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أدت التحوالت االجتماعية للمجتمع العراقي خالل الـسنوات الماضـية إلـى        
هذه التغيرات ال تمس جـوهر       بالرغم من أن  تغيرات ملحوظة في نظام الزواج و       

وف هذا النظام إال إنها بال شك أثرت في كثير من أنماطه و أبعاده و نتيجة للظـر          
التي يمر بها هذا المجتمع المتمثل بالحصار االقتصادي الجائر و الحروب دمـرت   

لقد تناولت دراستنا دور العوامل االجتماعية في تحديـد مـستقبل           . بنيته التحتية 
زواج الفتاة العراقية من خالل معرفة أهم تلك العوامل المسببة في إعاقـة زواج              

اسية للدراسة قامت الباحثة باختيار عينـة      و من أجل تحقيق األهداف األس     . الفتاة
لمعرفة آرائهم نحو دور العوامل االجتماعية في تحديـد         ) مفردة٢٠٠(مكونة من   

و تعد هذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصـفية           . الزواج في المجتمع العراقي   
التحليلية التي تستلزم استخدام منهج علمي للحصول على البيانات و المعلومـات           

نجازها لذلك فقد استخدمت الباحثة لهـذه الدراسـة مـنهج المـسح             المطلوبة إل 
االجتماعي و المنهج التاريخي و المنهج المقارن و اعتمـدت علـى أداة جمـع               

لغرض الحـصول    )االستبيان(البيانات المستخدمة في دراسات االجتماعية و هي        
الوسـط  , قانون النسب المئوية  (على البيانات و عدد من الوسائل اإلحصائية مثل         

).و اختبار كا , االنحراف المعياري, الوسيط, الحسابي
:توصلت الباحثة إلى النتائج التالية, من خالل نتائج الدراسة

) سنة٢٤ـ ٢٠(ن السن المثالية لزواج الفتاة تقع ضمن الفئة العمرية أ.١
زواج التراتيبـي و    (زام بالقيم التقليدية الخاصة في الزواج منهـا         ن االلت أ.٢

يؤثر في زواجهـن بنـسبة      ). زواج المبكر , زواج التبادلي , زواج النهوة 
)٥٧,٥ (%

ن أكثر المبحوثات ال ترغمهن أسرهن على الزواج من شخص ال يرغبن            أ.٣
%).٨٥(بنسبة بالزواج منه و يفضلن اختيار الشريك بأنفسهن



ن اختالف طائفة بين الشريكين يحـدد زواجهـن         أتائج الدراسة   نأظهرت  .٤
%) ٦٢,٥(بنسبة 

ن الغالبية العظمى من المبحوثات يعتقدن إن اختالف الثقافة و العرقيـة            أ.٥
%)٩٦(بنسبة يؤثر في تحديد زواجهن 

ن للطبقة االجتماعية و المستوى االقتصادي و غالء المهـور و كثـرة              أ.٦
%)٩٢(بنسبة الفتاة متطلبات الزواج يحدد زواج 

أهمية بالغة عند اختيارها لشريك حياتهـا و        الشخصية للفتاة   ن للصفات   أ.٧
%)٧٤(بنسبة هي صفات تضعها عند اختيارها للجنس اآلخر

ن أغلب المبحوثات ال يفضلن الزواج من شخص يكبرهن في الـسن و ال    أ.٨
.%)٩٦(بنسبة يفضلن أن يكونن زوجة ثانية لرجل متزوج


