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  :ة ــــــــاملقدم
وسلم تسـليما  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه 

  :كثيراً إلى يوم الدين أما بعد 

الزواج الركيزة األساسية التي تقوم عليه األسرة في أي مجتمع من المجتمعات ، وهو يمثل ضـرورة  

ويختلف الزواج لدى اإلنسان عنه لدى الكائنات األخرى ، في . بيولوجية واجتماعية في حياة اإلنسان

في حين أنه لدى اإلنسان نظـام اجتمـاعي يتـأثر بالجانـب      أنه لدى الكائنات الحية بيولوجي بحت

  .االجتماعي من دين ، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما يتأثر بالجانب البيولوجي 

ولذلك يرجع اختالف نظام الزواج من مجتمع إلى آخر في خصائصه، ودوافعه، وااللتزامات المترتبة 

  .إلنسانية البدائية والمتحضرة فالزواج موجود لدى جميع المجتمعات ا. عليه

والمجتمع اليمني بوصفه مجتمع إسالمي، يعتبر الزواج واجباً دينياً في المقام األول، فهو نصف الدين 

  .كما أنه يعتبر إحصان للرجل والمرأة ضد أي خطأ. 

 وأن كانت بعض. ولذلك تحرص معظم األسر اليمنية على تزويج أبنائها بمجرد بلوغهم سن الزواج 

األسر تبالغ في ذلك وتقوم بتزويج أبنائها في سن مبكرة وقبل وصولهم إلى السن التي تؤهلهم لتحمل 

  .  )٢٣، ٢٠٠٣الشرجبي، (تبعات الزواج ومسئوليته

ويعتبر الزواج المبكر في المجتمع اليمن من الظواهر التي تستحق البحث والدراسة ، فبالرغم أنها    

تشر بشكل واسع سواء في الريف أو الحضر وذات عالقة وثيقة بنظام القيم تعد قيمة اجتماعية محببة تن

السائد في المجتمع اليمني، الذي ينظر إلي الزواج المبكر باعتباره صيانة من االنحـراف واسـتكماال   

لنصف الدين ، وكثرة الحديث عنها كظاهرة لها انعكاسات سلبية تؤثر على حياة األفراد بشكل خاص 

إال أن المالحظ أن الزواج المبكر لم يدرس كظاهرة بشكل علمي ،  ع وتنميته بشكل عام وعلى المجتم

ففي الغالب يتم ذكر الزواج المبكر باعتباره من األسباب الهامة التي تعيق أفراد المجتمع . وموضوعي

لمشاكل بشكل عام والمرأة بشكل خاص عن المشاركة الفاعلة في التنمية فال تكاد تذكر أي مشكلة من ا

التي يعاني منها المجتمع اليمني إال وجاء ذكر الزواج المبكر فيها فعلى سبيل المثال مشـكلة ارتفـاع   

نسبة األمية بين النساء ، أو مشكلة ارتفاع معدل وفيات األمهات واألطفال ، أو مشكلة ارتفاع معـدل  

الشـامي،  (تطـوره الخصوبة وغيرها من المشاكل التي تقف حجر عثـرة أمـام تنميـة المجتمـع و    

٢٠٠١،٤٥( .  
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فكما هو معروف أن اليمن تصنف بأنها دولة منخفضة الدخل وفقا لتقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية 

، كما تشير التقارير والمسوحات $٣٤٠حيث ال يتجاوز إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في اليمن 

  :)٥٦، ١٩٩٦العودي، (التي يعاني منها هي الدولية والمحلية إلى أن من أهم المشاكل الملحة

، وهو من )لكل امرأة ٧.٤(ومعدل الخصوبة الكلي %) ٣.٥(ارتفاع معدل النمو السكاني حيث يبلغ* 

  .أعلى المعدالت على مستوى العالم

 مولود حي ١٠٠٠لكل  ٩٤.٨ارتفاع نسبة وفيات األطفال دون سن الخامسة حيث تبلغ * 

 . مولود حي  ١٠٠.٠٠٠وفاة لكل  ٣٥١مهات حيث تبلغ ارتفاع نسبة  وفيات األ* 

تدني مستوى الخدمات االجتماعية األساسية فالخدمات الصحية على سبيل المثال ال تغطي سـوى  * 

% ٣٦من السكان مع تركزها في المدن الرئيسية، والذين يحصلون على مياه مأمونة يشـكلون  % ٥٠

  .من السكان وتركزون في الحضر

سنة فأكثر وفقا لمسـح   ١٥من قوة العمل للفئة العمرية % ١١.٥دل البطالة حيث بلغت ارتفاع مع* 

  القوى العاملة

  تدهور قيمة العملة الوطنية* 

  .كما أن المشاكل التي يعاني منها االقتصاد قد أدت إلى تفاقم حدة الفقر في المجتمع* 

  

الزواج المبكر من أهم األسباب التي تـؤدي  ومن ثم فعند مناقشة المشاكل السابقة بشكل مفصل، يأتي 

فارتفاع معدل النمو السكاني والخصوبة في المجتمع، يأتي الزواج المبكر كأهم . إلى تفاقم تلك المشاكل

ن الزواج المبكر له األثر األساسـي فـي   إوكذلك عند مناقشة بقية المشاكل ف، سبب في هذه المشكلة 

  .)١٢٣، ١٩٨٥الحوري، (حدوثه

بحاث والدراسات التي دارت في هذا المجال كبيرة ومتشعبة والتي كانت بين مؤيـد بعـض   ولعل األ

الشيء وفي حاالت معينة وبين رافض لهذه الظاهر ومبرز ألوجـه رفضـه ومسـبباً لهـذا الـرأي      

  .باألضرار الكبيرة التي تحد جراء هذه الظاهر 
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الوطنية للمـرأة وهـي لجنـة حكوميـة      ونظراً ألهمية هذه القضية وتأثيرها السلبي اعتبرت اللجنة

متخصصة باإلشراف على قطاع المرأة وتتبع مجلس الوزراء أن الزواج المبكر هو نوع من العنـف  

  .)١٣٤، ١٩٩٣الحوري، (الموجه ضد الفتيات وتجب مناهضته

  

وقد أكدت اللجنة في مؤتمر عقد أخيراً في صنعاء حول العنف ضد النساء أن الزواج المبكر يتسـبب  

كما أنه يحد مـن مواصـلة   ، في محدودية التمتع بالفرص التي تتيح تطوير قدرات ومواهب الفتيات

وتعاقبها وكثرة الـوالدات ومـا   ، التعليم ويؤثر سلباً على صحة الفتيات بسبب الحمل والوالدة المبكرة

ورأت ، رة ينتج عنه من آثار سلبية على نوعية تربية الطفل التي من المفترض ان تتوالها أم صـغي 

اللجنة الوطنية أن الفقر يعتبر من أهم أسباب عدم تمكين المرأة من الحصول على الفرص وتمكينهـا  

وعلـى مسـيرة   ، سواء كان رجالً أو إمرأة، من اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الفرد وصنعها

اركة المرأة في عمليـة  داعية الى دعم برامج اليمن التنموية وتعزيز مش، عملية التنمية في شكل عام

  .التنمية المستدامة في اليمن

وأظهرت الدراسات اليمنية أن سن الزواج يؤثر على مدى ونوعيـة مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة      

االقتصادية العامة وأن ارتفاع معدل الخصوبة من شأنه إضافة أعباء أسرية متزايدة خالل فترة الحمل 

  .)٣٤، ١٩٩٩الحوري، (في الحصول والحفاظ على وظيفة دائمة وبعدها مما يشكل عائقاً أمام المرأة

   

أما الزواج المبكر فهو يؤثر على درجة التحصيل العلمي لإلناث وبالتالي إضعاف قدراتهن علـى      

  . المنافسة في سوق العمل 

ووصولها المحدود إلى ، وتقول الدراسات أن الوضع اإلنجابي للمرأة اليمنية يتأثر بموقعها في المجتمع

وبمعنى آخر تعتبـر  . القرار في الحياة الخاصة والعامة اتخاذومشاركتها الضعيفة في عملية ، الموارد

ول المحدود لخدمات الرعاية الصحة العامة واإلنجابية للمرأة متدنية جداً بسبب التعليم المتدني والوص

ومعـدالت الخصـوبة   ، وسن الـزواج المبكـر  ، الصحية األولية وخدمات الصحة اإلنجابية المالئمة

الحـوري، وخليـل،   (بما في ذلك الوالدات المتتالية المتقاربـة وأعبـاء العمـل   ، والوالدات المرتفعة

٢٠٠٣،١٧٨(.  
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شكلة العنوسة في اليمن والتي انتشرت بشكل كبير في والغريب في األمر أن الزواج المبكر لم يحل م

وتشير الدراسات إلى أن نسبة العنوسة زادت ألسباب تتعلق بارتفاع نسـبة البطالـة   . اآلونة األخيرة

وأوضحت دراسة أعـدتها  . ورغبة الفتيات في مواصلة التعليم الجامعي فضالً عن المغاالة في المهور

اج وتنظيم حفالت الزواج الجماعي في الـيمن ان نسـبة االنـاث    جمعية تعنى بشؤون االسرة والزو

 ١١في المئة في الثمانينات إلى  ٧,٣قد ارتفعت من  ٤٩إلى  ٣٠اللواتي لم يتزوجن من الفئة العمرية 

  )٢٣، ٢٠٠٣الشرجبي، ( . ٢٠٠١في المئة عام 

  

هو تسربهن من التعليم وهناك بعد آخر أكثر خطورة للزواج المبكر في اليمن خصوصاً على الفتيات و

 ٧٨,٥فمعدل االلتحاق بين الطلبة بلغ ، اذ يالحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الطلبة والطالبات. الثانوي 

في المئة من إجمالي السكان في الفئة العمرية الموازية  ٤٨,٩في المئة بينما بلغ بالنسبة للطالبات نحو 

فبلغ معدل االلتحاق . لحالة االلتحاق في الريف بشكل كبير وتزداد حدة التدني. لها على مستوى البالد

وتستهدف االستراتيجية الوطنية . ١٩٩٤في المئة عام  ٢٧,٣في المئة مقارنة بـنحو ٣٨,١للطالبات 

لتعليم الفتاة على المدى المتوسط والبعيد تشجيع ورعاية وتعليم الفتيات وتضييق الفجوة القائمة بيـنهم  

  .)٣٤، ٢٠٠١الشامي، (في معدالت التعليم

  

وتؤكد سعاد القدسي مديرة مركز المرأة للدراسات والتدريب في دراسة لها  أنـه علـى رغـم أن       

معظم القوانين المدنية اليمنية تستند على مبدأ المساواة بين الجنسين إال أن التمييز ضد المـرأة يعـود   

بأنواع من السلوك السائدة في المجتمع اليمنـي  بالدرجة األساسية إلى التنشئة االجتماعية التي ترتبط 

وتشير إلى أن هذه التنشئة تعطي للذكر كل الصفات الحميدة وتظهر اإلناث في مرتبة أدنى . المحافظ 

وتسعى إلى حملهن على قبول هذا الوضع باعتباره من األمور المسلم بها حيث تؤكد هذه األدوار في 

وهذه التنشئة تحد من قدرات المرأة وإمكاناتها ومهاراتها وتضـيق  ، األسرة والتعليم الرسمي واإلعالم

العـودي،  (من قدرتها على االختيار وعلى المشاركة اإليجابية في التنمية وحركة التطور في المجتمع

٣٥، ١٩٩٦(.  
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وترى الدكتورة نجاة صائم خليل أستاذة علم النفس في جامعة صنعاء أن هناك عالقة بين طموحات    

فنتيجة للتنشئة االجتماعية للفتاة منذ نعومة أظافرها تتعـود  ، اة والبيئة االجتماعية التي تعيش فيهاالفت

فعلـى سـبيل   ، على كبح طموحها وخاصة إذا كان هذا الطموح يتجاوز إمكاناتها الذاتية واالجتماعية

يس بالدرجة األولى ونجد المثال نجد أن الفتاة عادة ما تنشأ على ان الوظيفة المناسبة للمرأة هي التدر

بل ونجد ان البعض مـنهن  ، أن معظم الفتيات في اليمن يتجهن الى هذه المهن شعورياً أو ال شعورياً

ألنهن ، غير انهن يتراجعن عن ذلك. لديهن امكانات تؤهلهن لشغل مهن أخرى مثل الطب أو الهندسة

ناهيك عن وضع الفتاة الريفيـة  ، ال يعتبرن أن مجرد الطموح في شغل مثل هذه المهن حلم بعيد المن

التي تحرم من االلتحاق بالمدارس وبخاصة في المرحلة الثانوية بسبب الزواج المبكر الذي يؤدي إلى 

منع الزوج لزوجته من مواصلة الدراسة واالهتمام بأعمال البيت واألسرة من جهه ومن جهه أخـرى  

من خالل الحمل والوالدة وتربية األبنـاء وبالتـالي    يؤدي الزواج المبكر إلى تحمل الفتاة أعباء جديدة

  .)١٥٦، ١٩٨٥الحوري، (يصعب عليها مواصلة الدراسة 

  

وقد أكدت العديد من الدراسات اليمنية إلى ارتباط الزواج المبكرة بضعف التعليم فاإلحصاءات تشـير  

ذ في عين االعتبار مسـألة  إلى أن الزواج المبكر يرتبط بمسالة أمية الزوج فالزوج األمي عادة ال يأخ

التقارب العمري بعين االعتبار كما أنه يفضل أن تكون زوجته صغيرة في السن حتى يقوم بتربيتهـا  

والجدول التالي يوضح التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق . كما يريد هو كي تطيعه وال تخالف له أمر

المسح الديموغرافي لصـحة   -ليمي للزوجلهن الزواج حسب العمر عند الزواج األول والمستوى التع

  .)١٣٤، ١٩٩٣الحوري، . (م ١٩٩٧الدورة الثانية  -األم والطفل
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العمر عند 
 الزواج األول

 املستوى التعليمي للزوج

 العدد %

ïßc knØíë@c‹Ôí ðìãbq@åß@ÝÓc ðìãbq ðìãbq@åß@óÜÇc 

>=٤٨٩٤ ١٠٠.٠ ٥.٧ ٧.٨ ٢٠.٩ ٢٢.٨ ٤٢.٨ ١٥ 

٢٥١٢ ١٠٠.٠ ٨.٧ ١٤.٤ ٢٧ ١٨.٦ ٣١.٣ ١٧- ١٦ 

+١ ١٦.٣ ٢٦.٣ ١٤.٥ ٣٠.٤ ١٨ ٢ . ٢٨٩٣ ١٠٠.٠ ٦ 

 ١٠٢٩٩ ١٠٠.٠ ٨.٤ ١١.٨ ٢٣.٩ ١٩.٤ ٣٦.٥ اإلمجايل

  

ومن خالل األرقام السابقة يمكننا القول بأنها  إلى أن أعلى نسبة هي نسبة األزواج األميين المتزوجين 

حيث يشـكل األزواج   ١٨-١٦في الفئات العمرية وكذلك هي النسب  ١٥=<من نساء في الفئة العمر

الجهاز المركزي لإلحصاء، . (األميين أعلى نسبة من غيرهم من ذووي المستويات التعليمية األخرى

 )١٢٦:، ص٢٠٠١

وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت حول تعليم المرأة، أن تعليمها يقلـل مـن ظـاهرة    

  . لمستوى التعليمي للمرأة كلما أدى ذلك إلى تأخير سن الزواج لديهاالزواج المبكر فكلما ارتفع ا

  

  :السلبية للزواج المبكر  اآلثاربعض 

تشير الدراسات واإلحصاءات إلى أن للزواج المبكر الكثير من االنعكاسات السلبية على مستوى الفرد، 

يسهم فـي تكـريس األميـة    والمجتمع، واألسرة؛ حيث تؤكد معظم الدراسات على أن الزواج المبكر 

والفقر في المجتمع اليمني بشكل عام ، وبين النساء بشكل خاص ، كما أنه عامل أساس من عوامـل  

ارتفاع نسبة الخصوبة في اليمن ، وله آثار سلبية على صحة األطفال ، واألمهات في نفس الوقـت ،  

  .وغيرها من اآلثار السلبية 

أعدها الـدكتور فـؤاد   ) ٢٠٠١(ة ، وقضايا النوع االجتماعي ووفق دراسة عن أوضاع المرأة الريفي 

الصالحي والتي أوضحت أن المرأة الريفية مازالت تعاني من ارتفاع نسبة األمية التي تصـل إلـى   

ويـرتبط بـه   )% ٨٠.٩(والذي يرتبط بها ارتفاع نسبة النساء الالتي يعملن ربات بيوت فقط % ٧٩
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سنة، وإن الزواج المبكر يحرم المرأة من مواصلة ) ١٩-١٥(مر استمرار الزواج المبكر للنساء في ع

  .)٣٤، ١٩٩٩الحوري، (التعليم

  

عادل الشرجبي إن الزواج المبكر من األسباب الرئيسية لتأنيث الفقر في المجتمـع اليمنـي   . ويرى د

مـن  حيث يرى الشرجبي أن من أسباب فقر المرأة اليمنية هو الزواج المبكر، والذي يعيـق المـرأة   

كما يرى . الدخول إلى سوق العمل، وإنه من األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الفقر على النساء

إن ارتفاع نسبة الخصوبة والدور اإلنجابي للمرأة اليمنية، وهو الذي ينتج عنه انتشار ظاهرة الـزواج  

ف يمكنها مـن الحصـول   المبكر الذي يحرم الفتاة من التعليم ، أو الحصول على تأهيل ، وتدريب كا

الشـرجبي،  (على وظيفة، أو عمل؛ حيث تتفرغ المـرأة ألسـرتها، والعمـل لحسـابها، دون أجـر     

٢٠٠٣،٧٣(.  

  

إن الزواج المبكر له آثاره السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى  الفتاة بشكل خاص حيث أنه يـؤثر  

المرحلة الثانوية حيـث أن الـزواج    على مواصلة الفتاة في عملية التعليم ومواصلة دراستها وبخاصة

  .المبكر يحرمها من الدراسة الثانوية إن لم يكن حرمانها من الدراسة في المرحلة األساسية 

  

ونظراًً النتشار هذه الظاهر في المجتمع اليمني وشعوراً مني بآثارها السلبية على عملية تعليم الفتيات 

هذه المشكلة بشكل أكبر وأقوم بوضـع المقترحـات    رغبت في القيام بهذا البحث للتعرف على جذور

والمعالجات المناسبة لها رغم كثرة البحوث في هذا المجال إال أني رغبت في أن أقوم باإلسهام فـي  

  .هذا الجانب إحساسا مني بأهميته 
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  :مشكلة البحث 
المجتمعات ، وهو يمثل ضـرورة  الزواج الركيزة األساسية التي تقوم عليه األسرة في أي مجتمع من 

ويختلف الزواج لدى اإلنسان عنه لدى الكائنات األخرى ، في . بيولوجية واجتماعية في حياة اإلنسان

أنه لدى الكائنات الحية بيولوجي بحت في حين أنه لدى اإلنسان نظـام اجتمـاعي يتـأثر بالجانـب     

  .أثر بالجانب البيولوجي االجتماعي من دين ، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما يت

ويعد الزواج المبكر ظاهر منتشرة في المجتمع اليمني وله آثاره السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى  

الفتاة بشكل خاص حيث أنه يؤثر على مواصلة الفتاة في عملية التعليم ومواصلة دراستها وبخاصـة  

إن لم يكن حرمانها من الدراسة  الجامعيةاسة حيث أن الزواج المبكر يحرمها من الدر التعليم الجامعي

  .والثانويةفي المرحلة األساسية 

  :ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي 

  ؟الجامعية التعليم الفتاة  مواصلةأثر الزواج المبكر على ما 
  

  :أسئلة البحث 
  :تتمثل أسئلة البحث في التالي 

  ما هي أسباب الزواج المبكر ؟ -١

 ما هي أشكال الزواج المبكر ؟ -٢

 ؟الجامعية التعليم الفتاة  مواصلةعلى ما أثر الزواج المبكر  -٣

 كيف يمكن التغلب على مشكلة الزواج المبكر في المجتمع اليمني ؟ -٤

  
  :فروض البحث

  :تسعى الباحثة للتحقق من الفرضيات التالية

 .الفتاة بالتعليم الجامعي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الزواج المبكر والتحاق .١

ال يوجد فروق في التحصيل والتعليم بين الفتيات المتزوجات وغيـر المتزوجـات فـي التعلـيم      .٢

 .الجامعي

  .هناك عالقة عكسية بين الزواج المبكر والتحاق الفتاة بالتعليم الجامعي .٣
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  :أهمية البحث 
 :تتحدد أهمية البحث في النقاط اآلتية

كونه يعالج مشكلة اجتماعية منتشرة في المجتمع اليمني ولها آثارهـا  تتمثل أهمية البحث في  •

السلبية على المجتمع وعلى الفتاة اليمنية بشكل خاص وعلى مستوى تعليمها بل إنـه يكـرس   

األمية بين أوساط الفتيات اليمنيات سعياً من الباحثة إلى إيجاد الحلو والمعالجات المناسبة لهذه 

  .المشكلة

  .لبحث يعد إضافة كمية للبحوث التي تمت في هذا المجال كما أن هذا ا •

  .يتوقع أن يستفيد من هذا البحث الباحثين والمختصين في ذات المجال •

  
  :أهداف البحث 

  :تسعى الباحثة للتحقق من األهداف التالية

  . وأسبابهالتعرف على مظاهر الزواج المبكر في اليمن  -١

 .المبكر التعرف على اآلثار السلبية للزواج  -٢

 .الجامعيةالتعليم الفتاة  مواصلةعلى الكشف عن أثار الزواج المبكر  -٣

 .التوعية بأضرار الزواج المبكر على عملية تعليم الفتاة اليمنية  -٤
  

  :جمتمع البحث 
 –يتكون مجتمع البحث من جميع الطالبات والفتيات الملتحقات بالتعليم الجامعي فـي كليـة التربيـة    

  .م في جميع التخصصات والمستويات٢٠١٣ – ٢٠١٢المحويت في العام الجامعي 
  

  :عينة البحث 
ستقوم الباحثة باختيار عينة بحثية بالطريقة العشوائية الطبقية حيث سيتم اختيار عدد مـن الطالبـات   

بحسب مستوياتهن وبحسب تخصصاتهن كعينة نسبية ممثلة لألعداد المجتمع األصـلي وتـم أجـراء    

    .لدراسة عليهنا
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  :منهج البحث 
سيتم استخدام المنهج الوصفي القائم على وصف وتحليل الظواهر كما هي للوصـول إلـى النتـائج    

  .المطلوبة لمعالجة مشكلة البحث

من خـالل  الجامعية التعليم الفتاة  مواصلةعلى وذلك باستجواب عينة البحث حول أثر الزواج المبكر 

  .استبانة تبين ذلك
  

  :أدوات البحث 
  :سيتم استخدام األدوات التالية 

 : املقابلة  -١
  .سيتم القيام بمقابلة مع عدد من عينة البحث للوقوف على مشكلة البحث 

 : استبانه -٢
وهي عبارة عن أسئلة مغلقة يتم اإلجابة عليها من خالل الخيارات التي تم تحديدها أمـام  

ثم يتم عرض االستبانة ) موافق إلى حد ما –غير موافق  –موافق (كل سؤال مسبقاً وهي 

 .على عدد من المحكمين للتحقق من صدق وثبات االستبيان
   

  :املعاجلات اإلحصائية 
سيتم القيام باستخدام جميع المعالجات اإلحصائية المناسبة للقيام بتحليل البيانات التي سيتم الحصـول  

  :عليها في هذا البحث وهي

 .ياستخدام المتوسط الحساب  .١

 .االنحراف المعياري .٢

 .معامل ألفا كرمباخ .٣

  .تحليل التباين .٤
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  : مصطلحات البحث 
  : الزواج 

  .هو سنة اهللا في األرض من خالل قيام عالقة اجتماعية مشروعة بين رجل وامرأة 

  : الزواج املبكر 
  .هو زواج الفتى أو الفتاة في عمر صغير قد يصل إلى سن قبل البلوغ

  :الفتاة اجلامعية
  .هي الفتاة التي يجب التحاقها بالتعليم الجامعي في فترة ما مبعد المرحلة الثانوية

  

  :حدود البحث 
  :يمكن تحديد حدود البحث بالتالي 

  .سيتم تطبيق هذا البحث في محافظة المحويت :حدود مكانية  -١

 م٢٠١٢/٢٠١٣النصف الثاني من العام الدراسي  :حدود زمانية  -٢

 .سيتم تطبيق هذه الدراسة على طالبات الجامعة :حدود بشرية  -٣

 .الزواج المبكر :حدود منهجية -٤
  

  :إجراءات البحث 
  :يمكن تحديد إجراءات البحث كما يلي 

  .تحيد مشكلة وأسئلة وأهداف وأهمية البحث  -١

 .بناء االستبيان من خالل االطالع على األدب النظري للبحث والدراسات السابقة -٢

 .االستبيان على المحكمين للتحقق من صدقها وثباتهااستمارة عرض  -٣

 .اختيار عينة البحث -٤

 .تطبيق األداة على عينة البحث  -٥

 .جمع البيانات وتحليلها  -٦

 .تقديم خالصة بنتائج البحث -٧

 .تقديم التوصيات والمقترحات -٨
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