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  مستوى الصحة النفسية لدى عينة من القاصرات السوريات املتزوجات
  

  *طارق جيتو  ةعمر الشواشر
  

                  29/12/2016 قبولهيخ تار                                                                                                    29/8/2016تاريخ تسلم البحث 

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الصحة النفسية لدى عينة من  :ملخص
الجئة ) 301(تكونت عينة الدراسة من . القاصرات  السوريات المتزوجات في األردن

قاصرة متزوجة، تم اختيارهن بالطريقة المتيسرة، ولتحقيق هدف الدراسة، تم 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الصحة . تطوير مقياس الصحة النفسية

النفسية ككل لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن كان 
 إحصائيا بين األوساط الحسابية فرقا داالكما أشارت النتائج إلى أن هناك . متوسطا

يعزى للصحة النفسية لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن 
؛ لصالح الالجئات )عمل الوالدين، والعمر عند الزواج، وأسباب الزواج( اتلمتغير

السوريات القاصرات المتزوجات في األردن ممن يعمل آباؤهن وال تعمل ُأمهاتهن، 
ولصالح الالجئات السوريات . نظيراتهن ممن ال يعمل كال الوالدينمقارنة ب

سنة مقارنة  17القاصرات المتزوجات في األردن ممن كانت أعمارهن عند الزواج 
ولصالح ). سنة 14سنة ثم  13(بنظيراتهن ممن كانت أعمارهن عند الزواج 

اإلنجاب  الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات ممن لديهن رغبة مبكرة في
ممن ال يشعرن باألمن، وغياب أولياء األمور، والمعاناة من (مقارنة بنظيراتهن 

   .)الفقر، ورغبة الوالدين

  ).زواج القاصرات، الصحة النفسية، الالجئات السوريات :الكلمات المفتاحية(
  

الزواج أهم الروابط المقدسة في جميع يعد بناء األسرة و: مقدمة
لما له من  أهمية في بناء المجتمع اإلنساني الذي يقوم األديان السماوية، 

فالغاية الرئيسة للزواج هو االستقرار . على االستقرار والتماسك بين أفراده
والزواج المستقر والسعيد قائم على مجموعة من  .النفسي والروحي

  . المتطلبات أهمها النضج العقلي والنفسي والجسدي لكال الزوجين

هو السبيل الذي يلتمس فيه كل من الرجل والمرأة  والزواج السليم
طريقه إلى شريك حياته، حيث يجد عنده الحب والدفء والوفاء والصدق، 
ويحقق له السعادة الشخصية، ويشبع له العديد من حاجاته النفسية 

بينما إذا عظمت المشكالت الزوجية، وانعدم التوافق بين . واالجتماعية
ة الزوجين على تحمل المسؤولية، وتوسع الزوجين، واتضح عدم قدر

فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم الصراع بين  الفارق في سن الزواج بين الزوجين؛
الزوجين، وإلى عدم احتمال الزوجة األعباء المتراكمة عليها وكثرة 

وعليه فإن الحياة الزوجية سرعان ما . الصراعات العائلية نظرا لصغر سنها
  ).2010بلميهوب، (نفسي والقلق واالكتئاب تتداعى بعوامل الصراع ال

حاالت الطالق إلى فروق عمرية بين الزوج والزوجة، وعلى وتعود 
سن الزواج المبكر بالنسبة إلى الفتيات مقارنة بعمر الرجال، حيث إن أغلبية 

وكان أهم األسباب للزواج المبكر توفير الحماية .  المطلقات تزوجن قصر
المجتمع الكبير في ضوء الفهم االجتماعي والديني  األخالقية للفتاة داخل

وفي المجتمعات الريفية منها يكون سن زواج الذكور بأعمار مبكرة . للزواج
يؤدي في النهاية إلى خالفات وتناقضات داخل األسرة، فتؤدي إلى الطالق 

  ).2010الشبول، (
________________________  
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The Mental Health Level Among a Sample of Married Syrian 
Underage Females 
 
Omar Alshawashereh, and Tariq Jeet, Department of 
Counseling and Psychology, Yarmouk University, Jordan.  
 
Abstract: The study aimed to examine the mental health level 
among a sample of married Syrian underage refugee females  
in Jordan. The sample of the study consisted of (301) Syrian 
underage refugee females  who have been married in Jordan. 
To achieve the aim of the study, a mental health scale was 
developed. The results of the study indicated that the mental 
health level of Syrian underage refugee females who have 
been married in Jordan was moderate. Results also revealed 
statistically significant differences in mental health among 
Syrian underage refugee females who have been married in 
Jordan due to the variables of (parents' work status, age at 
marriage, and the reasons for early marriage) ,in favor of 
females with working parents in comparison with un-working 
parents. Also, the results were in favor of underage refugee 
females who married at the age of 17 in comparison with age 
13 or 14, and in favor of  Syrian underage females refugees 
who have been married in Jordan for the reason of having 
children in comparison with those who (do not feel safe, the 
absent of their parents, being poor or they got married based 
on their parents’ choice or recommendations).  
 
 (Keywords: Underage Marriage Mental Health, Syrian 
Refugee Females). 
 

  
ويعد زواج القاصرات انتهاكا للحقوق المدنية واإلنسانية للفتيات، 

والعنف،  حيث يسلبهن الحرية واالستقاللية الذاتية ويعرضهن لإلساءة
ويعتبر من المشكالت االجتماعية . يحرمهن من فرص إكمال التعليم

واالقتصادية التي عانت وال تزال تعاني منها كثير من الدول وخاصة دول 
  ).Maswikwa, Richter, Kaunfman & Nadi, 2015(العالم الثالث 

أن ) Pandaya & Bhanderi, 2015(وتشير باندايا وبهاندري 
ويعد هذا . ات هو زواج الفتيات قبل بلوغ سن الثامنة عشرةزواج القاصر

النوع من الزواج انتهاكا واضحا لمبدأ حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق 
ويعرض زواج القاصرات الفتيات إلى عدة مشكالت . الطفل بشكل خاص

كما أنه أحد األسباب الرئيسة المؤدية لعدة . جسدية وعقلية واجتماعية
، إذ إن الفتيات الالتي يتزوجن ويحملن وينجبن في أعمار اضطرابات نفسية

  .مبكرة معرضات بشكل أكبر لخطر الموت أو التعرض إلصابات خطيرة

أنه عقد الزواج الذي : "زواج القصر) 6: 2010(وتعرف القيسي 
من جهة أخرى يرى إيرولكار ". يكون أحد طرفيه غير بالغ

)Erulkar,2013: 6 ( الزواج قبل سن الثامنة " زواج القصر على أنه
هو اقتران وارتباط بين : ويرى الباحثان أن زواج القاصرات". عشرة

الزوجين بميثاق شرعي من خالل عقد الزواج حيث تكون الزوجة دون 
  ).سنة 18(السن القانوني 
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إلـى أن دوافــع تـزويج الفتيـات القصــر    ) 2013(ويشـير السـهلي   
فقـد تـزوج  األسـرة    .  تماعيـة يعود إلى دوافع دينية، واقتصـادية واج 

ابنــتهم القاصــر حتــى ال يفوتهــا الــزوج الكــفء، ورغبــة لتكثيــر النســل     
ــن        ــة وغيرهــا م ــوع بالرذيل ــة المجتمــع مــن الوق وغــض البصــر، وحماي

ــر  . المعـــاني الجميلـــة للـــزواج ــن يـــزوج ابنتـــه فـــي ســـن مبكـ وهنـــاك مـ
 لتخفيف الثقل االقتصادي  عنه بداعي الفقر، ومنهم من يزوج القصر
بهدف المادة وطمعًا بالمهر، وقـد تكـون ألعـراف قبليـة أو طمعـا فـي       
شــهرة أو جــاه، ومــنهم مــن هــو ولــي ليتيمــة مــن أقربائــه فيعمــل علــى    

  .تزويجها في سن مبكر ليخفف عن نفسه إعالتها

 )UNICEF, 2007(ويؤكد تقرير األمم المتحدة لصحة الطفـل 
ــة عشــرة      ــزوجن تحــت ســن الثامن ــواتي يت ــات الل ــر عرضــة   أن الفتي أكث

ــاء    لخطـــر المـــوت خـــالل مرحلـــة الحمـــل أو الوضـــع مقارنـــة مـــع النسـ
ــرين   ــن العشــ ــزوجن بعــــد ســ ــواتي يتــ ــباب زواج  . اللــ ــم أســ ــن اهــ ومــ

القاصــرات، الظـــروف االقتصـــادية الســـيئة والمبنيـــة علـــى المعتقـــدات   
التقليدية التي مفادها،  أن الفتاة ستصبح عبئا على األسـرة، وبالتـالي   

ا أن بعــض المعتقـدات التقليديـة  علـى الفتــاة أن    كمـ . ينبغـي تزويجهـا  
.  تتزوج في سن مبكرة  كان ومازال مـن أهـم أسـباب زواج القاصـرات    

تشير اإلحصائيات أن واحدة من كل سبع فتيـات  , وفي الدول العربية
 ,Roudi-Fahimi & Ibrahim(يتـزوجن قبـل سـن الثامنـة عشـرة      

2013 .( 

لشائعة فـي سـوريا حتـى    وكان زواج القاصرات من الممارسات ا
ــة الســورية، إذ تشــير اإلحصــائيات أن       ــل حصــول األزم مــن  % 13قب

. 2011الفتيات تحت سن الثامنة عشرة كن نسـاء متزوجـات فـي عـام     
مع ذلك، تؤكد اإلحصائيات الرسمية أن زواج القاصـرات بـين الفتيـات    
الســوريات الالجئــات قــد تضـــاعف بشــكل ينــذر بــالخطر ويســـتدعي       

بحـث فـي أسـباب ونتــائج هـذه الظـاهرة لـدى هـذه الفئــة        العمـل علـى ال  
)Save the Children, Report, 2015.(  

ــوع زواج    ــة موضـــ ــن إدراك أهميـــ ــق، يمكـــ ــذا المنطلـــ ــن هـــ ومـــ
ــن المواضــــيع التــــي باتــــت تعــــاني منــــه بعــــض    القاصــــرات، إذ إنــــه مــ
المجتمعات العربية بشـكل عـام والمجتمـع السـوري فـي األردن بشـكل       

ء اليـوم فـي تـزويج أبنـائهم الصـغار الـذين لـم        وقد توسع اآلبا. خاص
يبلغوا سن الزواج ولم يدركوا أهمية عقد الزواج وماهية المسؤولية 

ونظــرًا ألهميــة الواقــع المعاصــر الــذي  . التــي ينبغــي لــألزواج تحملهــا 
يعيشه أفراد المجتمع السـوري فـي األردن، جـاءت هـذه الدراسـة مـن       

اصـرات وعالقتـه بالصـحة    أجل تسليط الضوء علـى موضـوع زواج الق  
  . النفسية لدى عينة من الالجئات السوريات في األردن

بأن الصحة النفسية هي قـدرة الفـرد علـى    ) 2010(وترى خوج 
التوافـق مـع نفسـه ومــع المجتمـع الـذي يعـيش فيــه، وهـذا يـؤدي إلــى         

وهـذا  .  التمتع بحياة خالية من التأزم واالضطرابات، مليئـة بالحمـاس  
الفرد عن نفسـه وأن يتقبـل ذاتـه كمـا يتقبـل اآلخـرين       يعني أن يرضى 

  . وأن يتوافق مع المجتمع وال يسلك سلوكا اجتماعيا شاذا

ــية   ــحة النفسـ ــان أن الصـ ــى   : ويـــرى الباحثـ ــرد علـ ــدرة الفـ ــي قـ هـ
ــه     ــتغالل قدراتـ ــاعي مـــن خـــالل اسـ تحقيـــق التوافـــق النفســـي واالجتمـ

بلـه لذاتـه   وإمكاناته بحيث يتولد لديـه الشـعور بالرضـا عـن نفسـه وتق     
  .     وعن المجتمع الذي يعيش فيه

ويمكـن القــول بــأن مفهــوم الصــحة النفســية قــد نمــا وتطــور مــع   
تقدم علم الصحة النفسية، فبعـد أن كانـت الصـحة النفسـية تـدل علـى       
معنى سلبي محدود وهو خلو الفرد من أعراض المـرض النفسـي، أو   

حيث أصبح هذا  العقلي، فقد تطورت إلى مفهوم إيجابي أكثر شموًال،
ــع         ــع نفســه، وم ــق التكيــف م ــرد علــى تحقي المفهــوم مرتبطــا بقــدرة الف

  .المجتمع الذي يعيش فيه

مظــاهر الصــحة النفســية فــي أربــع  ) 2012(وقــد صــنف كفــافي  
  :  مجموعات على النحو التالي

وهو قدرة الفرد ): التكيف النفسي(الشعور باالرتياح مع الذات    - 
ــع،     ــع الواق ــف م ــى التكي ــات، وتحمــل الفشــل،    عل ــة األزم ومواجه

والنظــــرة الواقعيــــة للــــذات مــــن حيــــث القــــدرات، واإلمكانــــات،  
وتقريب الفجوة بين الطموحات والقـدرات، وتجنـب المبالغـة أو    

كذلك تقبل النقـد والتقيـيم، والثقـة    . التقليل من أهمية القدرات
ــذات، وهــذا يعنــي تجنــب الشــعور      ــرام وتقــدير ال بــالنفس، واحت

  .و الغروربالنقص، أ

ويتضــمن ): التكيــف االجتمــاعي(الشــعور باالرتيــاح مــع اآلخــرين   -
. هذا الجانب من جوانـب الصـحة النفسـية والتفاعـل االجتمـاعي     

وهذا يعني تجنب العزلة، والقدرة على إقامة عالقـات اجتماعيـة   
ناجحـــة تتســـم بالتعـــاون، والتســـامح، واإليثـــار، القـــدرة علــــى       

  .ماعة، وتقبلهاالتعايش مع قيم ومعايير الج

وتعنــي ): حــل المشــكالت(القــدرة علــى مواجهــة مطالــب الحيــاة     -
ــول     ــاد الحلـ ــي إيجـ ــادرة فـ ــل المشـــكالت، والمبـ القـــدرة علـــى حـ
المناســبة عنــد ظهــور مشــكلة، أو ظــرف طــارئ، والقــدرة علــى    

ــات، وااللتــزام بهــا   العمــل بشــكل  و تحمــل المســؤوليات والواجب
البيئـة التـي يعيشـون فيهـا،      فاعل، ومستمر للتأثير، والتغيير في

  .والتكيف مع الواقع الصعب إذا لزم األمر

ويركــز هــذا الجانــب  ): الخلــو مــن األمــراض (الســالمة النفســية    -
ــي أو العقلـــي،         ــراض المـــرض النفسـ ــن أعـ ــو الفـــرد مـ ــى خلـ علـ
كاضطرابات القلـق واالكتئـاب، والوسـاوس القهريـة، والمخـاوف      

ســية، التــي تــؤثر ســلبا  المرضــية، وغيرهــا مــن االضــطرابات النف 
ــاة، وتحقيــق       ــام بــدوره فــي الحي ــه، وتمنعــه مــن القي علــى فاعليت

  .  رسالته فيها

إلى أن هناك ثالثـة منـاهج أساسـية    ) 2005(وتشير العناني          
  :في الصحة النفسية تتمثل في

ويتضمن الجهود المبذولة للوقاية مـن الوقـوع   : المنهج الوقائي -
النفسـية مـن خــالل اكتشـافها وكيفيــة    فـي المشـكالت واألمــراض   

 .معالجتها من أجل التغلب عليها قبل تعقدها وتأزمها
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ويعمـل علـى زيـادة السـعادة والكفـاءة والرضــا      : المـنهج النمـائي   -
عن الذات واآلخرين، والتوافق مع األسوياء عـن طريـق دراسـة    

  .إمكانيات األفراد والتعرف على قدراتهم وميولهم

ضمن توفير اإلمكانات والخدمات العالجيـة  ويت :المنهج العالجي -
المناسبة التي تساعد الفرد على تنمية قدراته واستعداداته من 
خــالل تــوفير المعــالجين والمرشــدين النفســيين بهــدف التقليــل    
مـــن اآلثـــار الســـيئة المترتبـــة، والوصـــول إلـــى التوافـــق النفســـي  

  . والصحة النفسية

سلبيًة فـي   آثار   له إلى أن زواج القصر) 2013(ويشير لجوير 
  :النواحي اآلتية 

ــدية  - ــار الصـــحية والجسـ ــدورة  : اآلثـ ــل فـــي اضـــطرابات الـ وتتمثـ
ــاد خطــر اإلصــابة        ــدم، وازدي ــر ال ــأخر الحمــل، وفق الشــهرية وت
بمــرض هشاشــة العظــام فــي ســن مبكــر، واإلجهــاض لخلــل فــي     
الهرمونات األنثوية وزيادة العمليات القيصـرية لتعسـر الـوالدات    

وقــد يحــدث للجنــين اختنــاق فــي بطــن األم   . لمبكــرفــي العمــر ا
  .نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين

حيـث تعـاني الفتـاة القاصـر حرمـان      : اآلثار النفسية واالجتماعية -
العاطفـة مـن حنــان الوالـدين، ممــا يـؤدي إلــى تعرضـها لضــغوط      

ئـاب  وأمراض نفسية مثل  اضطرابات الفصام والهسـتيريا واالكت 
  .والقلق واضطرابات الشخصية

وله آثار سلبية على كافـة األصـعدة، سـواء الزوجـة أو     : الطالق -
ــة أو المجتمــع بأســره، واآلثــار ال تكــون نفســية     الــزوج أو العائل
فقــط وإنمــا تشــمل الجوانـــب االجتماعيــة والعاطفيــة والماديـــة      

 .واألمنية واألخالقية

ت موضوع زواج وقد أجريت مجموعة من الدراسات التي تناول
القاصرات وعالقته ببعض المتغيرات واآلثار المترتبة عليه، ففي 

: زواج اإلناث المبكر"بعنوان ) 2012(دراسة أجراها كرادشة 
هدفت إلى كشف وتبيان  "محدداته وآثاره  في المجتمع األردني

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لإلناث اللواتي تزوجن بأعمار 
. مبكرة، حيث تم بحث وتحليل أثر زواج اإلناث المبكر في سلوكهن

وتتراوح  ،اشتملت الدراسة على السيدات اللواتي سبق لهن الزواج
 وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن أهم. سنة) 49-15(أعمارهن بين 

مستوى : محددات عمر اإلناث المبكر عند الزواج في األردن هي 
. تعليمها، وحالتها العملية، ودرجة تحضرها، ومستوى تعليم الزوج

كما بينت نتائج الدراسة أهمية أثر زواج اإلناث المبكر في سلوكهن 
اإلنجابي خاصة فيما يتعلق بحجم خصوبتها الفعلية، وحجم 

م موانع الحمل، ووفيات األطفال، خصوبتها المفضلة، واستخدا
  .ووفيات األجنة في األسرة
الزواج "دراسة بعنوان  Erulkar, 2013)(وأجرى إيرولكار 

هدفت ". المبكر وعالقات األمومة والعنف ضد الشريك في أثيوبيا
الدراسة إلى تبيان النسب المعقولة للزواج المبكر للفتيات خالل 

واج المبكر لدى الفتيات ما دون طفولتهن، كما هدفت إلى تقصي الز
عاما، باإلضافة إلى مقارنة النتائج واالرتباطات بين الفتيات ) 18(

المتزوجات خالل المراحل المختلفة من بلوغهن باإلضافة إلى التركيز 
تكونت عينة الدراسة .  عاما) 15(على الفتيات المتزوجات ما دون 

أظهرت . عاما 24-20امرأة تراوحت أعمارهن من ) 1671(من 
من عينة الدراسة كن قد تزوجن قبل سن الخامسة  %17النتائج أن 
عام، كما كشفت نتائج هذه  17-15تزوجن بين عمر  %30عشر، و 

عاما لم يلتحقن في  18الدراسة أن الفتيات اللواتي تزوجن قبل سن 
وبالمقارنة بين الشابات اللواتي تزوجن في أعمار . المدرسة أبداب

عاما تبين أنهن أقل معرفة  15لواتي تزوجن قبل سن لاو 18-19
بالزواج من قبل، وكن مجبرات على ممارسة الجنس في الحياة 

كما كشفت نتائج الدراسة أن التحصيل التعليمي كان له . الزوجية
عالقة إيجابية بالمعرفة المسبقة والحاجة للزواج مع المستويات 

حول القضايا المتعلقة المرتفعة التخاذ قرارات الزواج، وخاصة 
  .باإلنجاب والصحة

سن "دراسة بعنوان ) ,Lampard 2013(وأجرى المبرد
هدفت ". الزواج وعالقته بخطر الطالق في مجتمعات إنجلترا وويلز

هذه الدراسة للتعرف إلى العالقة بين أعمار النساء في حاالت الزواج 
النسبية في  األولى وزيادة عالقتها بالطالق وتقييم أهمية األعمار

الزواج، وتقييم إسهام التغييرات في عمر الزواج وتوزيعاته على 
) 5,422,453(تكونت عينة الدراسة من . مالحظة معدالت الطالق

وأظهرت نتائج الدراسة أن التبكير في . من المتزوجين والمطلقين
سن الزواج أدى إلى ارتفاع في معدالت الطالق عبر المجتمعات التي 

   .تم فحصها
  Bhutto,Shariff  )     وأجرت بهوتو وشريف وزكريا

&Zakareia,2013)     دراسة في باكستان هدفت التعرف إلى أثر
. الزواج المبكر على تطور أعراض االكتئاب لدى عينة من األطفال

) 30(من النساء المتزوجات منهن ) 60(تكونت عينة الدراسة من 
, ولتحقيق هدف الدراسة. عامًا) 18(ممن تزوجن قبل سن 

استخدمت االستبانة ومقياس االكتئاب في عملية جمع البيانات من 
أفراد العينة،كشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى 

عاما والنساء ) 18(االكتئاب بين النساء المتزوجات قبل سن 
، مما يعني أن الزواج المبكر ليس عامًا) 18(المتزوجات بعد سن 

 .تطور أعراض االكتئاب لدى النساء سببا في
 وقامت سابي ووكوالمي وزيكروي وحكمت و تيمرمان ووالي 

 (Sabbe, Qulami Zekraoui, Hikmat, Tememrman & 
Leye, 2013)   بدراسة في المغرب هدفت التعرف إلى أهم العوامل

التي تجبر األطفال على الزواج وآثارها السلبية على الصحة النفسية 
من ) 24(تكونت عينة الدراسة  من .  هة نظر األطفالمن وج

أظهرت . األطفال الذكور واإلناث الذين أجبروا على الزواج المبكر
نتائج الدراسة إن انخفاض مستوى دخل األسرة وعدم وجود 
تشريعات حكومية ضابطة كانت من أهم أسباب الزواج المبكر بين 

للزواج المبكر على  كما بينت النتائج وجود أثر سلبي. األطفال
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الصحة النفسية لألطفال المتزوجين في أعمار مبكرة أهمها تطور 
  . أعراض القلق واالكتئاب والتوتر النفسي

زواج "دراسة بعنوان ) Izeldeen, 2014(وأجرت عز الدين 
هدفت الستكشاف مكانة " للبقاء االقتصادي كإستراتيجيةالقاصرات 

م درمان في السودان والتي ينتشر المرأة في قرية الفتح في شمال أ
وقد سعت الدراسة لكشف أسباب . فيها زواج الفتيات القاصرات

ودوافع وعواقب زواج القاصرات في المنطقة، وكشف ما إذا كانت 
هناك عالقة بين زواج القاصرات والفقر، والمشاكل الصحية، ووفاة 

تراوح زوجة ت) 80(تكونت عينة الدراسة من . األمهات في المنطقة
كشفت . سنة ممن استهدفتهم الدراسة) 40-16(أعمارهن بين 

الدراسة أن الغالبية العظمى من النساء في المنطقة لم ينلن قسطا 
من التعليم وأن أقصى درجة تعليم لعدد قليل منهن هو التعليم 
الثانوي فقط، حيث إن معظم من استهدفتهن الدراسة كن من 

وقد تزوجن في وقت مبكر من  الفقيرات والعاطالت عن العمل،
وأشارت نتائج الدراسة كذلك إلى أن زواج القاصرات . العمر

يستخدم كإستراتيجية اقتصادية من أجل البقاء، وأن المرأة في 
المنطقة تعاني من نقص في االحتياجات العملية مثل المياه والصحة 

  .والوعي بحقوقها وغيرها من القضايا

 -Al- Ridhwany & Al( جوادي الوأجرى الرضواني و
Jawadi, 2014 ( زواج األطفال المبكر في الموصل "دراسة بعنوان

، هدفت إلى تقدير مستوى انتشار زواج األطفال "شمال العراق
المبكر في مدينة الموصل في شمال العراق، باإلضافة إلى تحديد 

 تكونت عينة. العوامل الثقافية واالجتماعية المرتبطة بهذا الزواج
امرأة متزوجة وحامل بطفل، كما تم إجراء ) 1302(الدراسة من 

ستمرت فترة امقابالت مع عينة الدراسة وتسجيل المالحظات، و
وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الزواج المبكر . أشهر) 10(الدراسة 
وكانت مساوية بالتوزيع لكل من العائالت ) %15.7(لألطفال 

تائج الدراسة أن الزواج المبكر وقد كشفت ن. المسلمة والمسيحية
  .من عينة الدراسة) %7.1(كان مفضال عند 

 ,Nasrullah)أجرت نصر الله وموزان وبهوتو ووراج كما 
Muazzam, Bhutta& Raj, 2014)  دراسة في باكستان هدفت

التعرف إلى مستوى انتشار الزواج المبكر بين الفتيات وأثره على 
من النساء ) 1560(تكونت عينة الدراسة من . الصحة النفسية

استخدمت , ولتحقيق هدف الدراسة. المتزوجات بأعمار مختلفة
أظهرت . االستبانة ومقياس الصحة النفسية في عملية جمع البيانات

الدراسة وجود أثر سلبي للزواج المبكر على الصحة الجسدية  نتائج
كما بينت النتائج وجود . عاما) 18(للنساء اللواتي تزوجن قبل سن 

أثر سلبي للزواج المبكر على مستوى القلق واالكتئاب لدى النساء 
  . عاما) 18(الالتي تزوجن قبل سن 

وفي دراسة أجراها غررفاعي يب واليب ورسلي واسماعيل وغر
(Ghrayeb, Rusli, Ismail, Ghrayeb, & Rifai, 2015 ( بعنوان

" انتشار الزواج المبكر بين النساء في المجتمع الريفي الفلسطيني"
حيث هدفت الدراسة إلى تحديد مدى انتشار الزواج المبكر قبل 

عاما لدى الشابات البالغات في مدينة يطا جنوب فلسطين،  18سن 
أشارت نتائج الدراسة إلى . لعينة بشكل شخصيتمت مقابلة أفراد ا

من النساء يتزوجن أو يدخلن في رابطة الزواج  41.4%أن نسبة 
-18(يتزوجن ما بين سن  %54.6سنة، وأن نسبة ) 18(قبل سن 

  . سنة) 25
 & Grahamوحاولت الدراسة التي قامت بها جراهام وليل 

Leal, 2015) ( في هندوراس التعرف إلى أثر الزواج المبكر على
األكاديمي والصحة النفسية لدى الفتيات في المناطق  التحصيل

من الفتيات الالتي تم ) 2470(تكونت عينة الدراسة من . الريفية
اختيارهن عشوائيا في عدد من المدارس الريفية في هندوراس، 

ي عملية جمع استخدمت اإلستبانة ف, ولتحقيق هدف الدراسة
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي للزواج المبكر . البيانات

  . على مستوى التحصيل األكاديمي لدى الفتيات المتزوجات
 ,Hotchkiss)وأجرى هوشتيس وديبالي وكلوديا وأنستاسيا

Deepali, Claudia, Anastasia,2016)&  دراسة في صربيا
المبكر لدى الفتيات وأثره على هدفت التعرف إلى أهم أسباب الزواج 

تكونت عينة الدراسة من  عينات . الصحة النفسية للزوجات القصر
دراسة سابقة تم الحصول عليها بالرجوع إلى عدد من قواعد ) 28(

البيانات والتي بحثت في أسباب الزواج المبكر لدى الفتيات في 
اسة أن حيث أظهرت نتائج الدر. صربيا ونتائجه على الصحة النفسية

. الفقر لدى األسرة كان من أهم أسباب الزواج المبكر لدى الفتيات
السابقة  في نتائج الدراسات كما بينت نتائج الدراسة أن هناك تباينًا

بين الزواج المبكر ومستويات القلق  ةحول وجود عالقة ارتباطي
إذ أظهرت نتائج بعض الدراسات عدم وجود  ؛واالكتئاب لدى الفتيات

دراسات  زواج المبكر على القلق واالكتئاب، بينما كشفت نتائجاثر لل
موجبة بين الزواج المبكر وارتفاع  ةأخرى وجود عالقة ارتباطي

  . مستوى القلق واالكتئاب لدى الفتيات

يالحظ أن هذه  ،من خالل استعراض الدراسات السابقة
 ،أوالدراسات هدفت الكشف عن العالقة بين زواج القاصرات والطالق

 ,Ghrayeb, Rusli, Ismail)مدى انتشار الزواج المبكر، 
Ghrayeb, & Rifai, 2015)،  ،أو أسباب الزواج المبكر

)Hotchkiss, et.al, 2016(. تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات و
السابقة بمحاولتها الكشف عن زواج القاصرات وعالقته بالصحة 

  . النفسية لدى عينة من الالجئات السوريات في األردن

  مشكلة الدراسة

تعد ظاهرة زواج القاصرات واللجوء القسري من الضغوط 
زوجات النفسية التي لها اثر هام في حياة األفراد وخاصة فئة ال

القاصرات في بلد اللجوء، حيث يعانين من التهجير أو النزوح 
القسري، وما يترتب عليها من ويالت الحروب ونتائجها المدمرة فقد 
كانت وال زالت  لها انعكاسات سلبية على التوافق النفسي 

وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولة . واالجتماعي للفرد
السوريات الالجئات في األردن، بسبب الكشف عن زواج القاصرات 

تعرضهم ألصعب األحداث والمواقف الضاغطة، سواء أكانت 
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وجدانية، أم بيئية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، مما قد تترك آثارا 
نفسية قد تبقى مالزمة لهن في جميع مراحلهن النمائية المستقبلية، 

حاضرا وعدم قدرتهن على مواجهة التحديات أو التكيف معها 
وكذلك محاولة الكشف فيما إذا كانت هناك فروق . ومستقبال

العمر (جوهرية في مستوى الصحة النفسية لديهن  تبعا لمتغيرات 
الوضع االقتصادي عند الزواج، وعمل الوالدين، وحالة الوالدين،و

  ).لألسرة  قبل اللجوء

ويعد مفهوم الصحة النفسـية وثيـق الصـلة مـن الناحيـة النظريـة       
واج بشكل عام وبزواج القاصرات تحديدا حيث يسـهم فـي كيفيـة    بالز

      المحافظة على البيت الزوجي والحياة األسـرية، مـن خـالل إيجـاد جـو
وقـد انبثقـت مشـكلة الدراسـة مـن خـالل       . خال من التأزم واالضطراب

الرغبة في التعرف على الواقع الفعلـي لمسـتوى الصـحة النفسـية لـدى      
ــات الســوريات المت  فقــد تضــاربت  زوجــات القصــر فــي األردن،   الالجئ

اآلراء  حـــول عالقــــة زواج القاصـــرات بالصــــحة النفســـية  فــــي بلــــد    
اللجوء، فمنهم من يعتقد أن زواج القاصرات سلبي و يفت في عضـد  
ــا علــى        ــرا إيجابي ــه اث الصــحة النفســية للقاصــر، ومــنهم مــن يــرى أن ل

ــة واألمــان     ــوفر لهــا النفق ــإن  وبالت .المتزوجــة القاصــر حيــث ي ــد ف حدي
  :الدراسة تتمحور في اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ما مستوى الصحة النفسية لدى الالجئات السـوريات   :السؤال األول
 القاصرات المتزوجات في األردن؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا عنـد مسـتوى الداللـة     :السؤال الثاني
)0.05=α(     ــدى ــية لـ ــحة النفسـ ــابية للصـ ــاط الحسـ ــين األوسـ بـ

ــي األردن تعــزى       ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات ف الالجئ
ــرات  ــة     (لمتغيــ ــدين، وحالــ ــل الوالــ ــزواج، وعمــ ــد الــ ــر عنــ العمــ

الوالدين، وأسباب الزواج المبكر، والوضـع االقتصـادي لألسـرة    

  ؟)قبل اللجوء

  أهمية الدراسة

ــانبين   ــة الدراســـة فـــي جـ ــر  تتمثـــل أهميـ أحـــدهما نظـــري واآلخـ

ــب ا)عملــي(تطبيقــي  ــوفير إطــار نظــري    لنظــري ، فالجان يتمثــل فــي ت
ــى أســاس البحــث        ــي عل حــول زواج القاصــرات والصــحة النفســية، مبن
العلمي والدراسة الموضوعية، وإمكانية االستفادة منه مـن المهتمـين،   
والبـاحثين، والمرشــدين، واألخصــائيين النفسـيين وغيــرهم لالســتفادة   

وكــذلك تكمــن أهميــة الدراســة فــي تقــديم    . ائج هــذه الدراســة مــن نتــ 
ــين زواج   بيانــــات كميــــة، ومعلومــــات كيفيــــة حــــول طبيعــــة العالقــــة بــ
القاصـــرات والصـــحة النفســــية للمتزوجـــات القصــــر، إضـــافة إلــــى أن     

للصــحة النفســية مــن الممكــن اســتخدامه  فــي   الدراســة تــوفر مقياســًا
  . الدراسات المستقبلية

ففي ضوء ما تـوفره مـن نتـائج     ،للدراسة بيقيةالتط أما األهمية
ومعلومــات حــول طبيعــة زواج القاصــرات والصــحة النفســية، والعالقــة  
ــات      بينهمــا، والتــي تكشــف عــن مســتوى الصــحة النفســية لــدى الالجئ

ــاء    ــيكون باإلمكـــان بنـ ــر، فإنـــه سـ الســـوريات فـــي األردن، وزواج القصـ
برامج إرشادية يمكن أن تسهم في رفع مستوى الصحة النفسـية لـدى   

كـذلك ستسـاعد هـذه الدراسـة البـاحثين      . الالجئات السوريات القصـر 
اآلخــرين فـــي الجامعـــات المختلفـــة إلجـــراء دراســـات وبحـــوث ُأخـــرى   

ــذه الد  ــل لهـ ــن المؤمـ ــة، ومـ ــائج   مختلفـ ــن نتـ ــه مـ ــت إليـ ــا انتهـ ــة بمـ راسـ
ــيات أن تفـــتح آفاقـــا بحثيـــة للدارســـين والمهتمـــين فـــي هـــذا         وتوصـ

  . المجال

  محددات الدراسة

الالجئــات الســوريات (عينتهــا  تتحــدد نتــائج الدراســة فــي ضــوء 
،كمـا  )م 2014-2011(القصـر المتزوجـات فـي األردن، خـالل األعـوام      

  .صدق وثباتتتحدد بادواتها وما توفر لها من دالالت 

  التعريفات االصطالحية واإلجرائية

هو الزواج الذي يـتم قبـل بلـوغ سـن ثمـاني       :زواج القاصرات
والبلـوغ الكامـل عنـد الفتـاة     . عشرة سنة، فأمر الزواج مرتبط بـالبلوغ 

  .هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة

ــع  هــي القــدرة علــى التوافــق مــ    :الصــحة النفســية  ــذات وم ع ال
ــن التــــأزم         ــة مــ ــع بحيــــاة خاليــ ــى التمتــ ــذا يــــؤدي إلــ ــع ، وهــ المجتمــ

وهذا يعني أن يرضى الفرد عن نفسه . واالضطرابات، مليئة بالحماس
ــع      ــع المجتمـ ــق مـ ــرين وأن يتوافـ ــل اآلخـ ــا يتقبـ ــه كمـ . وأن يتقبـــل ذاتـ

ــا فــي هــذه الدراســة مــن خــالل الدرجــة التــي حصــلت        وتقــاس إجرائي
اسـتجابتها عـن فقـرات المقيـاس والمتضـمن       عليها القاصرة في ضـوء 

حـــــل  -التكيـــــف االجتمـــــاعي   -التكيـــــف النفســـــي : األبعـــــاد اآلتيـــــة
  .الخلو من األمراض -المشكالت 

هن مواطنات سوريات فررن مـن بلـدهن   : الالجئات السوريات
األصلي إلى بلٍد آخر خوفـا علـى حيـاتهن مـن السـجن أو التعـذيب أو       

  .الدين أو الرأي السياسي أو  من الحرباالضطهاد بسبب العرق أو 

ــة الوالديــة  الوالــدة   /وتشــير إلــى كــون الوالــد متــوفى     : الحال
  .كليهما أحياء/كليهما متوفيان  /متوفية

  الطريقة

تكون مجتمع الدراسة من جميع  :وعينتها مجتمع الدراسة
، )م2014-2011(المتزوجات السوريات القصر في األردن لألعوام 

قاصرة تبعا للتقرير اإلحصائي الصادر عن ) 3000(  البالغ عددهن
). 2014التقرير اإلحصائي السنوي، (دائرة قاضي القضاة في األردن 

تمت مقابلتهن  الجئة قاصرة متزوجة)301(تكونت عينة الدراسة من
واختيارهن بالطريقة القصدية المتيسرة، من مخيم الزعتري في 

مشكِّالت  السوريين في األردناألردن الذي يعد اكبر مخيم لالجئين 
من مجتمع الدراسة، وذلك كما هو مبين في الجدول  %10ما نسبته 

)1.(  
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  .الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات: )1(جدول        

 النسبة المئوية التكرار لمتغيرامستويات  المتغير
  العمر
  عند

 الزواج

13 21 6.98 
14 66 21.93 
15 74 24.58 
16 61 20.27 
17 79 26.25 

 43.19 130 كليهما ال يعمالن عمل الوالدين
 14.29 43 الوالدة تعمل/الوالد ال يعمل

 34.88 105 الوالدة ال تعمل/الوالد يعمل
 7.64 23 كليهما يعمالن

 12.96 39 الوالد متوفى حالة الوالدين
 7.64 23 الوالدة متوفية
 7.31 22 كليهما متوفيان
 72.09 217 كليهما أحياء

  أسباب الزواج
 المبكر

 34.88 105 رغبة الوالدين
 27.57 83 الفقر

 8.31 25 الغيرة من األخريات
 8.97 27 الرغبة المبكرة في اإلنجاب

 9.63 29 عدم الشعور باألمن
 10.63 32 غياب أولياء األمور

  الوضع
  االقتصادي

 لألسرة قبل اللجوء

 5.65 17 عالي
 64.45 194 متوسط
 29.90 90 منخفض
 100.00 301 الكلي

  أداة الدراسة

القاصرات مقياس الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات  -

   المتزوجات في األردن

ــات الســوريات      تــم تطــوير مقيــاس الصــحة النفســية لــدى الالجئ
ــالرجوع إلــــى األدب النظــــري       ــرات المتزوجــــات فــــي األردن بــ القاصــ

ــة    ــلة بموضـــوع الدراسـ ــابقة ذات الصـ ــات السـ ــو العـــيش، (والدراسـ أبـ
فقـرة موزعـة   ) 46(، حيث تم التوصل إلـى مقيـاس مؤلـف مـن     )2008

  . على أربعة أبعاد

 صدق المحتوى

ــه    ــم عرضـ ــاس الدراســـة؛ تـ للتحقـــق مـــن صـــدق المحتـــوى لمقيـ
بصـورته األوليــة علــى ثمانيــة محكمــين مـن أعضــاء هيئــة تــدريس مــن    

ــاالت   ــاد النفســــي، (ذوي االختصــــاص فــــي مجــ ــنفس واإلرشــ ــم الــ علــ
ــداء    ) التربـــوي ــمية؛ بهـــدف إبـ ــة الهاشـ ــة اليرمـــوك والجامعـ فـــي جامعـ

مالحظاتهم حول مدى مناسبة الفقرات ومالءمتها من الناحية اللغوية 
ومـن الناحيـة المنطقيــة، وحـذف وإضـافة أي مــن الفقـرات،  وتحديــد      

مدى مناسبة الفقرات لألبعاد التي أدرجت ضمنها، وأي مالحظـات أو  
  .نها مناسبةتعديالت يرو

  صدق البناء

تم تطبيق مقياس الصحة النفسـية علـى عينـة اسـتطالعية مؤلفـة      
الجئًة قاصرًة متزوجًة من خارج عينة الدراسـة المسـتهدفة،   ) 50(من 

وذلـك لحســاب معــامالت ارتبــاط بيرســون بـين الفقــرات وبــين كــل مــن    
 حيـث تراوحـت قـيم معـامالت ارتبـاط      .المقياس واألبعاد التي تتبع لهـا 
) 0.71 - 0.46(بـين  ) التكيـف النفسـي  (فقرات بعد الرضا عن الذات 

ــين   وأن قــيم معــامالت  . مــع المقيــاس ) 0.46 - 0.27(مــع بعــدها، وب
) التكيف االجتماعي(ارتباط فقرات بعد الشعور باالرتياح مع اآلخرين 

) 0.46 - 0.36(مـع بعـدها، وبـين    ) 0.79 - 0.45(قد تراوحت بين 
كانت معامالت ارتباط فقـرات بعـد القـدرة علـى      في حين. مع المقياس

 - 0.59(تراوحـــت بـــين )  حـــّل المشـــكالت(مواجهــة مطالـــب الحيـــاة  
وأخيـرا قـيم   . مـع المقيـاس  ) 0.46 - 0.29(مع بعـدها، وبـين   ) 0.74

) الخلـو مـن األمـراض   (معامالت ارتباط فقـرات بعـد السـالمة النفسـية     
) 0.54 - 0.20(وبــين مـع بعــدها،  )0.67 - 0.43(قـد تراوحــت بــين  

  ).2(كما في جدول .مع المقياس
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  .المقياس واألبعاد التي تتبع لهاكل من قيم معامالت االرتباط بين الفقرات وبين   :)2(جدول 

  مضمون الفقرة  الفقرة رقم البعد
    :االرتباط مع

  المقياس  البعد

 التكيف( الذات عن الرضا
  )النفسي

 0.27  0.48 أشعر باألمن  1
 0.27  0.44 أشعر باالرتياح 2
 0.40  0.61 أشعر بالرضا 3
 0.35  0.64 أتقبل الواقع مهما كان 4
 0.31  0.57 أسعى لتعديل الواقع الحالي 5
 0.42  0.64 أستمتع باألعمال التي أقوم بها 6
 0.39  0.71 أنا واثق بنفسي 7
 0.22  0.55 وقدراتيأتقبل حدودي  8
 0.29  0.06  أستسلم للفشل 9
 0.24  0.52 أمارس الضبط الذاتي 10
 0.32  0.61 أنا واقعي عند تخطيطي لمستقبلي 11
 0.37  0.63 أتحلى بالصبر في مواجهة مشكالتي 12
 0.31  0.52 أتحلى بالهدوء في مواجهة مشكالتي 13

  باالرتياح الشعور
  اآلخرين مع
 )االجتماعي التكيف(

 0.16  0.34  أعتزل الناس وأعيش وحدي مع مشكالتي واحباطاتي  14
 0.19  0.41  أشعر بالوحدة حتى أثناء وجودي مع اآلخرين 15
 0.25  0.51  أجد صعوبة في التحدث مع الناس 16
 0.15  0.37  أتعامل مع اآلخرين بطريقة غير مالئمة 17
 0.41  0.50 أشعر بالسعادة مع اآلخرين 18
 0.40  0.55 أحتفظ بصداقاتي الناجحة 19
 0.39  0.58 تربطني مع اآلخرين عالقات دافئة 20
 0.35  0.43 أوفي بااللتزامات االجتماعية 25

  مطالب مواجهة على القدرة
 )المشكالت حل( الحياة

 0.36  0.72 أثق في قدرتي على بلوغ أهدافي وحل مشكالتي  21
 0.41  0.74 وتحقيق التفوق في حياتي أسعى لتجاوز األزمات 22
 0.28  0.68 يمكنني مواجهة مطالب الحياة والتغلب على مشكالتها 23
 0.36  0.60 أتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقي 24
 0.34  0.59 أستفيد من تجارب اآلخرين في حل مشكالتي 26
 0.27  0.60 أتمتع بالقدرة على العمل واإلنجاز 27

  السالمة
  النفسية

  الخلو(
  من

 )األمراض

 0.23  0.47  أعاني من القلق المبالغ فيه دون مبرر  28
 0.21  0.53  أنفعل بسرعة 29
 0.29  0.50  أشعر باالضطراب الداخلي 30
 0.36  0.56  ينتابني قلق غير عادي على أشياء ليست ذات أهمية 31
 0.28  0.55  أشعر بالخوف في األماكن المفتوحة 32
 0.35  0.57  أشعر بالخوف عندما أخرج من المنزل بمفردي 33

34 
أشعر بالخوف عند رؤية بعض الحيوانات التي هي في 

  األصل غير مخيفة
0.52  0.29 

 0.19  0.43  أخاف من الخروج في الظالم 35
 0.30  0.52  مزاجي متقلب دون مبرر 36
 0.43  0.63  أشعر بالكآبة 37
 0.47  0.64  أنا متشائمة 38
 0.31  0.63  أشعر بأني بحاجة ماسة للبكاء 39
 0.36  0.67  تسيطر علي أفكار وسواسيه 40
 0.22  0.58  تطاردني األفكار المزعجة 41
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  مضمون الفقرة  الفقرة رقم البعد
    :االرتباط مع

  المقياس  البعد

 0.30  0.53  أسمع أصوات ال يسمعها أحد غيري 42
 0.35  0.52  أرى أشياء ال يراها أحد غيري 43
 0.57  0.60  أعاني من التشتت في االنتباه 44
 0.56  0.52  أعاني من األرق 45
 0.42  0.43  تنتابني مشاعر الذنب وتأنيب الضمير 46

 

باإلضافة إلى ما تقـدم؛ تـم حسـاب معـامالت ارتبـاط األبعـاد مـع        
وذلـك  لألبعـاد،  المقياس، عالوة على حساب معامالت االرتباط البينيـة  

ــل   ــيم معــامالت     .ارتبــاط بيرســون باســتخدام معام ــث يالحــظ أن ق حي

، وأن )0.64 - 0.57(ارتباط األبعاد مع المقيـاس قـد تراوحـت بـين      
ــين    ــة لألبعــاد تراوحــت ب ) 0.66 - 0.42(قــيم معــامالت االرتبــاط البيني

  ).3(جدول في كما 

  .قيم معامالت ارتباط األبعاد مع المقياس، ومعامالت االرتباط البينية لألبعاد  :)3(جدول  

  اإلحصائي العالقة

  الرضا

  عن الذات

  التكيف(

  )النفسي

  الشعور

  باالرتياح مع

  اآلخرين

  التكيف(

  )االجتماعي

  القدرة على مواجهة

  مطالب الحياة

  )حل المشكالت(

  السالمة

  النفسية

  الخلو(

  من

  )األمراض

  الشعور باالرتياح مع اآلخرين
  )التكيف االجتماعي(

     0.52  معامل االرتباط
     0.00 الداللة اإلحصائية

  القدرة على مواجهة مطالب
 )حل المشكالت(الحياة 

   0.63  0.57  معامل االرتباط
   0.00  0.00 الداللة اإلحصائية

  السالمة النفسية
 )الخلو من األمراض(

  0.63 0.42  0.66  معامل االرتباط
  0.00 0.01  0.00 الداللة اإلحصائية

 0.57 0.57 0.61  0.64  معامل االرتباط الكلي للمقياس
 0.00 0.00 0.00  0.00 الداللة اإلحصائية

  ثبات مقياس الدراسة

لمقيـاس الدراسـة    ألغراض التحقق من ثبـات االتسـاق الـداخلي   
باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا علـى بيانـات       ؛ فقد تم حسابه وأبعاده

ــق األول للعينــة االســتطالعية البــالغ عــددها      وألغــراض  ، )50(التطبي
  ؛ فقد تم إعادة وأبعادهالتحقق من ثبات اإلعادة لمقياس الدراسة 

ــه      ــار وإعادت ــة االســتطالعية بطريقــة االختب -Testالتطبيــق علــى العين
Retest بين التطبيقـين األول والثـاني،    ينداره أسبوعبفاصل زمني مق

ــين التطبيقــين       ــاط بيرســون ب حيــث تــم حســابه باســتخدام معامــل ارتب
  ).4(األول والثاني على العينة االستطالعية، وذلك كما في الجدول

 .لمقياس الدراسة وأبعادهقيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ):  4(جدول        

 عدد الفقرات ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخلي الصحة النفسية وأبعادها
 12 0.86 0.82 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات 

التكيف (الشعور باالرتياح مع اآلخرين 
 5 0.80 0.84 )االجتماعي

حل (القدرة على مواجهة مطالب الحياة 
 6 0.81 0.73 )المشكالت

 18 0.78 0.87 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 
 41 0.82 0.92 الكلي للمقياس

أن ثبـــات االتســاق الـــداخلي لمقيـــاس  ) 4(يالحــظ مـــن جــدول   
  ، في )0.87- 0.73(وألبعاده بين ) 0.92(الدراسة قد بلغت قيمته 

ــد    ــة قـ ــاس الدراسـ ــادة لمقيـ ــات اإلعـ ــين أن ثبـ ــه  حـ ) 0.82(بلغـــت قيمتـ
 ).0.86 - 0.78(وألبعاده بين
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  التصحيح

تتم اإلجابة عن الفقرات ذات االتجاه الموجب في مقياس 
الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في 

: الرباعي؛ على النحو اآلتي (Likert)األردن حسب تدريج ليكرت 
درجات، أحياًنا وتأخذ  3درجات، غالبا وتأخذ  4دائما وتأخذ (

في حين تتم اإلجابة عن ). درجتين، نادرا وتأخذ درجة واحدة
دائما وتأخذ درجة : (الفقرات ذات االتجاه السالب على النحو اآلتي
درجات، نادرا وتأخذ  3واحدة، غالبا وتأخذ درجتين، أحياًنا وتأخذ 

ج المطلق كما تم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدري). درجات 4
بهدف إطالق األحكام على األوساط الحسابية الخاصة بمقياس 

:  الدراسة وأبعاده والفقرات التي تتبع لألبعاد، وذلك على النحو اآلتي
تم استخدام معيار التصحيح المشتق من معادلة المدى، وذلك على 

وبذلك تصبح الفئات . 1.33=  3÷  4)= 1-5:   (النحو اآلتي 
  :اآلتيعلى النحو 

 مستوى الصحة النفسية فئة األوساط الحسابية

 منخفض 2.33 – 1.00

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع 5.00 - 3.68

 اإلجراءات

لتحقيق أهداف الدراسة؛ تم اتباع الخطوات واإلجراءات 
 :التالية

بعد شرح تم توزيع مقياس الدراسة على أفراد عينة الدراسة  -
 .هدف الدراسة لهم

تم الطلب من أفراد عينة الدراسة اإلجابة عن فقرات االستبانة  -
. كما يرونها معبرًة عن وجهة نظرهن بكل صدق وموضوعية

وذلك بعد أن تمت إحاطتهن علما بأن إجابتهن لن تستخدم إال 
 .ألغراض البحث العلمي فقط

 المعالجات اإلحصائية 

تمت المعالجات اإلحصائية للبيانات في هذه الدراسة باستخدام 
، وذلــك علــى النحـــو   (SPSS)الرزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة     

 :اآلتي

ــة األول  - ــاط  ؛ لإلجابـــة عـــن ســـؤال الدراسـ ــاب األوسـ تـــم حسـ
ــا      ــية وأبعادهـ ــحة النفسـ ــة للصـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ الحسـ

 .والفقرات التي تتبع لألبعاد

تـم إجـراء تحليـل التبـاين      ؛بة عن سؤال الدراسة الثانيلإلجا -
كمـــا تــــم حســــاب  . وفقـــا للمتغيــــرات ) دون تفاعــــل(الخماســـي  

ــة     ــات المعياريـــ ــابية واالنحرافـــ ــاط الحســـ ــا  األوســـ ــا وفقـــ ألبعادهـــ
المتعـدد  للمتغيرات، كذلك تـم إجـراء تحليـل التبـاين الخماسـي      

ــرات مجتمعــة ) دون تفاعــل( ــل تــم إجــراء  ، ثــم وفقــا للمتغي تحلي
  .وفقا للمتغيرات ةكال على حد) دون تفاعل(التباين الخماسي 

  

  

  متغيرات الدراسة

  لمستقلةا المتغيرات

ــه خمســة مســتويات       -  ــد الــزواج، ول ، 16، 15، 14، 13(العمــر عن
17.(  

الوالـد  / كالهمـا ال يعمـالن  : (عمل الوالدين، وله أربعـة مسـتويات   - 
ــل  ــدة تعمـ ــل   /ال يعمـــل والوالـ ــل والوالـــدة ال تعمـ  /الوالـــد يعمـ

  ).كالهما يعمالن

ــتويات   -  ــة مسـ ــه أربعـ ــة الوالـــدين، ولـ ــدة  : (حالـ ــوفى الوالـ الوالـــد متـ
  ).متوفية، كالهما متوفيان، كالهما أحياء

رغبـة الوالـدين، الفقـر،    : (أسباب الزواج المبكر، وله ستة مستويات -
دم الشـعور  الغيرة من األخريات، الرغبة المبكرة في اإلنجاب، عـ 

  ).باألمن، غياب أولياء األمور

ــه ثالثــة مســتويات         - : الوضــع االقتصــادي لألســرة قبــل اللجــوء، ول
  ).عال، متوسط، منخفض(

الصحة النفسية لـدى الالجئـات السـوريات القاصـرات       المتغير التابع
  .المتزوجات في األردن

   النتائج

  :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفق سؤاليها 

ــات   " :األول الســؤال مــا مســتوى الصــحة النفســية لــدى الالجئ

لإلجابـة عـن  هـذا     ".؟السوريات القاصـرات المتزوجـات فـي األردن   

ــة     الســـؤال، ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــاط الحسـ ــاب األوسـ تـــم حسـ
ــرات    ــوريات القاصــ ــات الســ ــا لــــدى الالجئــ ــية وأبعادهــ للصــــحة النفســ

تنازليـــا وفًقــــا   المتزوجـــات فــــي األردن، مـــع مراعــــاة ترتيـــب األبعــــاد   
  ).5(ألوساطها الحسابية، كما في الجدول 
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للصحة النفسية وأبعادها لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن مرتبة  ):5(جدول 
  .تنازليا وفًقا ألوساطها الحسابية

 المستوى االنحراف المعياري الوسط الحسابي الصحة النفسية وأبعادها الرتبة رقم البعد

 متوسط 0.54 2.75 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية  4 1

 متوسط 0.60 2.69 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين  2 2

3 
3 

حل (القدرة على مواجهة مطالب الحياة 
 متوسط 0.60 2.63 )المشكالت

 متوسط  0.57 2.63 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات   1 4
الكلي 
 متوسط 0.34 2.68 للمقياس

أن مسـتوى الصـحة النفسـية وأبعادهـا     ) 5(يالحظ من الجـدول  
ــان      ــي األردن كـ ــات فـ ــرات المتزوجـ ــوريات القاصـ ــات السـ ــدى الالجئـ لـ

بعــد الســالمة النفســية  : األبعــاد علــى الترتيــب متوســًطا، حيــث جــاءت
في المرتبة األولى، تاله بعـد الشـعور باالرتيـاح    ) الخلو من األمراض(

فــي المرتبــة الثانيــة، ثــم تــاله بعــد  ) التكيــف االجتمــاعي(مــع اآلخــرين 
ــب الحيــاة      ــة مطال ــى مواجه ــدرة عل ــي المرتبــة  ) حــل المشــكالت (الق ف
فـــي المرتبـــة ) التكيـــف النفســي ( الثالثــة، وأخيـــرا؛ الرضــا عـــن الــذات   

  .الرابعة

هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى : "السؤال الثاني
بين األوساط الحسابية للصحة النفسية لدى    (α =0.05)الداللة 

الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن تعزى لمتغيرات 
العمر عند الزواج، عمل الوالدين، حالة الوالدين، أسباب الزواج (

ولإلجابة عن  ". ؟)المبكر، الوضع االقتصادي لألسرة قبل اللجوء

واالنحرافات المعيارية تم حساب األوساط الحسابية ،هذا السؤال
للصحة النفسية لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في 

  ).  6(لاألردن وفًقا للمتغيرات،كما في جدو

تزوجــات فــي األردن وفًقــا للصــحة النفســية لـدى الالجئــات الســوريات القاصـرات الم  ) عــديم التفاعـل (نتــائج تحليــل التبـاين الخماســي   :(6)جـدول  
 .للمتغيرات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط مجموع المربعات درجة الحرية المربعات مجموع مصدر التباين
 0.16 1.65 0.17 4 0.70 العمر عند الزواج
 0.02 3.19 0.34 3 1.01 عمل الوالدين
 0.54 0.72 0.08 3 0.23 حالة الوالدين

 0.13 1.70 0.18 5 0.90 أسباب الزواج المبكر
 0.23 1.47 0.16 2 0.31 الوضع االقتصادي لألسرة قبل اللجوء

   0.11 283 29.85 الخطأ
    300 33.76 الكلي

ــن جــدول   ــين م ــد      )6(يتب ــة إحصــائيًا عن ــروق دال عــدم وجــود ف
النفسية للصحة بين األوساط الحسابية )  α=0.05( مستوى الداللة

ــدى الالجئــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات فــي األردن ُتعــزى        ل
العمر عند الزواج، حالة الوالدين، أسباب الـزواج المبكـر،   (لمتغيرات 

في حين يتبين وجود فـروق  . )الوضع االقتصادي لألسرة قبل اللجوء
ــتوى الداللــــة  ــاط ) α=0.05( دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســ بــــين األوســ

لنفســــية لــــدى الالجئــــات الســــوريات القاصــــرات  الحســـابية للصــــحة ا 
  ).  عمل الوالدين(المتزوجات في األردن ُتعزى لمتغير 

ــة       ــات البعديــ ــل للمقارنــ ــيمس هاويــ ــار جــ ــتخدام اختبــ ــم اســ تــ
) عمـل الوالـدين  (المتعددة؛ بهدف تحديـد لصـالح أي مـن مسـتويات     

قد كانـت الفـروق الجوهريـة بـين األوسـاط الحسـابية للصـحة النفسـية         
لدى الالجئات السـوريات القاصـرات المتزوجـات فـي األردن، كمـا فـي       

 .)7(الجدول 
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لألوساط الحسابية للصحة النفسية لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات ) Games-Howell( نتائج اختبار جيمس هاويل : )7(جدول
  ).عمل الوالدين(في األردن وفقًا لمتغير 

  ال تعمل الوالدة/يعمل الوالد  يعمالن كالهما  ال يعمالن كالهما  عمل الوالدين

Games-Howell  2.76 2.73  2.61 الوسط الحسابي 
   0.12  2.73 هما يعمالنكال

  0.03 0.15  2.76 الوالدة ال تعمل/الوالد يعمل
 0.01 0.04 0.16  2.77 الوالدة تعمل/الوالد ال يعمل

 

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) 7(يتضح من جدول
بين األوساط الحسابية للصحة النفسية لدى   α=( 0.05( الداللة

يعزى لمتغير الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن 
؛ لصالح الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات )عمل الوالدين(

يهن ال ديعمل أحد الوالدين  مقارنة بنظيراتهن ممن والممن 
  . ولصالح االواتي يعمل أحد الوالدين ،يعمالن

) عديم التفاعل(كما تم إجراء تحليل التباين الخماسي   
ألبعاد الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات القاصرات 

، كما كال على حدٍة وفًقا لمتغيرات الدراسةالمتزوجات في األردن 
  ).8(في الجدول

كل ألبعاد الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات في األردن ) عديم التفاعل(نتائج تحليل التباين الخماسي ): (8 جدول 
 .الدراسة متغيراتوفًقا ل ةعلى حد

 المتغير التابع مصدر التباين
  مجموع

 المربعات
  درجة

 الحرية
  متوسط مجموع

 المربعات
  قيمة

 ف
  الداللة

 اإلحصائية
 0.03 2.6 0.71 4 2.84 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات  العمر عند الزواج

 0.00 5.0 1.54 4 6.17 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 
 0.053 2.3 0.74 4 2.97 )حل المشكالت(القدرة على مواجهة مطالب الحياة 

 0.33 1.1 0.32 4 1.28 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 
 0.00 4.7 1.27 3 3.80 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات  عمل الوالدين

 0.00 7.6 2.32 3 6.95 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 
 0.00 6.3 2.04 3 6.13 )حل المشكالت(القدرة على مواجهة مطالب الحياة 

 0.58 0.6 0.18 3 0.54 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 
 0.49 0.8 0.22 3 0.65 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات  حالة الوالدين

 0.95 0.1 0.04 3 0.11 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 
 0.76 0.3 0.12 3 0.36 )حل المشكالت(القدرة على مواجهة مطالب الحياة 

 0.39 1.0 0.28 3 0.84 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 
 0.00 4.7 1.26 5 6.30 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات  أسباب الزواج المبكر

 0.10 1.8 0.57 5 2.84 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 
 0.02 2.8 0.89 5 4.43 )المشكالتحل (القدرة على مواجهة مطالب الحياة 

 0.08 2.0 0.56 5 2.79 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 
  الوضع االقتصادي
 لألسرة قبل اللجوء

 0.95 0.1 0.01 2 0.03 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات 
 0.64 0.4 0.14 2 0.27 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 

 0.88 0.1 0.04 2 0.08 )حل المشكالت(على مواجهة مطالب الحياة القدرة 
 0.06 2.8 0.80 2 1.61 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 

   0.27 283 75.89 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات  الخطأ
   0.30 283 86.09 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 

   0.31 283 88.61 )حل المشكالت(مواجهة مطالب الحياة القدرة على 
   0.28 283 78.90 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 

    300 96.37 )التكيف النفسي(الرضا عن الذات  الكلي
    300 108.1 )التكيف االجتماعي(الشعور باالرتياح مع اآلخرين 

    300 109.2 )المشكالتحل (القدرة على مواجهة مطالب الحياة 
    300 88.07 )الخلو من األمراض(السالمة النفسية 
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وجـود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى       ) (8يتبين من جدول
ألبعاد الصـحة النفسـية   بين األوساط الحسابية )  α=0.05( الداللة 

والشعور باالرتيـاح مـع اآلخـرين    ، )التكيف النفسي(الرضا عن الذات [
لدى الالجئات السوريات القاصـرات المتزوجـات   ) التكيف االجتماعي(

 .)العمر عند الزواج، وعمل الوالدين(في األردن تعزى للمتغير 

كما يكشف الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين االوساط 
 )حل المشكالت( الحسابية لبعد القدرة على مواجهة مطالب الحياة

هذا إضافة الى وجود فروق دالة .تعزى الى متغير عمل الوالدين
 بعد الرضا عن الذات: إحصائيا بين االوساط الحسابية لكل من

حل ( وبعد القدرة على مواجهة مطالب الحياة )التكيف النفسي(
  .تعزى لمتغير اسباب الزواج المبكر) المشكالت

واقع الفروق الدالة احصائيا، تم إجراء اختبار ولتحديد م 
للمقارنات البعدية كما في ) Games-Howel(جيمس هاويل

                 ).11,10,9(الجداول

للمقارنات البعدية المتعددة لبعدي الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات  )Games-Howell( هاويل -جيمي نتائج اختبار): 9( جدول
  ).العمر عند الزواج(المتزوجات في األردن وفقًا لمتغير القاصرات 

 16 15 14 13 العمر عند الزواج )التكيف النفسي(الذات  الرضا عن
Games-Howell 2.70 2.57 2.46 2.42 الوسط الحسابي 

14 2.46 0.04    
15 2.57 0.15 0.11   
16 2.70 0.28 0.24 0.13  
17 2.83 0.40 0.37 0.25 0.12 

الشعور باالرتياح مع اآلخرين 
 )التكيف االجتماعي(

 16 13 15 14 العمر عند الزواج
Games-Howell 2.69 2.68 2.65 2.45 الوسط الحسابي 

15 2.65 0.20    
13 2.68 0.23 0.03   
16 2.69 0.24 0.04 0.02  
17 2.95 0.50 0.30 0.27 0.26 

وجـود فـرق دال إحصـائيا عنـد مسـتوى       )(9يتضح من جـدول  
لبعـد الصـحة النفسـية    بـين الوسـطين الحسـابيين     )α=0.05(الداللة 

لــــدى الالجئــــات الســــوريات ) التكيــــف النفســـي (الرضـــا عــــن الــــذات  
؛ )العمـر عنـد الـزواج   (القاصرات المتزوجات فـي األردن وفقـا لمتغيـر    

ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات فــي األردن ممــن      لصــالح الالجئ
ســنة مقارنــة بنظيــراتهن ممــن كانــت   17كانــت أعمــارهن عنــد الــزواج  

كمـا يتبـين وجـود فـرق دال     ). سـنة  14و  13(أعمارهن عند الزواج 

لبعــد الصــحة النفســية الشــعور    إحصــائيا بــين الوســطين الحســابيين    
لـدى الالجئـات السـوريات    ) ف االجتمـاعي التكي(باالرتياح مع اآلخرين 

؛ )العمـر عنـد الـزواج   (القاصرات المتزوجات فـي األردن وفقـًا لمتغيـر    
ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات فــي األردن ممــن      لصــالح الالجئ

مقارنة بنظيراتهن ممـن كانـت   ) سنة 17(كانت أعمارهن عند الزواج  
 ).سنة15و  14(أعمارهن عند الزواج 

للمقارنات البعدية المتعددة ألبعاد الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات ) هاويل -جيمس (نتائج اختبارجيمس هاويل ) : 10(جدول 
 ).عمل الوالدين(القاصرات المتزوجات في األردن وفقًا لمتغير 

  الرضا عن الذات

 عمل الوالدين )التكيف النفسي(
  كالهما

 ال يعمالن

  الوالد

  الوالدة/يعمل

 ال تعمل

  كالهما

 يعمالن

Games-Howell 2.80 2.73 2.43 الوسط الحسابي 
   0.30 2.73 الوالدة ال تعمل/الوالد يعمل

  0.07 0.37 2.80 كالهما يعمالن
 0.09 0.16 0.45 2.89 الوالدة تعمل/الوالد ال يعمل

  الشعور باالرتياح مع اآلخرين
 عمل الوالدين )التكيف االجتماعي(

  كالهما
  ال

 يعمالن

  الوالد
  الوالدة/ال يعمل

 تعمل

  كالهما
 يعمالن

Games-Howell 2.91 2.67 2.48 الوسط الحسابي 
   0.19 2.67 الوالدة تعمل/الوالد ال يعمل

  0.24 0.43 2.91 كالهما يعمالن
 0.00 0.24 0.43 2.91 الوالدة ال تعمل/الوالد يعمل
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  القدرة على مواجهة مطالب الحياة
 عمل الوالدين )حل المشكالت(

  كالهما
 ال يعمالن

  الوالد
  الوالدة/يعمل

 ال تعمل

  الوالد
  ال

 الوالدة تعمل/يعمل
Games-Howell 2.77 2.76 2.42 الوسط الحسابي 

   0.34 2.76 الوالدة ال تعمل/الوالد يعمل
  0.01 0.36 2.77 الوالدة تعمل/الوالد ال يعمل

 0.25 0.26 0.61 3.02 كالهما يعمالن

وجود فرق دال إحصائيا عند مسـتوى  ) 10(يتضح من الجدول
لبعد الصحة النفسية بين الوسطين الحسابيين )  α=0.05( الداللة 

لــــدى الالجئــــات الســــوريات ) التكيــــف النفســـي (الرضـــا عــــن الــــذات  
ــرات ــر   القاصـ ــًا لمتغيـ ــات فـــي األردن وفقـ ــل الوالـــدين(المتزوجـ ؛ )عمـ

ــاؤهن ال       ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات ممــن آب لصــالح الالجئ
يعملون وُأمهاتهن يعملن مقارنة بنظيراتهن ممن والداهن ال يعمـالن،  
ثــم لصــالح الالجئــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات ممــن آبــاؤهن   

ــن مق  ــاتهن ال يعملـ ــون وُأمهـ ــديهن ال   يعملـ ــن والـ ــراتهن ممـ ــة بنظيـ ارنـ
وجود فـرق دال إحصـائيا بـين الوسـطين الحسـابيين       تمكما . يعمالن

ــرين     ــع اآلخــ ــاح مــ ــعور باالرتيــ ــية الشــ ــد الصــــحة النفســ ــف (لبعــ التكيــ
ــات فـــي   ) االجتمـــاعي ــرات المتزوجـ ــوريات القاصـ ــات السـ لـــدى الالجئـ

ــر   ــًا لمتغي ــات الســور  )عمــل الوالــدين (األردن وفق يات ؛ لصــالح الالجئ
ــن     ــاتهن ال يعملـ ــون وُأمهـ ــاءهن يعملـ ــن آبـ ــات ممـ ــرات المتزوجـ القاصـ

ــات    ــالح الالجئـ ــديهن ال يعمـــالن ثـــم لصـ ــراتهن ممـــن والـ مقارنـــة بنظيـ
ــن والـــديهن يعمـــالن مقارنـــة        ــوريات القاصـــرات المتزوجـــات ممـ السـ

  . بنظيراتهن ممن والديهن ال يعمالن

لحسابيين كما يتضح وجود فرق دال إحصائيًا  بين الوسطين ا
ــاة      ــب الحيـ ــة مطالـ ــى مواجهـ ــدرة علـ ــية القـ ــحة النفسـ ــد الصـ ــّل (لبعـ حـ

ــي    ) المشـــكالت ــات فـ ــرات المتزوجـ ــوريات القاصـ ــات السـ لـــدى الالجئـ
ــر   ــًا لمتغي ــات الســوريات   )عمــل الوالــدين (األردن وفق ؛ لصــالح الالجئ

القاصرات المتزوجات ممن والديهن يعمـالن مقارنـة بنظيـراتهن ممـن     
ــال  ــداهن ال يعمــ ــرات   والــ ــوريات القاصــ ــات الســ ــالح الالجئــ ــم لصــ ن ثــ

ــن مقارنــــة        ــاتهن يعملــ ــاؤهن ال يعملــــون وُأمهــ ــن آبــ ــات ممــ المتزوجــ
بنظيراتهن ممن والـداهن ال يعمـالن، ثـم لصـالح الالجئـات السـوريات       
ــن     ــاتهن ال يعملـ ــاؤهن يعملـــون وُأمهـ ــن آبـ ــات ممـ ــرات المتزوجـ القاصـ

 .مقارنة بنظيراتهن ممن والداهن ال يعمالن

للمقارنات البعدية المتعددة لبعدي الصحة النفسية لدى الالجئات السوريات  )Games-Howell( هاويل - جيمي نتائج اختبار: )(11جدول 
 ).أسباب الزواج المبكر(القاصرات المتزوجات في األردن وفقًا لمتغير 

  الرضا عن الذات
 رغبة الوالدين الغيرة من األخريات الفقر عدم الشعور باألمن الزواج المبكر أسباب )التكيف النفسي(

  غياب أولياء

 األمور
Games-Howell 2.80 2.72 2.67 2.46 2.28 الوسط الحسابي 

     0.18 2.46 الفقر
    0.21 0.39 2.67 الغيرة من األخريات

   0.05 0.26 0.44 2.72 رغبة الوالدين
  0.09 0.14 0.35 0.53 2.80 أولياء األمورغياب 

 0.17 0.25 0.31 0.52 0.70 2.97 الرغبة المبكرة في اإلنجاب
  القدرة على 

  مواجهة مطالب
  الحياة

 )حل المشكالت(

 أسباب الزواج المبكر
  عدم

  الشعور
 باألمن

 الفقر
  الغيرة
  من

 األخريات

  رغبة
 الوالدين

  الرغبة
  المبكرة
  في

 اإلنجاب
Games-Howell 2.88 2.69 2.61 2.46 2.35 الوسط الحسابي 

     0.11 2.46 الفقر
    0.14 0.26 2.61 الغيرة من األخريات

   0.08 0.23 0.34 2.69 رغبة الوالدين
  0.19 0.27 0.41 0.53 2.88 الرغبة المبكرة في اإلنجاب

 0.08 0.26 0.35 0.49 0.60 2.95 غياب أولياء األمور

وجود فرق دال إحصائيا عند مسـتوى  ) 11(يتضح من الجدول
لبعد الصحة النفسية بين الوسطين الحسابيين   α=( 0.05  (الداللة

لــــدى الالجئــــات الســــوريات ) التكيــــف النفســـي (الرضـــا عــــن الــــذات  
أســــباب الــــزواج (القاصــــرات المتزوجــــات فــــي األردن وفقــــًا لمتغيــــر  

ــوريات القاصـــرات المتزوجـــات ممـــن  )بكـــرالم ؛ لصـــالح الالجئـــات السـ
ــة بنظيــراتهن ممــن ال يشــعرن      لــديهن رغبــة مبكــرة فــي اإلنجــاب مقارن
بــاألمن، ثــم لصــالح الالجئــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات ممــن   
ــراتهن ممــن ال يشــعرن      ــاب أوليــاء األمــور مقارنــة بنظي يعــانين مــن غي
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ســوريات القاصــرات المتزوجــات ممــن  بــاألمن، ثــم لصــالح الالجئــات ال 
لــديهن رغبــة مبكــرة فــي اإلنجــاب مقارنــة بنظيــراتهن ممــن يعــانين مــن   
ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات ممــن       ــم لصــالح الالجئ الفقــر، ث
تـزوجن بنـاًء علــى رغبـة الوالـدين مقارنــة بنظيـراتهن ممـن ال يشــعرن       

جــات ممــن بــاألمن، ثــم لصــالح الالجئــات الســوريات القاصــرات المتزو 
يعــانين مــن غيــاب أوليــاء األمــور مقارنــة بنظيــراتهن ممــن يعــانين مــن   
ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات ممــن       ــم لصــالح الالجئ الفقــر، ث
تزوجن بناًء علـى رغبـة الوالـدين مقارنـة بنظيـراتهن ممـن يعـانين مـن         

  .الفقر

كمــا تــم وجــود فــرق دال إحصــائيا بــين الوســطين الحســابيين    
ــحة   ــد الصـ ــاة    لبعـ ــب الحيـ ــة مطالـ ــى مواجهـ ــدرة علـ ــية القـ ــّل (النفسـ حـ

ــي    ) المشـــكالت ــات فـ ــرات المتزوجـ ــوريات القاصـ ــات السـ لـــدى الالجئـ
ــزواج المبكــــر(األردن وفقــــًا لمتغيــــر  ــات )أســــباب الــ ؛ لصــــالح الالجئــ

السوريات القاصرات المتزوجات ممن يعانين من غياب أولياء األمـور  
ــاألمن، ثـــ     ــعرن بـ ــن ال يشـ ــراتهن ممـ ــة بنظيـ ــات  مقارنـ ــالح الالجئـ م لصـ

السوريات القاصرات المتزوجات ممن لديهن رغبة مبكرة في اإلنجـاب  
ــات       ــالح الالجئـ ــم لصـ ــاألمن، ثـ ــعرن بـ ــن ال يشـ ــراتهن ممـ ــة بنظيـ مقارنـ
السوريات القاصرات المتزوجات ممن يعانين من غياب أولياء األمـور  
ــات        ــالح الالجئـ ــم لصـ ــر، ثـ ــن الفقـ ــانين مـ ــن يعـ ــراتهن ممـ ــة بنظيـ مقارنـ

ــوري ــاًء علـــى رغبـــة       السـ ــات ممـــن تـــزوجن بنـ ات القاصـــرات المتزوجـ
  .الوالدين مقارنة بنظيراتهن ممن ال يشعرن باألمن

  مناقشة النتائج

أظهرت النتائج أن مستوى الصحة النفسية على المقياس ككل 
. لدى الالجئات السوريات القاصرات المتزوجات كان متوسطا

اإلناث في المجتمعات الشرقية  ويمكن تفسير هذه النتيجة لكون
بدرجة أكبر من النضج النفسي  يتميزن ومنها المجتمع السوري

كما أن زواج . والجسدي إذ تعد منذ نعومة أظفارها لتكون زوجة
القاصرات كان يمارس في سوريا قبل عملية اللجوء ويمثل مكسبا 

للزوجة القاصر؛ ولهذا جاء مستوى الصحة النفسية  واقتصاديًا امنيًا
  . متوسطا على عكس التوقعات

أما بالنسبة ألبعاد الصحة النفسية، فقد جاء بعد السالمة 
في المرتبة األولى، ويمكن القول إن ) الخلو من األمراض(النفسية 

الالجئات،  وخاصة القاصرات  ظروف اللجوء تشكل عبئًا إضافيًا على
لقاصرات ال يمتلكن الوعي واإلدراك الكافيين للتعامل مع فا ؛منهن

. الضغوط النفسية التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية المعاصرة
في ) التكيف االجتماعي(وجاء بعد الشعور باالرتياح مع اآلخرين 

المرتبة الثانية، ويمكن عزو هذه النتيجة إلى كون التفاعل مع 
يس النفسي لدى الالجئات السوريات اآلخرين يعد أحد مصادر التنف

القاصرات مما يدفعهن إلى البحث عن هذا النوع من مصادر الدعم 
االجتماعي والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع في البيئة المحيطة 

بينما  .للتحدث عن المشكالت النفسية والجسدية التي يعانين منهن
بة الرابعة، في المرت) التكيف النفسي(جاء بعد الرضا عن الذات 

حيث إنه من الممكن عزو ذلك  الى الضغوط النفسية التي تواجهها 
القاصر والمرتبطة بالدور الجديد الذي تعيشه ويتمثل في تحمل 
المسؤولية، والمناخ والحياة الجديدة، باإلضافة إلى مشاكل وأحداث 
الحياة اليومية، وعدم القدرة على التصدي لها، مما يؤدي بالقاصر 

لشعور أحيانا بالقلق والتوتر والكآبة، األمر الذي يضعف من إلى ا
  .قدرة القاصر على التكيف مع نفسها وشعورها بالرضا عن ذاتها

كما أشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد          
بين األوساط الحسابية للصـحة النفسـية     (α =0.05)مستوى الداللة 

ــدى الالجئــات الســوريات القاصــرات    المتزوجــات فــي األردن تعــزى    ل
ــرات  ــل     (لمتغيـــ ــرة قبـــ ــادي لألســـ ــع االقتصـــ ــدين، الوضـــ ــة الوالـــ حالـــ

فـــي حـــين أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرق دال إحصـــائيا بـــين  ).اللجـــوء
لصـالح الالجئـات السـوريات القاصـرات     الصحة النفسية وعمر القاصر 

) ســنة 17(المتزوجـات فـي األردن ممـن كانــت أعمـارهن عنـد الـزواج       
 14سـنة ثـم    13(نظيراتهن ممن كانت أعمارهن عند الـزواج  مقارنة ب

 نتـائج بعـض الدراسـات السـابقة      مـع وتتفق نتائج هذه الدراسة . )سنة
(Nasrullah, et.al,2014 ; Hotchiks, et.al, 2016) التــي  و

مـن  (أشارت إلى وجود عالقة ارتباطيه وآثار سلبية بين الزواج المبكر
  ).االكتئاب و القلق( نفسيةوالصحة ال )18تزوجن قبل سن 

وكــان لعمــل الوالــدين أثــر إيجــابي علــى الصــحة النفســية لــدى   
ــر،  ــات القصـ ــائيا،   الزوجـ ــرق دال إحصـ ــود فـ ــائج وجـ حيث أظهـــرت النتـ

ــات الســوريات القاصــرات المتزوجــات فــي األردن ممــن      لصــالح الالجئ
ومــن . والـداهن يعمــالن مقارنـة بنظيــراتهن ممــن والـداهن ال يعمــالن   

تفســير هــذه النتيجــة مــن خــالل نظــرة القاصــر إلــى الوالــدين   الممكــن 
بأنهم القدوة الحسنة في كيفية مواجهة الظـروف الحياتيـة والمعيشـية    
ــة      الصــعبة، والتعــايش مــع أفــراد المجتمــع، وتكــوين العالقــات اإليجابي
معهـم، واحتـرام آرائهـم ووجهـات نظـرهم، وتنميـة الحـس بالمســؤولية        

ــكل    ــع بشـ ــراد المجتمـ ــاه أفـ ــام،   تجـ ــكل عـ ــانية بشـ ــاه اإلنسـ خاص،وتجـ
ــا      ــزام به ــات وااللت ــى تحمــل المســؤولية والواجب ــا أن . والقــدرة عل كم

الوالدين العـاملين قـادران علـى تقـديم المسـاندة والـدعم االجتمـاعي        
لبنــاتهن القاصــرات ممــا يســاعدهن علــى التكيــف النفســي مــع ظــروف     

  .الحياة الجديدة

للصـحة النفسـية     ائياأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصـ كذلك 
وأسباب الزواج لـدى الالجئـات السـوريات القاصـرات المتزوجـات فـي       
األردن،لصـالح الالجئـات الســوريات القاصـرات المتزوجـات فــي األردن     
ممن لديهن رغبة مبكرة في اإلنجاب، وممـن يعـانين مـن غيـاب أوليـاء      

ات األمور والفقر، ثم لصالح الالجئـات السـوريات القاصـرات المتزوجـ    
ــراتهن ممــن ال         ــة بنظي ــة الوالــدين مقارن ــى رغب ــزوجن بنــاًء عل ممــن ت

وهــذه النتيجــة متوقعــة حيــث إن القاصــر تســعى إلــى   . يشــعرن بــاألمن
ــالنقص أو     ــعور بـ ــها، وإلـــى تجنـــب الشـ مواجهـــة الظـــروف التـــي تعيشـ
الخوف أو الحزن، خصوصا في حـال غيـاب أوليـاء األمـور؛ لـذا تتجـه       

فــي الـــزواج وإنجــاب األطفـــال وتحمـــل   القاصــر إلـــى الرغبــة المبكـــرة   
كمـا أن القاصـر مـن    . المسؤولية من أجل تأكيد نفسها وحماية بيتهـا 

أن الزواج بالالجئات السوريات لديهن خبرات حياتية سلبية ويشعرن 
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هو المنقذ لوضعهن السيئ، مما يشجعهن على اغتنـام فرصـة الـزواج    
أن الرجـال أكثـر   وتشعر الفتاة في المجتمعـات الشـرقية   . من أول مرة

قدرة على مواجهة الظروف الحياتية، وبالتالي يعدون مالذا أمنا ضد 
وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج  دراســة ميــنش  . تقلبـات الــزمن 

التـي أشـارت إلـى أن زواج اإلنـاث       Mensch et.al,2003)(وآخـرين 
ــدد األكبــر مــن            ــة فــي إنجــاب الع ــر مقتــرن بزيــادة الرغب ــي ســن مبك ف

   .األطفال

  التوصيات

  :على نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي بناًء

  ).16-13(عدم تزويج القاصرات خاصة ذوات األعمار بين   -

إجــراء البحــوث والدراســات حــول أســباب ومخــاطر الــزواج المبكــر    -
  .وسلبياته وآثاره

توعية اآلباء واألمهات والشـباب حـول مخـاطر الـزواج المبكـر علـى        -
  .والطفلالمرأة 
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