
ملخص

 استهدفت الدراسة التعرف إلى مدى معرفة الطلب والطالبات في الجامعة الردنية

 بمفهوم الزواج العرفي، والتعرف إلى مدى وعيهم بالوضع القانوني للزواج العرفي، وكذلك

 التعرف إلى دوافعهم للجوء للزواج العرفي، والعواقب الناجمة عن الزواج العرفي من

 وجهة نظرهم، وأيضا التعرف إلى ردة فعل الهل من وجهة نظرهم اتجاه الزواج

 العرفي، وأخيرا التعرف إلى طرق الحد من الزواج العرفي من وجهة نظر الطلب

.والطالبات في الجامعة الردنية

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المتسق مع أهدافها، وتم تصميم

 استمارة طبقت على عينة قصدية اختيرت من بين الطلب والطالبات روعي فيه تمثيلهم

) طالب197للكليات العلمية والنسانية على السواء، حيث بلغ مجموع أفراد العينة حوالي (  

% ذكور45.2% إناث، 54.8وطالبة بنسبة ( ). 

 وكان من أهم نتائج الدراسة وعي معظم طلبة الجامعة عن مفهوم هذه المشكلة، كما

 تبين أن الدوافع للزواج العرفي من وجهة نظرهم تعود إلى عدد من السباب منها الجنسية

 والقتصادية والنفسية والجتماعية وانتشار الفضائيات والدينية، كما أظهرت النتائج عدم

 تخصيص الوالدين وقت للتحدث مع بناتهم وبشكل أكبر أبنائهم مما يؤثر على سلوك البناء

 .ودفعهم للتفكير في الزواج العرفي

 وأما عن إدراك الشباب والشابات للعواقب الناجمة عن الزواج العرفي من حيث تأثيرها

 على الشاب والفتاة والهل والمجتمع. فقد تبين أن لدى معظمهم وعي كبير في الثار

 الناجمة عن تلك المشكلة فهي تؤدي إلى مشاكل كبيرة منها الجتماعية والنفسية والمادية

.وغيرها
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 وكأمثلة على الثار الجتماعية السيئة: ضياع حقوق الزوجة بكافة أشكالها الزوجية من نفقة

 ومهر وزواج من آخر وضياع حقوق الطفال من نفقة الولد ونسبهم، ناهيك عن معاناة

 الفتاة من الحباط والضطهاد الجتماعي، كما يؤثر الزواج العرفي سلبيا من الناحية

 القتصادية، حيث حيث يفرض على الشاب والهل التزامات مفاجئة خصوصا إذا وجد أولد

 وراء ذلك الزواج، ويتأثر الوضع القتصادي في المجتمع جراء ذلك حيث تنتشر دور اليتام

 في حالة النجاب وعدم تعرف الهل عليهم مما يؤدي إلى اضطراب المجتمع. ويؤثر

 العرفي على الفراد نفسيا حيث يؤدي إلى اضطراب النفسي للشخصية، ويصبح متوترا جدا.

 وتبين أن هناك نسبة قليلة من الشباب والشابات أنهم مع الزواج العرفي، ونسبة قليلة قالت

 أن الهل ممكن أن يؤيدوا الزواج العرفي وذلك خوفا من لتفادي الفضيحة التي جاء بها

 أولدهم وبناتهم للتستر عليهم، وقد كان من أهم اقتراحات الشباب والشابات لتفادي مثل

 هذه المشاكل من خلل التوعية المبكرة والرشاد، وعقد المزيد من الندوات التثقيفية من

 خلل وسائل العلم المختلفة، وتوضيح المفهوم الديني للزواج العرفي، وتسهيل أمور

 الزواج، واقترح البعض بأهمية وضع القوانين الرادعة التي تمنع هذه الظاهرة، وأخيرا

.توفير الجو العائلي المناسب وتحسين العلقة بين الباء والبناء

Abstract

Customary Marriage

The study aimed at identifying students' (male and female) knowledge at The University of Jordan of 

the concept of customary marriage, identifying their awareness of the legal status of the customary 

marriage and getting to know the motives that lead students to customary marriage, the results of this 

kind of marriage, from their point of view, in addition to identifying the parents' reaction, from their 

point of view towards customary marriage, and finally identifying means that can limit this kind of 

marriage from the students' (male and female in the University of Jordan) point of view.   

To attain the study's objectives the descriptive method was adopted, a questionnaire was designed and 

carried out on a selective sample chosen from students (male and female). The sample presented both 
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scientific and humanitarian faculties. The sample consisted of (197) students (male and female) with 

the percentages of (54.8% female, 45.2% male).

Among the most significant results of the study was that most of the university's students were aware 

of the concept of this problem. The study also indicated that among the most important motives that led 

to customary marriage, from the students' point of view, were sexual, economic, psychological, social 

and religious factors in addition to the spread of satellite channels. Results also showed that among 

these factors were parents who don’t spend time talking to their girls and boys which affect the 

children's conduct and lead them to think of customary marriage.

 As for the youth's (male and female) awareness  of the consequences of customary marriage that affect 

the youth (male and female), family and society, the study indicated that most of them are aware of the 

consequences of that problem which leads to big social, psychological and financial problems and 

others. 

Following are examples of bad social consequences: loss of all forms of the wife's rights such as 

alimony, dowry and the right to marry another, loss of children's financial rights and parentage, add to 

that the wife's suffering from frustration and social abuse. Customary marriage also has negative 

economic consequences since it imposes sudden financial commitments on the young husband and 

parents especially if there were children from that marriage. The economic status of society is also 

affected since orphanages would spread if born children were abandoned by their parents, a fact that 

leads to the confusion of society.  

This marriage affects individuals psychologically since it leads to personality's disorders like high 

levels of tension. 

The study indicated that a low percentage of youth were in favor of customary marriage and a low 

percentage said that parents might support customary marriage to cover up the scandal brought by their 

sons and daughters. 

Among the suggestions made by the youth (girls and boys) in order to avoid such problems were early 

awareness and consultation, organizing more educational seminars through different media sources, 

explaining the religious concept of customary marriage, and facilitating marriage procedures. Some 

suggested implementing laws that abolish this phenomenon in addition to providing proper family 

atmosphere and improving relations among parents and children.
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