئزاز من العالقة الجنسیة على اعتبار أنها تمثل لدیهن شی
: الفتاة النرجسیة-٤

وهي الفتاة المتمركزة حول ذاتها والعاشقة لنفسها، والتي ترى أنها متفردة، وتتوقع من 
اآلخرین عمل كل شيء في سبیلها، في حین ال تفعل هي أي شيء، وهي تستغل 
كل من حولها لصالحها دون أن تعطیهم شیئا، إضافة إلى أنها غیر قادرة على حب 

.حد فهي ال تحب إال نفسهاأ
: الفتاة البارانویة-٥

ویغلب علیها الشك في كل من حولها، فهي ال تثق بأحد أبدا سواء أكان رجال 
حتى لو كانت (أم امرأة، وتمیل للسیطرة والتحكم، وتخلو من رقة األنوثة وعذوبتها 

الرجال، وال ، وتسعى نحو االستعالء على من حولها، ولهذا یهرب منها)صارخة الجمال
.تستطیع هي أن تثق فیهم أو تحترمهم، فهي دائمة االنتقاص منهم والتشویه لصورتهم

: الفتاة السیكوباتیة-٦



٣٢

وهذه الفتاة ال تتزوج نظرا لسوء سمعتها وكثرة انحرافاتها األخالقیة واالجتماعیة 
بالمبادئ األخالقیة فهي ال تستطیع احترام قوانین المجتمع أو عاداته وتقالیده، وال تلتزم 

المتعارف علیها، وتعیش باحثة عن اللذة الشخصیة دون اعتبار ألي شيء آخر، 
فنجدها متورطة في عالقات جنسیة متعددة، وتعاطي مخدرات، وربما تتعرض لمشكالت 

.قانونیة بسب جموحها وانفالتها
.وهذه الصفات یمكن أن تنطبق علي بعض الذكور

تیان الیقدر علي تحمل المسؤلیه واالستقرار وكذلك قد نجد أن بعض الف
وتكوین أسره والسبب في ذلك التربیة الخاطئة من اآلباء الذین لم یعلموا أبنائهم كیفیه 

.االعتماد علي النفس
من احد األسباب حیث یعیش الشاب لنفسه وال یفكر في اآلخرین " االناملیه"وأیضا تعد 

. ون االلتفات لمن حولهمن حوله ویكون كل همه إرضاء أهوائه د

)١(:أسباب صحیة: سابعا

:اإلصابة ببعض العاهات أو آثار بعض األمراض
فقد تكون بعض الفتیات مبتالة من اهللا بعاهة من العاهات أو بعیب من عیوب 

أو تكون طویلة طوًال مفرطًا أو قصیرة قصرًا مفرطًا عرجاءالخلقة كأن تكون كفیفة أو 
أو نحیفة نحافة مفرطة أو سمینة سمنًا مفرطًا أو فیها برص وخاصة إذا كان البرص 

لیس للفتاة دخل فیها فهي من خلق اهللا عز ) وهذه األمور السابقة(في وجهها أو یدیها 
.وجل 

ذي یجعله مرفوضا من وبالمثل فقد یكون الشاب مصاب بنفس الشئ األمر ال
.قبل الفتیات أو قد یكون مصاب بمرض یعوقه علي الزواج

.وان كان الواقع یشیر أن العوامل الصحیة أكثر تأثیرا علي اإلناث منه علي الذكور

المرجع السابقمحمد المهدي ، )١(
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:البحثعینة

االقتصاد والعلوم كلیةبكلیتین،تمثلتالقاهرة،جامعةطلبةمنعینةالباحثونأخذ
بالطریقةالعینةوأخذتالدراسة،طبیعةفيالختالفهماوذلكالهندسةكلیةالسیاسیة و

١٢٠العینة حجمبلغ،الكلیتینفيالمحاضراتعلىالطلبة المواظبینمنالعشوائیة
فيمن الكلیتینوطالبطالب

.الجنسینومنوالرابعةاألولىالسنتین

البحثمتغیراتوفقالعینةأفرادتوزیعیبین(1 )رقمالجدول

المجموع
الكلیة
السنة
الجنس
المتغیر
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اقتصاد وعلوم سیاسیه
الهندسة
الرابعة
األولى
الذكور
اإلناث

١٢٠
٧٠
٥٠
٧٥
٤٥
٧٢
٤٨
العدد
١٠٠
٥٨.٣
٤١.٧
٣٧.٥
٦٢.٥
٦٠
٤٠

النسبة المئویة
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:البحثنتائج

:للبحثالرئیسيالسؤالعناإلجابة

كلیتيالقاهرة فيجامعةطلبةمنعینةتراهاكماالزواجسنتأخرأسبابما
االقتصاد والعلوم السیاسیة والهندسة؟

السببم
ال أعلمغیر موافقموافق

%التكرار%التكرار%التكرار
٩٩٨٣٨٧١٣١٠اإلیجاروغالءالسكنأزمة١
٩٢٧٧١٠٨١٨١٥الزواج قسمه ونصیب٢
٧٤٦٢١٢١٠٣٤٢٨أحدهماأوالوالدین،فقدان٣
٩٠٧٥١٧١٤١٣١١والحیاةالمعیشةتكالیفارتفاع٤

٥
أهلمعبالسكنالزوجةرغبةعدم

الزوج
٨٦٧٢١٨١٥١٦١٢

٨٢٦٨٢٠١٧١٨١٥االجتماعیةاألسرةحالة٦
٧٨٦٥٢٣١٩١٩١٦العلميالتحصیلمواصلة٧

٨
ینويالتيلألسرةالفردتقدیر

٧٨٦٥٢٣١٩١٩١٦تكوینها

٨٠٦٧١٢١٠٢٨٢٣للرجلالمنخفضالدخلمستوى٩

١٠
اتخاذفيتؤثرالمادیةاألسرةحالة

الزواجفيالقرارات المناسبة
٧٨٦٥٢٠١٧٢٢١٨

٧٧٦٤١٨١٥٢٥٢١المهورغالء١١
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١٢
الزوجمواصفاتفيالزائدالطموح

٧٣٦١٢٨٢٣١٨١٥الزوجةأو

بطرق غیرالجنسيالدافعإشباع١٣
الزواج

٦٦٥٥٢٢١٨٣٢٢٧

للفتاةاالجتماعیةالمكانةتباین١٤
والفتى

٧٢٦٠٣٠٢٥١٨١٥

معیًناسًناوالفتاةالفتىتجاوز١٥
الشریكصعوبة اختیارإلىیؤدي

٦٨٥٧٣١٢٦٢٢١٨

٦٧٥٦٢٩٢٤٢٤٢٠الزواجبمتطلباتوالتباهيلتفاخر١٦

العینةأفرادجمیعإلجاباتالمئویةالنسب(2 )رقمالجدول

الكبـرىاألهمیـةتعطـيككـلالعینـةأفـرادإجابـاتأن(2 )رقـمالجـدولمـننالحـظ
اجتماعیـة مشـكلةالمشـكلةوهـذه%)٨٣(نسـبتها بلغـتوقـداإلیجـارلمشـكلة السـكن وغـالء

شـعبیة رخیصـةمسـاكنوجـودلعـدمالزواج،المقدم علىالشبابفئةمنهاتعانياقتصادیة،
یـدلوهـذا)(77%ونصـیبقسـمةالـزواجبـأنإیمـانهمذلـكیلـيثـم. أسـرةبنـاءفـيللـراغبین

الجـامعيللشـباببالنسبةمثیر لالهتمامأمروهذابالقدریة،یؤمنالذيالدینياالعتقادعلى
األمر،لهذایستسلمونثمومنمسألة الزواجفيقوةواللهمحولالبأناعتقادهممن حیث

إلـىالعینـةأفـرادیشـیرحیـثالظهـورعـادت إلـىاالقتصادیةاألسبابأننالحظذلكبعدو
لعـدموذلـك،(%75)الـزواجسـنتـأخرمـن أسـبابكسـببوالحیـاةالمعیشـةتكـالیفارتفـاع
إمكانیـةعـدمعنفضالأسرةوتكوینبالزواجالشباب الراغبینفئةلدىالمادیةالمقدرةتوافر
خـارجقـاهراجتمـاعيسـببیـأتيثمالزواج،بعملیةوالمستلزمات الخاصةالمتطلباتتأمین
عـنالفتـاةأوالفتـىومسـؤولیة%)  ٦٢(أحـدهما أوالوالـدین،فـي فقـدانیتمثـلالفـردإرادة
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كسـببوالدراسـیةاالجتماعیـةوالرعایـةالمادیـةالمتطلبـاتوتـأمینمنـهاألخوة األصغرتربیة
بالسـكنالزوجـةرغبـةوهـي عـدمالعینـةأفـرادجمیـععلیهـایتفـقأخـرىمشـكلةتأتيثم. آخر
جدیـدلوافـدیتسـعالالـذياألسـرةضـیق منـزلإلىأحیاناذلكویعود%) ٧٢(الزوجأهلمع

یمكـنكمـاالغـرف،عـددوقلـةحجمهـاحیـث صـغرمنالمدنفيالمساكنخصائصبسبب
عـنهم،االسـتقاللیةفـيورغبتهـاالـزوجأهـلالزوجـة مـعتكیـفعـدمإلـىاألمـرهـذایعـودأن

. الـزوجأهـلبیـدسـتكوناألسرةفيالقراراتمنفإن كثیرًاالزوجأهلمعالسكنحالفيألنه
%).٥٥(ویأتى إشباع الدافع الجنسي بطرق غیر الزواج في المرتبة االخیره بنسبة 

العنوسةتداعیات وأضرار :  المبحث الثاني
العنوسة كما سبق وأن ذكرنا حالة غیر طبیعیة یعیشها الشباب لسبب من 
األسباب التي سبق ذكرها ولها انعكاساتها الخطیرة علي المرأة أوال وعلي األسرة ثانیا 

.وها نحن نذكر بعض أثار العنوسة علي الجمیع إجماال وباختصار. والمجتمع ثالثا

)١(اآلثار النفسیة

:االكتئاب
على ) مقارنة بغیرها من المتزوجات(قلیال ما تجد عانسا تتمتع بحیاة طبیعیة 

الرغم من نجاح بعض العوانس في تعویض عنوستهن من خالل عملیات 
وذلك بالنجاح في العمل أو النجاح في القیام بأعمال ذات قیمة ) اإلعالء(التسامي

إلى الزهد والحیاة الروحیة أو لجوء اجتماعیة عالیة أو اإلبداع األدبي أو الفني أو اللجوء 
). ربما عقابا للرجال وللمجتمع ككل على إهمالهن(واالستعالء " االسترجال"بعضهن إلى 

على الرغم من كثرة الناس حولها في بعض (فالعانس ربما تعاني الوحدة 
ذلك على الرغم من محاوالتها إنكار (، وتعاني الغربة وتعاني اإلحساس بالدونیة )األحیان

.٦٠-٥٠، ص ص مرجع سابقإبراهیم شوقي  عبد الحمید،)١(
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على الرغم من االنشغال (، وتعاني الفراغ النفسي )أو إخفائه أو تكوین رد فعل عكسي له
، وتعاني الحرمان العاطفي أو الجنسي أو كلیهما، وتعانى )الخارجي في بعض األحیان

ربما تستعیض عنه باالندماج مع أطفال األسرة ولكن ذلك غیر (الحرمان من األمومة 
، )امة للمرأة السویةمشبع لهذه الغریزة اله

ربما تستعیض عنه مؤقتا بدفء األسرة (وتعاني الحرمان من الدفء األسري 
ذا لم تجد العانس وسائل كافیة ). الكبیرة ولكنه زائل أو مهدد بالزوال ال محالة ٕ وا

ذا لم تجد معنى لحیاتها في أنشطة مفیدة ومشبعة فإنها ربما تكون عرضة  ٕ للتعویض، وا
اب أو لهما معا، أو تعاني من اضطرابات جسدیة كثیرة سببها حالتها للقلق أو االكتئ

النفسیة التي ال ترغب في التعبیر عنها بشكل مباشر، فكأن جسمها یصرخ بالشكوى 
بالنیابة عنها، وفي هذه الحالة نجدها كثیرة التردد على األطباء في كل التخصصات بال 

ذا صرح لها أحد بأن ما تعانیه من م ٕ شكالت جسدیة سببه حالتها النفسیة فإنها جدوى، وا
سرعان ما تنفي ذلك بشدة ألنها تخشى أن تواجه نفسها بهذه الحقیقة حیث تزید من ألمها 
ومن إحساسها بالضعف والدونیة، والعانس تحمل في داخلها خوًفا دفیًنا من المستقبل 

ا بعدم األمان حیث إن رصیدها اإلنساني و حساًس ٕ طمئنها على نفسها، ال ی" العالقاتي"وا
خاصة حین تكبر في السن وتجد نفسها تعیش وحدها بعد وفاة الوالدین وانصراف اإلخوة 

.واألخوات إلى حیاتهم وانشغاالتهم
- كما ذكرنا-وبعض العوانس قد یخرجن من هذه األزمة بطرق إیجابیة 

لجرائم وبعضهن قد یخرجن منها بطرق سلبیة كأن تمیل للعنف وربما تتورط في بعض ا
نظرا لتراكم الغضب بداخلها من نظرة المجتمع وظلمه لها، وبعضهن ربما یلجأن للغوایة 
العاطفیة أو الجنسیة كنوع من رد االعتبار أو إثبات الذات أو االنتقام من الرجال، وقد 
تنزلق بعضهن إلى احتراف البغاء في ظروف معینة خاصة حین ییئسن من الزواج 

یلجأن للسرقة المرضیة كنوع من التعویض عن الحب المفقود، نهائیا، وبعضهن ربما
والعانس قد تكون أكثر عرضة للغوایة وأكثر قبوال للزواج العرفي أو للعالقات غیر 
الشرعیة، وهذا ال یعني أن كل عانس متهمة باالنحراف أو معرضة له بالضرورة، ولكن 
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ملة لنسبة من العوانس بدوافع االنحراف الخلقي أو االجتماعي هو أحد المخارج المحت
نفسیة واجتماعیة ضاغطة، وال ینكر أحد نجاح كثیر من العوانس في نشاطات علمیة 

.واجتماعیة وخیریة وغیرها
)١(:زیادة حاالت االنتحار

قد تلجا العانس إلي االنتحار إما طالبة للراحة أو فرارا من العذاب أو للتعبیر 
.لتي أصبحت بالنسبة لها عبئا ثقیال ال تقوي علي حملةعن رفضها وكراهیتها للحیاة ا

أظهرت دراسة حدیثة أجراها المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة أن هناك 
حالة انتحار بین ٢٧٠٠منها ٢٠٠٧حاالت انتحار في مصر خالل العام ٣٧٠٨

اإلناث كانت أكثر الشباب في العاصمة القاهرة، وبینت الدراسة أن نسبة المنتحرات من 
.للذكور% ٣٢لإلناث مقابل % ٦٨من الذكور لتصل إلى 

وأظهرت الدراسة أن اإلناث ینتحرن في سن صغیرة، لیثبتن حرمانهن وشكواهن 
من شيء ما، خالفا للذكور الذین عادة ما ینتحرون ألسباب مهمة، كما أن هناك اختالفا 

حبوبا مهدئة أو أخذ كمیة بسیطة من بعض جذریا في كیفیة االنتحار، فاإلناث یتناولن 
المواد السامة، ما تؤدي إلى أعراض التسمم فقط، بخالف الرجال الذین ینتحرون بطریقة 

.جادة ونهائیة بهدف الموت
عن دراسه اظهرت أن المنتحرات یعانین من )٢(وكشفت صحیفة البیان 

ا في الدول العربیة اضطراب ما كالخلل األسري والتفكك، وهناك سبب قوي منتشر جدً 
ا كبیرًا یهدد معظم اإلناث، باإلضافة إلى الخیانة  وهي العنوسة، التي أصبحت شبًح

.الزوجیة أو الصداقات العاطفیة

اآلثار الثقافیة  

: ، القاهرة جریدة المصریون، " بسبب العنوسة٢٠٠٧فتاة مصریة في ٢٧٠٠انتحار "محمود الحدیدي ، )١(
.١٢:١٠ص ص ٢٠٠٨،  ینایر ١٤٠العدد 

.٧ص٢٠٠٨، مارس ٢٧٥العدد : ، االماراتصحیفه البیان، "االنتحار وشبح العنوسه"خالد العبیدي، )٢(
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:انتشار الخرافة واإلقبال علي المشعوذات 
ي والمرأة من اجل زواجها عل! تؤدي العنوسة إلي انتشار الخرافة انتشارا مضحكا

استعداد لتصدیق أي شئ وتجریب كل شئ، والعوانس هن الزبونات المفضالت لدي 
محالت الشعوذة والسحر فهن علي استعداد للدفع أكثر وهكذا تشیع أخبار الدراویش 
والسحرة المخادعین وبائعي األحجبة والبخور، األمر الذي ینمي أرصدة المشعوذات ویزید 

عب بعقول وعواطف الناس إلي مهنة تدر المالیین من مداخلهن، وتتحول الدروشة والل
.األمر الذي یؤدي إلي زیادة الجهل وانتشار الخرافات بین النساء حتى المثقفات منهن

اآلثار االجتماعیة
:انتشار البغاء

من أخطر النتائج المترتبة عن تفشي ظاهرة العنوسة إن لم تكن أخطرها علي 
جارة الجسد واالسترزاق بالفروج األمر الذي یؤدي إلي اإلطالق انتشار البغاء والزني وت

اإلجهاض، واللقطاء، واألمراض : عواقب وخیمة علي المرأة والعائلة والمجتمع، نذكر منها
.الجنسیة، وزنا المحارم، وخراب البیوت و الفقر

ثم إن وجود عدد كبیر من النساء بال زواج یعني انتشار العزوبة بین الرجال 
ث هؤالء عن إضفاء غرائزهم الملتهبة إما عن طریق الحالل وقد غلقت أیضا وسیبح

أبوابه أو عن طریق الحرام وكل الطرق تؤدي إلیه، فیعملون علي استمالة الطرف األخر 
یقاعه في الخطیئة بل إن البحث عن الجنس أصبح عند بعض الشباب الهم الوحید  ٕ وا

. الذي یستحق االهتمام والعیش من أجله
البغاء لـیس بـاألمر الهـین، یكفـي فـي معرفـة خطورتـه أن نعلـم أنـه أخطـر وانتشار

األمــر الــذي یــؤدي إلــي انتشــار األمــراض الخبیثــة مثــل االیــدز بســبب العالقــات . مــن القتــل
.المحرمة وغیرها من األمراض األمر الذي یهدد كیان المجتمع

):السري(انتشار الزواج العرفي 



٤١

ي إشباع رغباتهم الكامنة بالزواج العرفي األمر حیث تلجأ الفتاة أو الشاب إل
الذي یؤدي إلي عواقب جسیمه تهدد الفرد واألسرة والمجتمع والدلیل علي ذلك كل الشواهد 

.الموجودة تدل علي ذلك

الفصل الثالث

آلیات مواجھة مشكلة العنوسة بین الشباب
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آلیات مواجهة المشكلة: المبحث األول
: تقدیم

تعتمد آلیات مواجهه هذه المشـكلة علـي ثقافـة األفـراد، حیـث نجـد أن هنـاك آلیـات 
غیــر مشــروعه لحــل هــذه المشــكلة مثــل ممارســه الجــنس بطریقــه غیــر مشــروعه و عملیــات 
اعــــاده البكــــاره والــــذهاب للــــدجالین وغیرهــــا مــــن أســــالیب مشــــینه تعبــــر عــــن انعــــدام الــــوعي 

.والثقافة
مجدیه لحل هـذه المشـكلة وهـو مـا سـوف نتطـرق إلیـه فـي وهناك آلیات مشروعه و 

.هذا المبحث

)١(:الغالءومحاربةالمهورفيالتیسیر-١

–كلما كان المهر قلیًال كان الزواج مباركًا كما جاء في الحدیث أن الرسول 
".أقلهن مهرًا أعظمهن بركة: " صلى اهللا علیه وسلم  قال

الزوج حتى تكون ابنتنا غالیة عنده ویعرف قدرها وال نزید المهر على: "یقول بعض اآلباء
..."یتساهل في طالقها

وأرى أن زیادة المهر هو السبب في كثرة المشاكل أو الطالق ... هذا فهم خاطئ
ألن الزوج قد ركب دیونًا وأسالفًا وقروضًا من أجل المهر فهو یفكر فیها في اللیل 

ذا افترضنا أن الزوج أراد ا ٕ لطالق فلن یطلق في الغالب إال بحقه أو نصفه والنهار، وا
.خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فیه المحایالت والخداع والكذب

لكــن الكــالم المنطقــي والعقلــي والموافــق للســنة هــو تخفیــف المهــر فتكــون الزوجــة 
عنــده معــززة ألنهــا جاءتــه كالهدیــة فیعــرف قــدرها وقــدر والــدیها ویجــازي أهلهــا باإلحســان 

ن لـم یكتــب اهللا المحبـة واأللفــة بــین الـزوجین فإنــه سـوف یصــبر علیهــا و . مـةوالكرا ٕ حتــى وا
.یتحملها ویحسن عشرتها كرامة ألهلها وتقدیرًا لهم

١٢٠ص)  السعودیة( أضرارها، ... عالجها ... أسبابها .. حمد بن عبداهللا الدوسري، العنوسة)١(
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وهل للفتاة موقف من غالء المهور؟
ــدیها بتخفیــف المهــر وتقلیلــه وتخبــرهم بحــدیث : نعــم یجــب علــى الفتــاة أن تقنــع وال

إن كثـرة : وتقـول لهـم أیضـاً ) أقلهن مهرًا أعظمهن بركـة(–صلى اهللا علیه وسلم –الرسول 
المهــر تجعـــل الـــزوج مهمومــًا حزینـــًا ضـــائق الصــدر كثیـــر التفكیـــر بهــذه الـــدیون والقـــروض 

!واألقساط كیف یسددها؟
فــإن رفــض الوالــد والوالــدة فــي تقلیــل المهــر فعلیهــا أن ترســل العقــالء مــن أقاربهــا 

.مهرإلقناع الوالد والوالدة في تقلیل ال

)٢(التخلي عن التقالید البالیه -٢

حتـــى ال تعـــنس بناتنـــا علینـــا أن نتخلـــى عـــن التقالیـــد البالیـــه المتحجـــرة والتـــي تكـــاد 
:تحل محل الدین والتى منها

     الزواج علي أساس العرق
الزواج علي أساس العرق كزواج االمازیغى من االمازیغیه والعربي من العربیة 

.وهي بدعه جاهلیه
حتــى . وأنــا أدعــو إلــي أن یتــزوج العربــي قبائلیــه والــي إن یتــزوج االمــازیغى عربیــه

.تختلط األنساب بین أبناء االمه الواحدة ونكون قد حصنا وحدتنا الوطنیة
وهذه العادة موجودة في المجتمع المصري مثل قبائل الهواره الموجودة بصعید 

ال الدین في الدعوة إلي القضاء مصر، ویجب التخلي عن هذه العادة واالستعانة برج
.علیه

الزواج علي اساس الترتیب في األبناء
مــن التقالیــد البالیــه المنكــرة التــي شــاعت عنــد كثیــر مــن األســر توقــف زواج الصــغیرة 

القاهرة، مركز الرایة و اإلعالم، (١، طالعوانس صرخة في وجهة المجتمع والقانونالشیخ شمس الدین، )٢(
١٩٠ص) ٢٠٠٢
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علـــي زواج الكبیـــرة أوال وهـــذا العمـــل الجـــاهلي یـــورث لـــدي البنـــات كـــره أخـــتهم الكبیـــرة 
ویالحــــظ أن هـــذه التقالیــــد أكثـــر تــــأثیرا فـــي الریــــف عــــن . وتحمیلهـــا مســــئولیه عنوســـتها

.الحضر

)١(التغریم-٣

حیاتهـا،فـيالتیسـیرتنـتهجالتـيالقبائـلبعـضمـناألمـرهـذانجدأنغریباولیس
علـىبینهـافیمـاتتفـقالقبائـلبعـضفنجـدوبنـات،بنـینأبنائهـاعفـة وسـترعلـىوالمحافظـة

تسـتحقفریـدةتجربـةوهـيذلـك،یخـالفمـنعلـىغرامـاتوفـرضالمهـورقیمـةتخفـیض
:یليماتعنيإذعندهاالوقوف

الشبابعنالمعاناةتخفیففيالقبائلشیوخرغبة.

الزواجأمرتیسیر.

والمعادلةالموازنةفتتحققالبنه،كمهرسیدفعهماهوالبنتهكمهرالفردیستقلهما.

یجادالشبابطبیعةفهم ٕ .لمشاكلهمحلولوا

المهورفياإلسالمیةالشریعةلیسرالعودة.

فیمـابالسـعودیةالباحـةبمنطقـةالمخواةمحافظةقبائلشیوخمنحدثماهناوأفرد
علـىالمخـواةمحافظـةفـيالقبائـلشـیوخاتفـقفقـد،٢٠٠٨مـایو ٢٦االثنـینیـومنشـر

االتفـاقونجـح.االتفـاقیخـالفمـنعلىلایرآالفغرامة عشرةفرضمعالمهور،تخفیض
مـنكـلعلـىصـارمةعقوبـاتوضـعتـماالتفـاقوفـي.شـابآالفأربعـةزواجتسـهیلفـي

"البـرجمعیـة"حسـابإلـىتحویلـهآالف لایر، یـتمعشـرةبتغریمـهوذلكاالتفاق،هذایخالف

فـيوالتبـذیراإلسـرافمنـععلـىكـذلكونـص.أیضـاالـزواجعلـىالشـبابمسـاعدةأجلمن

: مقال بعنوان العنوسة من فتوى للدكتور یوسف القرضاوي على موقع إسالم أون الین انظر الرابط التالي)١(
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1122528609790&pagename=Isla

.Ask Scholar/Fatwa/FatwaAAskTheSchola-Arabic-online

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite
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.العزائم
)٢(التعددتشجیع-٤

:التالیةالحاالتفيتتمثلللتعددأسبابوهناك

الرجالعلىالنساءعددكثرة.

الشهر،نصفإلىإحداهنعندتطولقدونفاسحیضأیاممنالنساءیعترضما
.النساءإلىالحاجةویكون زوجها شدید

للنكاحطاقتهااوعدمالزوجة،مرض.

.  الفقهكتبفيالمفصلةاألسبابمنذلكوغیر
أمروهووالكسوة،والمبیتالنفقة،فيالزوجاتبینالعدلأهمهاشروطوللتعدد

.صعب
ضـرورتهیـرىوالتشـریعترفضـها،وأخـرىالشعوبلبعضثقافةالتعددأننجدمتأنیةوبنظرة

علـىالقـدرةوعنـدهعلیـه،مـاسـیوفيالرجـلمـادامأبـداذلـكفـيضـیروالاألحـوالفي بعـض
.الزواج

)١(الجماعيالزواج-٥

الــزواج الجمـــاعي یســـاهم فــي حـــل مشـــكله العنوســـه عــن طریـــق تخفـــیض تكـــالیف 
.حفالت الزفاف ومشاركه المجتمع المدني في مساعده الشباب

بـاألردن مـن حفـالت للـزواج الجمـاعي العفـافومثال علي ذلك ما تقوم به جمعیة
سـبلتبسـیطعلـىالمجتمـعوتحفیـزاالجتماعیـة، الناحیـةمـنالـزواجأهمیـةوذلـك إلظهـار

عطاءوتیسیرها،الزواج ٕ االجتماعيعلى التغییروالعملوالتكافل،التعاونعلىحيمثالوا
.والبساطةالتواضعإلىالمؤدیةالزواجبمناسباتالخاص

: القاهرة( العنوسة والغالء دراسة في األحكام الشرعیة والقیم األخالقیة ، نا،محمد عبد اللطیف محمود الب)٢( 
.٢٧ص ) ٢٠٠٠إسالم اون الین،  

.٢٨، ص المرجع السابق محمد عبد اللطیف، )١(
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قبـاالنجاحـااألردنفـيالجماعیـةالزفـافحفـالتتجربـةوتشـهد ٕ فمـنمتزایـدین،وا
فـيشـاركواوعروسـاعریسـا١٤٠إلـى١٩٩٤عـاماألولالجمـاعيفـي الحفـلأزواجأربعـة
تظاهرةإلىوتحول،٢٠٠١من عامیولیوشهرفيالذي أقیمالسابعالجماعيالزفافحفل

كلشهدتحیثالعربیة؛الدولإلىهذه الظاهرةوانتقلت. ألفا١٢حواليحضرهااجتماعیة
.السابقةاألعوامفيمماثلةحفالتواإلماراتالكویتمن مصر و

بتـزویجسـابقةجماعیـةحفـالتسـبعفـينجحـت"العفـاف"جمعیـةأنإلـىیشـار
ظـاهرةعرفـتفقـدالـیمنفـيوكـذلك.األردنمحافظـاتمـن مختلـفوعروسـاعریسـا٣٩٦

حفـالتمـنالمئـاتذلـك الحـینمنـذونظمـتالتسـعینیات،مطلـعمنـذالجمـاعيالـزواج
عـدد األعـراسفیهـایصـلكبیـرةوبأعـدادالیمنیـة،المحافظـاتمعظـمفيالجماعیةاألعراس

عـادتثـمنسـبیاانحسـرتالظـاهرةأنبیـدالواحـدة،الحفلـةفـيوفتـاةشـابا١٢٠٠إلـىأحیانـا
شـابآالفلعشـرةكـانالهنـدجمـاعي فـيزواجحفـلأولفـيو.أخـرىمـرةللظهـورمـؤخرا
.وفتاة

ـــات امـــا فـــي مصـــر فهنـــاك حفـــالت الـــزواج الجمـــاعي التابعـــه للعدیـــد مـــن الجمعی
فرعــا داخــل مصــر وتتبنــى ) ٢٠(والتــى لهــا أكثــر مــن " تــدعیم االســره"االهلیــه مثــل جمعیــه 

".مشروع الرباط المقدس" هذه الجمعیه 
:یليماعلىتدلفإنماعلى شيءدلتإنالحفالتوهذه

.التیسیرفيالرغبة-١

.األمورهذهمثلومساعدتهم في الناسفيالخیرحب-٢

.البذخوعدمالتوفیرفيالرغبة-٣

)٢(مهرااألقلفيالتسابق-٦

مهرااألقلفيوالتسابقاإلسالمیة،الشریعةفياألساسهوالخیرفيالتسابق

.٢٩، ص المرجع السابق محمد عبد اللطیف،)٢(
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ألنهابركة،األكثرهيمهراواألقلالعفة،وهيكبیرةأخالقیةیؤدي لقیمةبالقلیلوالرضا
البالتیسیرأخذوابلوبذخإسرافمنفیهایأخذوا بمافلمالحیاة،حقیقةتفهمواوأهلها

.بالتساهل

طرقااإلماراتیةالمحاكمابتكرتفیهاوالمسابقةالمهورفيللتیسیروتشجیعا
الشبابعزوففيغالؤهاتسببالتيالمهورخفضعلىالعرسانلتشجیع أهاليوأسالیب
العنوسة،ظاهرةأبرزهاالمجتمع،فيسلبیةاجتماعیةوبروز ظواهرالزواج،عناإلماراتي
.أجنبیاتمنوالزواج

)٣(الفتیاتلتزویجالتبرع-٧

في بالفعلحدثماوهواألزمة،حلفيناجحاعالجایمثلالقادرینمنالتبرع
مصر حیث قام بعض رجال األعمال بتوفیر شقق سكنیه للشباب المقدم علي الزواج 

.الزواجوكذلك مساعدتهم في تكالیف 

)١(الزواجصنادیقإنشاء-٨

العنوسة،مشكلةلحلوالكویتاإلماراتفيبالفعلإنشاؤهاتمالصنادیقوهذه
.للزواجمساعدة المحتاجینمنهاوالغرض

ویؤخذالخیرأهلمنالتبرعاتفیهاتجمعللتكافل،صنادیقعملللشبابویمكن
.الخیرفيالمساعدةخاللهمنمبلغا یتممنهمكلمن

)٢(إعطاء دور للمؤسسات الدینیة-٩

فـــي احـــد المســـاجد بضـــاحیة الزمالـــك الهادئـــة بالقـــاهرة حیـــث مثـــل مـــا هـــو موجـــود 

.٣٠، ص مرجع سابق محمد عبد اللطیف، ال)٣(
)١(-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001

03/22/art ml-04/19/article15.shthttp://www.islamonline.net/Arabic/news/2001
icle20.shtm

.المرجع السابقنت، .، إسالم أون الین"المساجد لمواجهة العنوسة في مصر"حمدي الحسیني،  مقال بعنوان )٢(

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001


٤٨

خرجــت فكــرة رائــدة فــي هــذا المجــال، شــرحها إمــام وخطیــب المســجد صــاحب المشــروع فــي 
٢٠٠٤جــاءت الفكــرة بالصــدفة فــي بدایــة عــام : "بقولــه" نــت.إســالم أون الیــن"حدیثــه مــع 

عندما طلب مني صدیق من المترددین على المسـجد مسـاعدة ابنتـه الجامعیـة علـى الـزواج 
عامــا، وبالفعــل ســاهمت الصــدفة فــي تقــدیمها البــن صــدیق ٢٨بعــد أن بلــغ ســنها حــوالي 

آخـــر، ونجحـــت المحاولـــة التـــي كشـــفت لنـــا عـــن أزمـــة تواجههـــا العدیـــد مـــن األســـر الراقیـــة 
ن تجــد لهــا حــال مناســبا، خاصــة أن الكثیــرین یتعرضــون والمتواضــعة علــى حــد ســواء دون أ

.للحرج الشدید بسبب مثل هذه القضایا االجتماعیة الشائكة
إدارة المســـجد قـــرر تعمـــیم الفائـــدة بعـــد أن تلقیـــت العدیـــد مـــن مجلـــسأن ویضـــیف

فبـدأنا فـي تـوفیر اسـتمارات "المشكالت مـن شـباب وشـابات یعـانون مـن تـأخر سـن الـزواج؛ 
راغب في الزواج من الجنسـین، ویتوقـف دورنـا عنـد التوفیـق بینهمـا مـن خـالل ببیانات لكل

المواصـفات التــي یطلبهــا كــل طـرف فــي اآلخــر، وبعــد أن تـتم الخطبــة نتــرك لهمــا اســتكمال 
".باقي المراحل

.المبحث الثاني
حلول غیر تقلیدیه وعملیه لحل مشكله العنوسه

أن یتكافل األغنیاء لتزویج الفقیرات.
تسابق بین المحافظات في اقامه حفالت الزواج الجماعيال .
 عمل دورات توعیة لترشید أولیاء األمور والشباب والشابات وبیان أوصاف االختیار

.الصحیح
أن یضرب األغنیاء القدوة بتقلیل مهور بناتهم.
أن یستشعر المجتمع المسئولیة األخالقیة عن هؤالء البنات.
 الستیعاب هؤالء الفتیاتتوفیر فرص عمل مناسبة.
مثل التزویج واالنشطه (تبني مشروعات جمعیات العفاف وجمعیات تدعیم االسره

).االخري



٤٩

زیادة دور رجال الدین بتوعیة المجتمع بمشكلة العنوسة وأثارها وكیفیة مواجهتها.
 الخ......التوسع في مشروعات إسكان الشباب مثل مشروع ابني بیتك.
من رجال األعمال، والعبي الكرة، ونجوم السینماالتبرعات المالیة.
االهتمام بطرح المشكلة في المؤسسات التعلیمیة واألكادیمیة.
تفعیل دورالجمعیات األهلیة بصفة خاصة والمجتمع المدني بصفة عامة.
تقدیم تسهیالت مالیة وقروض للشباب المقبل علي الزواج.
اءالقضاء علي االحتكار خاصة في مواد البن.
مراعاة حق األبناء في االختیار.
المرونه في العالقات بین اآلباء واألبناء.
 زیاده دور االعالم المصري والعربي للتنویه عن المشكله وخطورتها من خالل

.البرامج والمسلسالت الهادفه



٥٠

الخاتمة

والمجتمـع بعد تناول قضیة العنوسة مـن حیـث أسـبابها وأثارهـا علـي الفـرد واألسـرة 
:نستطیع أن نقترح مجموعة من التوصیات والنتائج اآلتیة

 على الرغم من قلقنا من العنوسة وآثارها، فعلینا أن نحترم اختیار البشر في زواجهم
.أو عدمه فال ترغم فتاة على زواج ال ترغبه لمجرد التخلص من شبح العنوسة

اجات الفطریة للنفس السویة بشكل نشر ثقافة الزواج وأهمیته لتوفیر الكثیر من االحتی
على الرغم من (سوي یتوافق مع القیم الدینیة واألخالقیة واألعراف السلیمة، فالزواج 

هو أفضل مؤسسة اجتماعیة عرفها البشر ) انتقاد البعض له أو الشكوى من مشاكله
حتى اآلن، ویؤدي وظیفة بنائیة ضروریة الستمرار الجنس البشري وارتقائه خاصة 

.حالة قیامه على أسس سلیمةفي
 االهتمام بدعم شبكة العالقات األسریة واالجتماعیة التي تیسر التعارف والتزاوج

.وتعزز الثقة المشجعة على االقتران
 تبسیط وتسهیل إجراءات الزواج ونفقاته بما یتناسب مع الظروف االقتصادیة

.واالجتماعیة الحالیة
 ،فالشاب العاطل غیر المتزوج یعیش حالة من إتاحة فرص العمل للشباب العاطل

وهذا یؤدي إلى شیوع حالة من ) یقابله فتاة عانس غیر مستقرة غالبا(عدم االستقرار 
عدم االستقرار في المجتمع ككل ینتج عنها الكثیر من مظاهر التطرف أو 

.االنحراف
 یریدونإنشاء جمعیات أهلیة تهتم بتسهیل التعارف وتسهیل إجراءات الزواج لمن.
 إنشاء صندوق للزواج على غرار ما فعلت اإلمارات العربیة المتحدة والكویت

والسعودیة، وهذا الصندوق یساهم فیه رجال األعمال والراغبون في فعل الخیر 
وحمایة السالم االجتماعي، وهو مخصص لمنح سلف معقولة لراغبي الزواج تقسط 

.اةعلى سنوات طویلة وبشكل یتحمله الشاب والفت



٥١

 قبـول تعـدد الزوجـات بشــروطه الشـرعیة كجـزء مـن الحــل خاصـة إذا عرفنـا أن الشــباب
غیـر المتـزوج غالبـا مـا یعـزف عـن االقتـران بعـانس خاصـة حـین یكبـر سـنها، وبالتـالي 
ال تكون أمامها غیر فرصة الزواج بمتـزوج، وقـد قامـت فـي القـاهرة جمعیـة تـدعو لهـذا 

ییر اتجاهـات المجتمـع نحـو موضـوع التعـدد لحـل األمر حین أیقنت الحاجة الماسة لتغ
بعض المشـكالت الشخصـیة واالجتماعیـة فـي ظـروف معینـة وبشـروط محـددة ال تخـل 
بحقــوق أي طـــرف، وقـــد یـــزعج هـــذا األمـــر الكثیـــر مـــن النســـاء المتزوجـــات، وقـــد تقـــف 
ضده الكثیر من الجمعیات النسائیة، ولكن من ینظر إلى مصالح سائر أفـراد المجتمـع 

ة واســعة فإنــه یــرى أن بعــض الحلــول ربمــا تبــدو فــي نظــر بعــض النــاس صــعبة، بنظــر 
.ولكن مردودها األوسع أكثر إفادة للمجتمع بسائر أفراده

 تقــدیم الرعایــة النفســیة واالجتماعیــة للعــانس خاصــة إذا تعرضــت لمشــكالت مادیــة أو
.میحنفسیة أو اجتماعیة، مع مراعاة مشاعرها وعدم تجریحها بالتصریح أو التل

 وعلى العانس التي لـم توفـق فـي اختیـار الشـریك المناسـب أو اختـارت حیـاة الوحـدة أن
تجـــد معنـــى لحیاتهـــا، وأن توجـــه طاقاتهـــا فـــي نـــواح إیجابیـــة ومثمـــرة ومشـــبعة تعطیهـــا 
تعویضــا عــن الــزوج واألطفــال والجــو األســري، وعلــى المجتمــع أن یســاعدها فــي ذلــك 

.وأن یحترم ظروفها وخیاراتها
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المالحق

صیغة استبیان الستطالع رأي لطالب كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة وكلیة الهندسة  

السببم
ال أعلمغیر موافقموافق

%التكرار%التكرار%التكرار
اإلیجاروغالءالسكنأزمة١
الزواج قسمه ونصیب٢
أحدهماأوالوالدین،فقدان٣

والحیاةالمعیشةتكالیفارتفاع٤

٥
أهلمعبالسكنالزوجةرغبةعدم

الزوج
االجتماعیةاألسرةحالة٦
العلميالتحصیلمواصلة٧
تكوینهاینويالتيلألسرةالفردتقدیر٨
للرجلالمنخفضالدخلمستوى٩

اتخاذفيتؤثرالمادیةاألسرةحالة١٠
الزواجفيالقرارات المناسبة

المهورغالء١١

١٢
أوالزوجمواصفاتفيالزائدالطموح

الزوجة
بطرق غیرالجنسيالدافعإشباع١٣
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الزواج
والفتىللفتاةاالجتماعیةالمكانةتباین١٤

١٥
یؤديمعیًناسًناوالفتاةالفتىتجاوز

الشریكصعوبة اختیارإلى
الزواجبمتطلباتوالتباهيلتفاخر١٦
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المراجع

:المعاجم 
.المعجم الوجیز-١

:الكتب
مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، مشكالت إبراهیم شوقي  عبد الحمید،-١

الناشر غیر : المتحدةاإلمارات العربیة( ، المستقبل الزواجي واألكادیمي، عن االنترنت
)٢٠٠٠معلوم، 

. المؤثرات والمعالجة: تأخر الشباب الجامعي في الزواجإبراهیم مبارك الجویر،-٢
).١٩٩٥مكتبة العبیكان، : الریاض(١ط

، ٨٧العـدد ). ١٩٩٢الالذقیـة، دار الحـوار، (، أزمة الزواج في سـوریةأبو علي یاسین، -٣
.١٩٩٧بیروت، معهد اإلنماء العربي، 

)  السعودیة(أضرارها، ... عالجها ... أسبابها .. حمد بن عبداهللا الدوسري، العنوسة-٤
١٢٠ص

آثار سیاسات إصالح قطاع اإلسكان على سن زواج راجي أسعد ومحمد رمضان، -٥
.٢٠٠٨، ورقة عمل، مجلس السكان، الذكور في مصر

دار النهضة :یروتب(، االختیار للزواج والتغیر االجتماعيسامیة ساعاتي، -٦
).١٩٨١العربیة،

القاهرة، مركز الرایة ( ١شمس الدین، العوانس صرخة في وجهة المجتمع والقانون، ط-٧
)٢٠٠٢و اإلعالم، 

دار : الكویت(، داء تفشي العنوسة أسبابها وآثارها وطرق عالجهاعبد الودود ضیف، -٨
).٢٠٠٠الفالح، 

١٩٩٩بیروت، دار ابن حزم ، ( ،سعیداتغیر متزوجات ولكن محمد رشید العوید، -٩
.(
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:المجالت والصحف
، مجلـة الفكـر العربیـة، "دراسـه مقارنـه التجاهـات الشـباب نحـو الشـباب"أحمد الصـمادي،-1

.١٩٩٧، بیروت،معهد اإلنماء العربي،٨٧العدد 
ـــدي، -٢ ـــد العبی ، ٢٧٥العـــدد : ، االمـــاراتصـــحیفه البیـــان، "االنتحـــار وشـــبح العنوســـه"خال

.٧ص٢٠٠٨مارس 
، مجلــة الفكــر العربیــة، "تــأخر ســن الــزواج عنــد الشــباب الــذكور" عبــد الخــالق الختانــة،-٣

.١٩٩٧،  بیروت،معهد اإلنماء العربي، ٨٧العدد 
، العـدد الشـرق األوسـط ،" الشـباب یفوقـون الفتیـات فـي العنوسـة: مصر"علي حسین،  -٤

٢٥ص . ١٩٩٩، ١٢١
جریـــدة ،" بســـبب العنوســـة٢٠٠٧فتـــاة مصـــریة فـــي ٢٧٠٠انتحـــار "محمـــود الحدیـــدي، -٥

.١٢:١٠ص ص ٢٠٠٨،  ینایر ١٤٠العدد : القاهرةالمصریون،
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