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  لدى الشباب الجامعيتأخر سن الزواج

 )عينة من طلبة جامعة دمشقدراسة ميدانية على (
 

 الدكتور جالل السناد

 كلية التربية 

 جامعة دمشق 

 

  ملخصال

يهدف البحث إلى الكشف عن أسباب تأخر سن الزواج كما تراها عينة من طلبة كليتي               

، كما يهـدف     وطالبة  طالباً 400 التربية والهندسة المدنية في جامعة دمشق بلغ عددها       

الجنس، السـنة الدراسـية،     : إلى معرفة الفروق بين أفراد العينة تبعاً لمتغيرات البحث        

 .الكلية

 :ي أهم نتائج البحثأتوفيما ي

إن أفراد العينة يعطون األهمية الكبرى لمشكلة السكن وغالء اإليجار، يلي ذلك إيمانهم             

فقـدان الوالـدين، أو     و ،تكاليف المعيشة والحياة  ارتفاع  وبأن الزواج قسمة ونصيب،     

عدم رغبة الزوجة بالسكن مـع      و ،أحدهما ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربية األخوة       

مواصلة التحصيل العلمـي،    ، و غالء المهور وحالة األسرة االجتماعية،    ، و أهل الزوج 

تقدير ، و جلمستوى الدخل المنخفض للر   و ،عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج      و

 .الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها
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 داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة كلية التربية ومتوسـط           يتبين وجود فرق ذ   

درجات طلبة كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مسـتوى              

 .0.01الداللة 

متوسـط درجـات     فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الـذكور و          ليس هناك 

 .0.05اإلناث على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات             هناك

 .0.01طلبة السنة الخامسة على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 درجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات        فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط      هناك

طلبة السنة الخامسة في كلية التربية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى              

 .0.05الداللة 

 فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات             هناك

باب تأخر سن الزواج عند     طلبة السنة الخامسة في كلية الهندسة المدنية على مقياس أس         

 .0.05مستوى الداللة 

 فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجـات اإلنـاث              هناك

 .0.01طلبة كلية التربية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الـذكور ومتوسـط درجـات              هناك ليس

ث طلبة كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عنـد مسـتوى             اإلنا

 .0.05الداللة 

 الدرجة  في  يترك أثراً  0.05 تفاعل بين متغيري الجنس والسنة عند مستوى داللة          هناك

الكلية ألفراد العينة على مقياس تأخر سن الزواج حسب الكلية والجنس، أي اخـتالف              

ث كلية التربية عن متوسط درجات ذكـور وإنـاث كليـة            متوسط درجات ذكور وإنا   

 .الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج
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 :مقدمة

، وأصـولها ، وأنسـاقها ،  ومشكالتها،  وقيمها،  ووظائفها،   موضوع األسرة واقعها   يحتل

 .مكاناً مهماً في الدراسات االجتماعية والتربويةوتكوينها 

هو العالقة المشروعة بـين الرجـل       ،  فنظام الزواج ،  لزواجولتشكيل األسرة البد من ا    

ويفرض على  ،  وفي حدود يرسمها ويعينها   ،  ويتم وفق أوضاع يقرها المجتمع    ،  والمرأة

 الزواج الدعامة والركيزة األولى لتأسيس األسرة في تحقيـق        يعدو،  لتزام بها االاألفراد  

يتجلى ،  و سكن نفسي وجسدي    ه في الوقت نفسه  و،  وصناعة األجيال ،  األمومة واألبوة 

من آياته أن خلق لكـم      (يقول اهللا تعالى     االنفعالي والعاطفي والحياة الوجدانية؛      باألمن

 .)21(ية اآل،سورة الروم )وجعل بينكم مودة ورحمة،من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها

 هـداف األفضالً عن    اجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية      أهدافاًنظام يحقق   فالزواج  

لذلك ،   واستمراره سباب بقاء النوع البشري    من أ  اًسبب يعدالخاصة أو الشخصية، كذلك     

واختلفت أشكاله وأنواعـه    ،  أولته المجتمعات اهتماماً خاصاً في نظمها وأنساقها وقيمها       

، ومن السمات البارزة للزواج   ،   لكل مجتمع  تبعاً،  ووسائله وشروطه ومجرياته وأحداثه   

يـا  ( :)ص( وقد حث اإلسالم على ذلك بدليل قول رسـول اهللا         ،  مبكرظاهرة الزواج ال  

 .)الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج معشر

تعرضت للتغير االقتصادي واالجتماعي والحضـاري      ،  بكرمغير أن ظاهرة الزواج ال    

 سن الزواج أو العزوبة لـدى الشـباب فـي           تأخر ظاهرة جديدة تجلت بظاهرة      بإنتاج

عزوبـة يوجبهـا ويفرضـها نظـام        ،  تكون على ضربين  (والعزوبة  ،  العصر الراهن 

إنمـا نتيجـة للتغيـرات      ،   بها بنظـام اجتمـاعي     ةوعزوبة ال عالق  ،  اجتماعي وديني 

، 1999، وافي( االجتماعية والتطورات الحديثة التي اعترت وأصابت البناء االجتماعي      

مة الحرية ودعمها   وسمحت ببروز قي  ،   من المفاهيم والمواقف   اًوغيرت كثير ،  )19ص

 وظهورها فـي  ،  وارتفاع قيمة الفرد كفرد   ،  واستمرارها في السلوك والفعل والتصرف    
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 وأصـبح   ،العالقات االجتماعية كوحدة مستقلة في سلوكه وصفاته ومهارته وقدراتـه         

الزواج أو العزوف عنه أو تأجيله أمراً يختص بـالفرد وعاطفتـه وأهدافـه وميولـه                

أي عـالم خـاص     ؛   أحد في اتخاذ قراره هذا     هوال يشارك ،  قيمهوطموحاته واتجاهاته و  

 .يتحكم هو نفسه به وبآلياته

 : مشكلة البحث

ن من ينظر اآلن إلى المجتمع السوري يالحظ بوضوح انتشار ظـاهرة تـأخر سـن                إ

الزواج في صفوف الشباب وخاصة الجامعي منه بشكل ملفت للنظر من حيث تناميها             

لوضع خلق مشكلة اجتماعية تعاني منها كل أسرة، ولها آثارها          وارتفاع معدالتها، هذا ا   

 الفرد واألسرة والمجتمع، وهذه المشكلة االجتماعية المعقدة لهـا          فيالسلبية والخطيرة   

أسبابها التي زادت من تعقيدها التغيرات والتطورات التي أصـابت منظومـة القـيم              

 بين الجنسين في الجامعة، وفي      المجتمعية لمجتمعنا العربي خاصة في زيادة االختالط      

، والعالقات االجتماعية، وفي االختيـار      والعملالسفر،  (مواقع العمل، ومناحي الحياة     

 األمر الذي دفع بعض الشباب إلى تكوين عالقات عاطفيـة غيـر واضـحة              ،)للزواج

 .المعالم معتمدة على الجوانب الرومانسية، وحاالت التمني واألحالم البعيدة عن الواقع

يضاف إلى ذلك القيم األسرية الضاغطة في المظهرية االجتماعية والتقليد والمحاكـاة            

شروط التعجيزيـة أمـام     التي اعترت نسقنا االجتماعي والثقافي والقيمي في وضع ال        

 في المغاالة في المهر، والتباهي بقيمـة الشـبكة والمـؤخر والمقـدم،              الشباب، تجلت 

، والمباهاة في إقامة األفراح في فنادق خاصـة،         والمفاخرة والترف في جهاز العروس    

مما أدى إلى ارتفاع متطلبات ومستلزمات تكاليف الزواج، يضاف إلى ذلـك ارتقـاء              

اً وثقافياً وفكرياً جعلها تفكر بأن ذلك يجعلها أكثر أمنـاً واسـتقراراً مـن               يالمرأة علم 

لها هي وأهلها تفكـر     الوظيفة وتأمين المقتضيات المادية منها، جع     فضالً عن   الزواج،  

بتأجيل الزواج أو عرقلته والطموح المثالي في البحث عن مواصـفات فـي الشـريك        

تتعلق بالجمال والمال والوظيفة واالنتماء االجتماعي، يضاف إلى ذلك العادات والتقاليد           
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، هذه الظروف الضاغطة جعلـت       وتدعم وجودها  األسباب التي تعزز هذه     واالجتماعية

 الزواج أو يعزفون عنه، ويفكرون ببدائل غير مشروعة مثل انتشـار            الشباب يؤخرون 

 سن الزواج بين الشباب     تأخرهذا الموقف صعد أرقام     ،  الزواج العرفي، وزواج المتعة   

في المجتمع العربي، وهذا ما تؤكده الدراسات فقد وصل عدد الذين لم يتزوجـوا فـي                

 بسـبب   في العراق  % 85لى  السعودية، ووصلت النسبة إ   في   ماليين وكذلك    9مصر  

 سنة إلـى    30  و 25، وبلغت في لبنان لدى الذكور الذين لم يتزوجوا ما بين            الحروب

 في  عدد اإلناث اللواتي لم يتزوجن    ووصل   % 50وصلت إلى   سورية  في  و % 65.1

 ).54، ص2002حسن، ( أربعة ماليين فتاة 4الجزائر إلى 

اد العام للسكان الذي أجرتـه      تعد ال وكشفت آخر اإلحصائيات الرسمية التي وردت في      

 عام  %38، أن نسبة العنوسة في تونس بلغت        2004في أواخر عام    التونسية  الحكومة  

امـرأة مـن مجمـوع نحـو         1300000 أكثر من    إلى ليرتفع عدد العازبات     2004

عـن   (1994 ألـف عازبـة عـام        990أنثى في البالد، مقارنة مع نحو        4900000

 .)االنترنت

منتشـرة فـي   مرضـية   أصبح ظـاهرة    سن الزواج  تأخرن  أام تؤشر على    هذه األرق 

 مشكلة تستدعي الدراسة الستقصاء حجمها وأسـبابها وآثارهـا          ت، وأصبح مجتمعاتنا

 .سبل معالجتهاالبحث عن و

 :اآلتيوبناء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث على النحو 

 . جامعة دمشق؟ تأخر سن الزواج كما تراها عينة من طلبةأسبابما 

 :أهمية البحث ومسوغاته

 :اآلتية البحث في النقاط أهميةتظهر 

النتائج السلبية المترتبة على عملية التأخر في سن الزواج وانعكاساتها على الفـرد              •

 .واألسرة والمجتمع
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 لألسـرة بخاصـة   السـوري   العربي بعامة و  االهتمام الخاص الذي يوليه المجتمع       •

، ولمجموعة المشاكل   ارات والتطورات التي طرأت عليه    كمؤسسة، ولمجموعة التغي  

، ايهفواجهها نتيجة التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي أثرت        توالتحديات التي   

تعاني منهـا   ية  مرضوعلى ضوء هذه المتغيرات أصبح التأخر في الزواج ظاهرة          

ئج تنطوي على مجموعة من المخـاطر والنتـا       وكثير من المجتمعات المعاصرة،     

 .السلبية في المنحى األخالقي واألسري وحتى السكاني واالقتصادي

األمـر  وتحليلها  خذة في االنتشار والتوسع     اآلظاهرة  هذه ال أسباب   ةسادرضرورة   •

الذي يسهم في تحديد مدى تفاعل وتواصل هؤالء الطلبة مع الظاهرة المـذكورة،              

 معها من حيث مناقشـتها       أنهم يتفاعلون   غير مهتمين بها؟ أم    فهل هم غير مبالين،   

والحيلولة دون خروجها من تحت السيطرة،      ) القبول، الرفض، وطرح الحلول لها    (

 .والحد من نتائجها قدر اإلمكان

 حسب علم الباحث، األول من نوعه في الجمهورية العربية السـورية            ،هذا البحث  •

 نظـر   من وجهة  دراسة ميدانية    ،بين الشباب  الزواج   تأخرأسباب  لدراسة  يتصدى  

 .طلبة جامعة دمشقعينة من 

أساساً لبعض اإلجراءات الوقائية التي يمكـن أن        نتائج هذا البحث    كون  تيمكن أن    •

لية المهتمة بالقضايا   األهالشعبية والمؤسسات   تتخذ من قبل المؤسسات والمنظمات      

وذلك من حيث تعريف أفراد المجتمـع بالمخـاطر         وبقضايا الشباب،   ،  االجتماعية

 .المجتمعأخر سن الزواج على الفرد والسلبية لت

 : أهداف البحث

 : يهدف البحث إلى

 من   دمشق جامعةعينة من طلبة    من وجهة نظر     تأخر سن الزواج     أسبابمعرفة   )1

خالل مقياس ُأعدلهذا الغرضىيص خص . 
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ـ  طلبة السـنة  بين الذكور واإلناث، وبين     الفروق  معرفة   )2 وطلبـة السـنة     ى األول

 .لكليات النظرية والعلميةاطلبة  وبين األخيرة،

 تفيد في معالجة    أنالتوصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن          )3

 .السلبية في مجتمعناالمرضية هذه الظاهرة 

 :السؤال الرئيسي للبحث

كليتي التربية  في  ( كما تراها عينة من طلبة جامعة دمشق         سن الزواج  تأخر   أسبابما  

 .؟)والهندسة المدنية

 : ات البحثفرضي

 :اآلتيةيسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفرضيات 

متوسط طلبة كلية التربية و   متوسط درجات   بين   داللة إحصائية    و فرق ذ  هناك ليس )1

عنـد   سـن الـزواج      تأخر أسبابعلى مقياس   طلبة كلية الهندسة المدنية     درجات  

 .0.05لة مستوى الدال

متوسط درجـات   الذكور و متوسط درجات    بين   فرق ذو داللة إحصائية   ليس هناك    )2

 .0.05عند مستوى الداللة  تأخر سن الزواج أسبابعلى مقياس اإلناث 

طلبـة السـنة األولـى      متوسط درجـات     بين   فرق ذو داللة إحصائية   ليس هناك    )3

عنـد  متوسط درجات طلبة السنة الخامسة على مقياس أسباب تأخر سن الزواج            و

 .0.05مستوى الداللة 

 بين متوسط درجـات طلبـة السـنة األولـى           ق ذو داللة إحصائية   فرليس هناك    )4

 على مقياس أسباب تـأخر      كلية التربية ومتوسط درجات طلبة السنة الخامسة في       

 .0.05سن الزواج عند مستوى الداللة 
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 بين متوسط درجـات طلبـة السـنة األولـى           فرق ذو داللة إحصائية   ليس هناك    )5

 على مقياس أسباب    لية الهندسة المدنية  كومتوسط درجات طلبة السنة الخامسة في       

 .0.05تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجـات        فرق ذو داللة إحصائية   ليس هناك    )6

اإلناث طلبة كلية التربية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة             

0.05. 

توسط درجات الذكور ومتوسط درجـات       بين م  فرق ذو داللة إحصائية   ليس هناك    )7

اإلناث طلبة كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى             

 .0.05الداللة 

 :مصطلحات البحثبتعريف ال

مؤسسة اجتماعية مهمة لها نصوصها وأحكامها وقوانينها التي تختلـف مـن            : الزواج

تمر فترة طويلة من الزمن يستطيع      حضارة إلى أخرى، ويبرز وجودها المجتمع، وتس      

خاللها البالغان إنجاب األطفال، وتربيتهم تربية اجتماعية وأخالقيـة ودينيـة يقرهـا             

 ).138، ص1981دينكن ميتشيل،  (،المجتمع ويعترف بوجودها وأهميتها

مجموعة العوامل التي تعيق الشباب الجامعي من الـزواج بعـد            :أسباب تأخر الزواج  

 األسباب هذه   وضحتْوقد  والتي تؤدي إلى تأخر سن الزواج،       الجامعية،  انتهاء دراسته   

 .في المقياس

هم الطلبة الدارسون والمواظبون على الدراسـة فـي السـنوات           : طلبة جامعة دمشق  

  األول للعـام    الفصـل  األولى واألخيرة في الكليات النظرية والعملية، وذلـك خـالل         

 .2004-2003 الدراسي
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  :بقةالدراسات السا

همة معلى الدراسات والبحوث السابقة بخصوص الموضوع من المسائل ال        طالع  اال يعد

 ،التي تتعلق ببحثـه   والقضايا المهمة     بجميع األمور  اإلحاطةالتي تساعد الباحث على     

 .التي تمكن الباحث من االرتقاء ببحثه إلى المستوى المطلوبو

وعلى الـرغم مـن قلـة       ،  نتائجها و على محتويات هذه الدراسات   طالع  من خالل اال  

إال أن هناك مجموعة مـن الكتـب التـي          ،  الدراسات والبحوث الميدانية لهذه الظاهرة    

وكذلك تناولها  ،  من خالل تناولها موضوع الزواج بشكل عام      ،  تطرقت لهذا الموضوع  

وسنعرض هذه الدراسات التـي تقـارب مـن         ،  مشكالت الشباب بإطار عام وعريض    

 .موضوع دراستنا

 ):1981(اسة سامية حسن الساعاتي در

 .االختيار للزواج والتغير االجتماعي: عنوان الدراسة

 فـي   ،تناولت هذه الدراسة موضوع االختيار للزواج والتغير االجتماعي بصفة عامـة          

مصر على وجه الخصوص، كما تناولت أهم جوانـب االختيـار للـزواج وأبعـاده               

جتماعي، ومعرفة انعكاساته على الـزواج مـن        المختلفة، محاولة الربط بين التغير اال     

 .عدة زوايا

ـ أن متوسط سن الزواج المفضل لـدى األب       تبين  : أهم نتائج الدراسة   اء مـن الطلبـة     ن

 ارتفـاع   ذلك بسـبب   والريفيين أعلى من متوسط سن الزواج عند اآلباء، و         نالحضريي

أن معظـم   تبين   كمااج،  نسبة التعليم بين األبناء، وتغير نظرة األبناء الريفيين إلى الزو         

مسـتوى التعلـيم    من  زوجاتهم  تكون  جيل األبناء من الطلبة الحضريين، يفضلون أن        

 المـرأة الموظفـة هـي       تعدالعالي، وأن األغلبية الساحقة من جيل األبناء الحضريين         

 . شريكة المستقبل المفضلة
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 ):1992(دراسة أبو علي ياسين 

 .ةيأزمة الزواج في سور: عنوان الدراسة

الباحث إلى أن الشباب أخذوا يميلون إلى التـأخر فـي           فيه  يشير  بحث نظري تقريري    

جميع أسباب أزمة الزواج غير إرادية،       يعدوالزواج، خصوصاً في أوساط المتعلمين،      

 الشباب مرغمون على تأجيل الزواج أو إلغاء التفكير فيه؛ وكمـا يوضـح أن               إنأي  

ن أسباب أزمة الزواج، والعازب صاحب الدخل الذي ال         التعليم والتأهيل المهني سبب م    

يستطيع به إعالة نفسه وأسرته القادمة، قد ال يقدم على الزواج ألنه ال يستطيع تـأمين                

 .المهر وتكاليف الزواج

 :)1995 (يردراسة إبراهيم مبارك الجو

، لمتحدة العربية ا  اإلمارات في دولة    تأخر الشباب الجامعي في الزواج    : دراسةعنوان ال 

 .المؤثرات والمعالجة

التعرف على المتغيرات والعوامل المؤدية إلى تأخر الشباب إلى حـين           : هدف الدراسة 

 عن الزواج، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة العوائق والعقبات المؤدية إلى عزوفهم

 . طالباً وطالبة75تكونت عينة البحث من : عينة الدراسة

 :أهم نتائج الدراسة

من أفراد العينة ترى أن قلة الدخل األسري له أثر كبير فـي              % 52.7نسبة  إن   •

 .عزوفهم عن الزواج

 عائقاً أمامهم عـن  يعدمن أفراد العينة ترى أن مواصلة التعليم  % 36.7نسبة  إن   •

 .اإلقدام عن الزواج

 :)1997(دراسة عبد الخالق يوسف الختانة 

دراسة ميدانية على عينة مـن       الذكور   تأخر سن الزواج عند الشباب     : الدراسة عنوان

 .األردن في الشباب في مدينة الحص
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 شخصاً تجاوزت أعمارهم السابعة والعشـرين       324 البحث   عينةشملت  : عينة الدراسة 

 .ولم يتزوجوا، عاماً

 :الدراسةأهم نتائج 

 % 70ن  أ و )30-27(ون في الفئة العمرية     عيقمن أفراد العينة     % 71.9ن  تبين أ  •

 .تكاليف الحياة سبب في تأخر الزواج ة ترى أن ارتفاعمن العين

من أفراد العينة ترى أن ارتفاع المستوى التعليمي لـدى الفتـاة             % 35نسبة  إن   •

 .سبب في تأخر سن الزواج

 :)1997( عبد المجيد الصمادي أحمددراسة 

 .دراسة مقارنة التجاهات الشباب نحو الزواج : الدراسةعنوان

، ة اتجاهات الشباب نحو الزواج على ضوء متغيـرات الجـنس           مقارن :هدف الدراسة 

 .والحالة االجتماعية، ومنطقة السكن، ومستوى الدخل االقتصادي، والديانة

 كلية تأهيل المعلمين العاليـة    طلبة  جامعة اليرموك و  مجموعة من طلبة    : عينة الدراسة 

 .بإربد في األردن

 :أهم نتائج الدراسة

 . مقارنة بالذكوراإلناثئية لصالح وجود فروق ذات داللة إحصا •

 .لصالح الشباب المسيحي مقارنة بالشباب المسلم إحصائيةذات داللة فروق وجود  •

ذوي لصالح ذوي الدخل المرتفع مقارنة بالشباب        إحصائيةذات داللة   فروق  وجود   •

 الدخل المتوسط والمنخفض

 .اء الريف والباديةلصالح أبناء المدن مقارنة بأبن إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •

الشباب األعـزب مقارنـة بـالمتزوجين        لصالح   إحصائيةوجود فروق ذات داللة      •

 .والمطلقين أو األرامل
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 ):2000 (إبراهيم شوقي عبد الحميددراسة 

مشكالت المسـتقبل   ،  مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة     : عنوان الدراسة 

 .الزواجي واألكاديمي

طـالب  الكشاف أهم مشكالت المستقبل الزواجي واألكاديمي لـدى         است: هدف الدراسة 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، ودراسة الفروق في هذه المشـكالت           في  طالبات  الو

 .ات الطلبةبين مختلف فئ

 الـذكور وقد بلغ عدد    .  وطالبة اًطالب) 2515( عينة الدراسة من     تتكون :عينة الدراسة 

) 1891(اإلناث  في حين بلغ عدد     . من إجمالي العينة   % 25طالباً، أي بنسبة     )624(

 وهم  ،ـور العام لطلبة الجامعة   ، أي بنسب انتشارهما في الجمه      %75بنسبة  أي  طالبة  

 .من مختلف الكليات النظرية والعملية بالجامعة

 :أهم نتائج الدراسة

ب اختالف الجنسين من حيث ترتيب المشكالت الزواجية في كل من مجموعتي الطال            •

 .والطالبات

مرتبـة تنازليـاً    ،  أن أهم خمس مشكالت للمستقبل الزواجي في عينة الطـالب         تبين   •

فر المال الذي   ا هي ارتفاع تكاليف الزواج، والخوف من عدم تو        ،حسب مدى شيوعها  

يؤمن المستقبل، والخوف من تأخر سن الزواج، وعدم وجود معلومـات ومهـارات             

أما ترتيب هذه المشكالت في عينـة       . المسكنلتكوين أسرة مستقرة وصعوبة توفير      

الطالبات فهو قلة فرص زواج الخريجة الجامعية، وارتفاع تكاليف الزواج، والخوف           

فر امن الزواج وترك األسرة، والخوف من تأخر سن الزواج، والخوف من عدم تـو             

 .المال الذي يؤمن المستقبل
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 فـرص زواج الخريجـة      وفي إطار أهم المشكالت تفردت الطالبات بمشكلتي قلـة         •

 بمشـكلتي  ينفـرد الطـالب      في حين . الجامعية، والخوف من الزواج وترك األسرة     

 .صعوبة توفير المسكن، وعدم وجود معلومات ومهارات لتكوين أسرة مستقرة

وفيما يتعلق بالفروق بين المجموعتين فإن الطالب أكثر معاناة من الطالبـات فـي               •

بينما تزداد معاناة الطالبات    . الذي يؤمن المستقبل  فر المال   امشكلة الخوف من عدم تو    

 الخوف من تأخر سن الزواج، وعـدم        يبالمقارنة بالطالب في بعض المشكالت، وه     

عن (،  ة، والخوف من الزواج وترك األسرة     وجود معلومات ومهارات لتكوين األسر    

 )االنترنت

 :)2000(دراسة عبد الودود ضيف 

ق عالجها على ضوء الكتاب     ائ آثارها طر  ،ة أسبابها  داء تفشي العنوس   : الدراسة عنوان

 .والسنة

بحث نظري وصفي تقريري يتحدث فيه الباحث عن معنى العنوسة لغوياً واجتماعيـاً             

ثم يتحدث عن أسبابها    ،  ونفسياً وأرقامها في البالد العربية ونسبتها بين الذكور واإلناث        

وتحاول ،  والتعليمخل مجال العلم    وخاصة لدى المرأة التي أخذت تد     ،  ويحصرها بالتعليم 

ثـم  ،  الحصول على أعلى الشهادات الجامعية مما يدفعها إلى التريث في عملية الزواج           

يتحدث عن أضرار العنوسة ويتمحور في غالء المهـور والمباهـاة والتفـاخر فـي               

ويزيد مـن نسـبة العنوسـة زواج الشـباب          ،  متطلبات ومستلزمات الزواج وتكاليفه   

، د الزوجـات  تعدق العالج لهذه الظاهرة ب    ائووضع طر ؛  ترك بنات الوطن  باألجنبيات و 

 .ومنع الزواج من األجنبيات، وتحديد المهور

 :)2000(دراسة إبراهيم محمد الضبيعي 

ق عالجها على ضـوء الكتـاب       ائ طر آثارها؛،  تفشي العنوسة أسبابها   : الدراسة عنوان

 .والسنة
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 وعن ارتفاعهـا    اإلسالميةة في البالد     يتحدث عن تفشي العنوس    يبحث وصفي تقرير  

في كل دولة وربطها بمجموعة من المتغيرات منها مرتبط بالعادات والتقاليـد وآخـر              

 يعود إلـى جشـع      هاوبعض،  يعود إلى أزمة المسكن وغالء األجور وارتفاع األسعار       

يضاف إلـى   ،   في رفع المهر والتباهي والمفخرة بالمتطلبات والمستلزمات       آباءبعض  

إلى الزواج باألجنبيات ألنهن أكثر فتنة وجماالً وأرخص مهراً من          و،  باهي باألنساب الت

 ذلـك   فضالً عـن  ،   مرتبط بالفتاة نفسها التذرع بإكمال الدراسة      هاوبعض،  بنات الوطن 

فر الشهادة والشكل والنسب والمستوى االقتصادي وذو منصب حتى تقبل          ايجب أن تتو  

 .بالزواج منه

 ):2000(عتيبي دراسة شقير حمود ال

 .العنوسة، المشكلة والعالج: عنوان الدراسة

بحث نظري يتحدث فيه بشكل وصفي عن ظاهرة تأخر سن الـزواج لـدى الشـباب                

المسلم ويتحدث عن األسباب التي تتعلق بالمشكلة ويحددها؛ بأسباب تتعلق بأهل الفتـاة             

 أو تعطيل الفتـاة     ويتمحور حول إجبار الفتاة على شخص معين، أو الطمع في راتبها،          

 تتعلق بالفتـاة نفسـها،      اًألجل الخدمة في المنزل، أو المغاالة في المهر ويعرض أسباب         

وتتمحور في اشتراط إكمال الدراسة، وعائق اشتراط الوظيفة، رفـض الـزواج مـن              

 تتعلق بالشاب تتمحور حول اإلعراض      اًفيها، وكذلك يقرر أسباب   عيب  وجود  و،  متزوٍج

عدم القدرة على تكـاليف     والزواج من الخارج،    ولحرية والمرونة،   عن الزواج بحجة ا   

عـدم الـزواج مـن      ورفض الزواج من أرملة،     و الثيب،   الزواج من رفض  والزواج،  

بعض الموظفات كالطبيبات، ثم يتحدث عن األخطار الناتجة عن العنوسـة وخاصـة             

ر األخـرى   ويضاف إلى ذلك األخطـا    ) اللواط ،رض اإليدز مانتشار الزنا،   (الصحية  

، ثم يطرح الباحـث     هموفعلهؤالء  التي تبرز في سلوك     ) الخلقي والنفسي واالجتماعي  (

د الزوجـات،  تعدالعالج بتوعية الجماهير عن طريق وسائل اإلعالم بتحديد المهور، وب 

 .ومنع الزواج من الخارج
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راً  تمثل المرجعية المعرفية لهذا البحث وتكـون إطـا         ةهذه الدراسات النظرية الوصفي   

 .هماً لمعرفة واقع الزواج، وأهميته وأسبابه ودوافعه ونتائجه في المجتمع العربيم

لهذا فقد أتى هذا البحث معززاً لهذه الدراسات النظرية من جهة، ومركزاً على تـأخر               

ومعرفة أسبابه ومدى انتشاره فـي المجتمـع، مـن     الجامعي  سن الزواج لدى الشباب     

ق، التي تمثل شريحة اجتماعية مهمة، ولها رأي بهذا         خالل عينة من طلبة جامعة دمش     

 . لهذا البحث من قبل الباحثعدالموضوع، من خالل مقياس ُأ

  :إجراءات البحث

  :عينة البحث-1

كلية الهندسـة   ،  كلية التربية ( ،بكليتينتمثلت  ،  جامعة دمشق عينة من طلبة    أخذ الباحث   

، ولقربهمـا بـالموقع الجغرافـي     ،  اسةلتشابههما في عدد سنوات الدر    ، وذلك   )المدنية

 العينة بالطريقـة العشـوائية مـن الطلبـة          وسِحبِتوالختالفهما في طبيعة الدراسة،     

 مـن   ) طالب وطالبة  400( بلغ حجم العينة  ،   الكليتين فيالمواظبين على المحاضرات    

 .ومن الجنسينالكليتين في السنتين األولى والخامسة 

  :البحثوفق متغيرات العينة راد أف توزع 1يبين الجدول رقم 

  يبين توزع أفراد العينة وفق متغيرات البحث)1(  الجدول رقم

 المتغير الكلية السنة الجنس
 الهندسة المدنية التربية الخامسة األولى الذكور اإلناث

المجموع

 400 200 200 212 188 209 191 العدد
 100 50 50 53 47 52.25 47.75 النسبة المئوية

  :منهج البحث-2

لمناسبته لطبيعـة   وذلك  ،  اقتضت طبيعة البحث االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي       

 لدراسـة تزويد بالمعلومات الالزمة    القدرته على المساهمة في     البحث الحالي من حيث     
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وتفسيرها للوصول  ،  ومن ثم تحليل هذه المعلومات    ،  علميوموضوعي  بشكل  الظاهرة  

 . التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف البحث المرجوةإلى النتائج

  :تصميم أداة البحث-3

  :قام الباحث بسلسلة من الخطوات

وخاصـة فـي    ،   تأخر سن الـزواج    عنفر لديه من مراجع     اراجع الباحث ما تو    -أ 

منهـا   واسـتخلص    )النفسية والتربوية واالجتماعية  (األدبيات والدراسات العربية    

 . سن الزواجتأخرمقياس أسباب لتشكيل بعض العبارات 

 منهـا   تْفِّذ ح ) عبارة 55( صياغتها وقد بلغ عددها      تجمعت العبارات التي تم    -ب 

صوغ العبارات ليصـبح    د  يعأو،  مالئمةالالمتكررة وغير   المتشابهة أو   رات  االعب

 . عبارة40عددها 

 فـي   عِرضـتْ ،  جل التأكد من صدق أداة البحث وصالحيتها ومدى شمولها        وأل -ج 

 10( بلـغ عـددهم   ،   األولي على مجموعة من المحكمين في كلية التربية        شكلها

، يلتعد أو ال  باإلضافةبالحذف أو   ،   إلبداء آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم    )عشرة

 عـدد بنـود     اخْتُِصر،  وفي ضوء النتائج والمقترحات والتصويبات التي قدموها      

 قياس في صـورته النهائيـة     الم طُبقَبعد ذلك   ،   عبارة )26إلى   40(المقياس من   

 .على أفراد العينة

  طالبـاً  75( مؤلفة من    ى عينة عشوائية  علطُبقَ  جل التأكد من ثبات المقياس      وأل -د 

، وبعد مرور خمسة عشر يوماً أعيد تطبيق المقياس عليهم          )تطبيق قبلي ) (وطالبة

ألول  معامل الترابط بين التطبيقـين ا      حِسب، وبعد ذلك    )تطبيق بعدي (مرة ثانية   

 بلـغ  بيرسون حيث تبين وجود معامل ترابط عاٍلترابط والثاني باستخدام معامل    

التحقـق  كما تم   ، بشكل يفي بأغراض البحث   يدل على ثبات المقياس     مما   0.87
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فكان مقداره  من ثبات بنود األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي           

0.86. 

 أمـام كـل     وِضع،   عبارة )26( يحتوي على    أصبح المقياس بشكله النهائي    -هـ

 مفتـاح   وِضـع  وقد   ) غير موافق  ،ال رأي لي  ،  موافق( لإلجابةبدائل  عبارة ثالث   

 بالموافقة  لإلجابة درجات   3حيث وضعت   ،  لهذا المقياس مؤلف من ثالث درجات     

 .ةيدرجة واحدة للعبارة السلب، ن للعبارة المحايدةا درجت2 ،للعبارة االيجابية

  : البحثوددح-4

 .) كلية الهندسة المدنية،كلية التربية( جامعة دمشق :ة المكانيالحدود -أ 

ذكوراً وإناثـاً   ،  وكلية الهندسة ،   كلية التربية  مجموعة من طلبة   :ة البشري الحدود -ب 

 . األولى والخامسةمن السنتين

 الدراسـي لعـام   مـن ا  الفصـل األول    البحـث خـالل     طُبـقَ    :الحدود الزمانية  -ج 

2003-2004. 

 : للبحثاإلحصائيالمجتمع -5

في الفصل األول من    ) طلبة كلية التربية وكلية الهندسة المدنية     (هو طلبة جامعة دمشق     

 وطالبة كعينة من الطالب      طالباً 440، حيث أخذ الباحث     2004-2003العام الدراسي   

المداومين من واقع سجالت مراقبي الدوام في الكليتين للسـنتين األولـى واألخيـرة،              

بسـبب  )  اسـتبانة  40(عت االستبانة على العينة ثم جمعت ودققت، واستبعد منها          وز

وبذلك اقتصرت العينة على    في االستبانات وعدم صالحيتها للتفريغ،      نواقص اإلجابات   

 . طالب وطالبة400

 :اإلحصائيةالمعالجة -6

ـ  العينة إلى الحاسوب     أفراد إجابات ُأدِخلَتْجل استخراج النتائج    أل وِلجبواسـطة   تْوع

وقـد  المستخدمة في العلوم االجتماعيـة،       SPSS للعلوم االجتماعية    اإلحصائيةالرزمة  

والمتوسـط   مثل النسبة المئوية     اإلحصائية مجموعة من العمليات والقوانين      استُخِْدمتْ
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وغيـر ذلـك ممـا يفـي        وت ستيودنت    الثنائيتحليل التباين   االنحراف المعياري و  و

 .اختبار فرضياتهال البحث و سؤعناإلجابة بأغراض 

 :نتائج البحث-7
 : السؤال الرئيسي للبحثعناإلجابة -أوالً

كليتي التربية  في   (تأخر سن الزواج كما تراها عينة من طلبة جامعة دمشق         ما أسباب   

 ).والهندسة المدنية

 بنـود   عـن  النسب المئوية إلجابات أفراد العينـة        2يبين الجدول رقم    :  العينة ككل  -أ

 .ترتيباً تنازلياًاس مرتبة المقي

  النسب المئوية إلجابات جميع أفراد العينة)2(  الجدول رقم

 غير موافق ال رأي لي موافق
 السبب ت

 % التكرار % التكرار % التكرار

 9.5 38 7 28 83.5 334 .أزمة السكن وغالء اإليجار 1

 7.5 30 15.25 61 77.25 309 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 2

 13 52 11.5 46 75.5 302 .ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 3

4 
فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى أو 

 .الفتاة عن تربية األخوة
291 72.75 67 16.75 42 10.5 

 15.5 62 12.75 51 71.75 287 .عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج 5

 16.75 67 15.25 61 68 272 .ةحالة األسرة االجتماعي 6

 22.25 89 10.25 41 67.5 270 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 7

 18.25 73 16 64 65.75 263 .تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها 8

 20.75 83 14 56 65.25 261 .مواصلة التحصيل العلمي 9

10 
حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ القرارات 

 .اجالمناسبة في الزو
260 65 73 18.25 67 16.75 

 20.5 82 15 60 64.5 258 .غالء المهور 11

 22.5 90 15.75 63 61.75 247 .الطموح الزائد في مواصفات الزوج أو الزوجة 12

 20 80 18.75 75 61.25 245 . غير الزواجدةتعدق مائإشباع الدافع الجنسي بطر 13

 24 96 15.75 63 60.25 241 .لفتىتباين المكانة االجتماعية للفتاة وا 14

15 
 يؤدي إلى صعوبة اً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن

 .اختيار الشريك
229 57.25 69 17.25 102 25.5 

 23.75 95 19.75 79 56.5 226 .التفاخر والتباهي بمتطلبات الزواج 16
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 غير موافق ال رأي لي موافق
 السبب ت

 % التكرار % التكرار % التكرار

 30.25 121 14 56 55.75 223 .انتظار الشريك المرغوب به بسبب السفر 17

 28.25 113 17.75 71 54 216 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 18

19 
انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل يؤدي إلى 

 .استقاللها مادياً عن األسرة
209 52.25 97 24.25 94 23.5 

 34.75 139 13 52 52.25 209 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 20

 29.25 117 20.5 82 50.25 201 .ولىالفشل في العالقات العاطفية األ 21

 28.5 114 22 88 49.5 198 .تسلط األهل وخصوصاً األب 22

 30.25 121 21.25 85 48.5 194 .تقدير الفرد لذاته 23

24 
يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تحمل 

 .المسؤولية
190 47.5 89 22.25 121 30.25 

25 
كس على بقية تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينع

 .أفراد األسرة
171 42.75 72 18 157 39.25 

 41 164 21 84 38 152 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26

 الكبرى لمشكلة   األهمية ككل تعطي أفراد العينة   إجابات  أن  ) 2(رقم  نالحظ من الجدول    

 مشـكلة اجتماعيـة   ، وهذه المشـكلة     %83.5 وقد بلغت نسبتها     اإليجارالسكن وغالء   

 على الزواج، لعدم وجود مسـاكن شـعبية         المقِْدمةُفئة الشباب   عاني منها   تاقتصادية،  

  بأن الـزواج قسـمة ونصـيب       إيمانهميلي ذلك   ثم  . رخيصة للراغبين في بناء أسرة    

وهـذا أمـر مثيـر       ، يؤمن بالقدرية  الذيوهذا يدل على االعتقاد الديني      ،  %)77.25(

ن حيث اعتقادهم بأن ال حول لهم وال قوة في مسألة   لالهتمام بالنسبة للشباب الجامعي م    

االقتصادية عادت   األسباب أند ذلك نالحظ    عيستسلمون لهذا األمر، وب    ومن ثم الزواج  

 كسـبب مـن     ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة   إلى الظهور حيث يشير أفراد العينة إلى        

لدى فئة الشباب   لمادية  فر المقدرة ا  ا وذلك لعدم تو   ،%)75.5 ( سن الزواج  تأخرأسباب  

 المتطلبات والمستلزمات   تأمين إمكانيةعدم  فضالً عن    الراغبين بالزواج وتكوين أسرة   

يتمثـل فـي     الفرد   إرادةخارج  قاهر   سبب اجتماعي    يأتي، ثم    بعملية الزواج  الخاصة

 ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربيـة األخـوة        %) 72.75(فقدان الوالدين، أو أحدهما     

 آخـر كسـبب    المادية والرعاية االجتماعية والدراسية      منه وتأمين المتطلبات   األصغر
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 يتفق عليها جميع أفراد العينة وهي       أخرى مشكلة   تأتي سن الزواج، ثم     تأخريؤدي إلى   

 إلى ضـيق    ويعود ذلك أحياناً  %) 71.75 (عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج      

 خصائص المساكن في المدن من حيـث        منزل األسرة الذي ال يتسع لوافد جديد بسبب       

 يعود هذا األمر إلى عدم تكيف الزوجة        أن، كما يمكن    صغر حجمها وقلة عدد الغرف    

، ألنه في حال السكن مع أهل الزوج فإن         مع أهل الزوج ورغبتها في االستقاللية عنهم      

 . من القرارات في األسرة ستكون بيد أهل الزوجكثيراً

 : حسب الجنس-ب

ترتيبـاً   بنود المقياس مرتبـة      نعاإلناث  النسب المئوية إلجابات     3 رقم   يبين الجدول 

 :تنازلياً

 ناثالنسب المئوية إلجابات اإل )3 (الجدول رقم

 غير موافق ال رأي لي موافق
 السبب ت

 % التكرار % التكرار % التكرار

 6.28 12 7.85 15 85.86 164 .أزمة السكن وغالء اإليجار 1

 10.47 20 13.61 26 75.92 145 .يف المعيشة والحياةارتفاع تكال 2

 12.57 24 14.14 27 73.30 140 .عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج 3

4 
فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى أو 

 .الفتاة عن تربية األخوة
140 73.30 33 17.28 18 9.42 

 7.85 15 19.37 37 72.77 139 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 5

 13.61 26 19.90 38 66.49 127 .تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها 6

 13.09 25 20.94 40 65.97 126 .دة غير الزواجتعدمق ائإشباع الدافع الجنسي بطر 7

 25.13 48 10.99 21 63.87 122 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 8

 15.18 29 21.47 41 63.35 121 .مواصلة التحصيل العلمي 9

 15.71 30 21.99 42 62.30 119 .حالة األسرة االجتماعية 10

 23.56 45 14.66 28 61.78 118 .تباين المكانة االجتماعية للفتاة والفتى 11

 18.32 35 19.90 38 61.78 118 .الطموح الزائد في مواصفات الزوج أو الزوجة 12

 21.47 41 19.37 37 59.16 113 .جالتفاخر والتباهي بمتطلبات الزوا 13

 24.08 46 17.28 33 58.64 112 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 14
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15 
حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ القرارات 

 .المناسبة في الزواج
111 58.12 42 21.99 38 19.90 

 22.51 43 20.42 39 57.07 109 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 16

17 
 يؤدي إلى صعوبة اً معيناًوز الفتى والفتاة سنتجا

 .اختيار الشريك
106 55.50 37 19.37 48 25.13 

 21.99 42 22.51 43 55.50 106 .غالء المهور 18

 31.94 61 16.23 31 51.83 99 .انتظار الشريك المرغوب به بسبب السفر 19

 26.18 50 23.04 44 50.79 97 .الفشل في العالقات العاطفية األولى 20

 23.56 45 26.70 51 49.74 95 .تقدير الفرد لذاته 21

22 
انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل يؤدي إلى 

 .استقاللها مادياً عن األسرة
94 49.21 49 25.65 48 25.13 

 25.13 48 26.70 51 48.17 92 .تسلط األهل وخصوصاً األب 23

24 
مل يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تح

 .المسؤولية
87 45.55 54 28.27 50 26.18 

25 
تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينعكس على 

 .بقية أفراد األسرة
82 42.93 40 20.94 69 36.13 

 34.55 66 23.56 45 41.88 80 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26

 

 أفراد العينة   جاباتإ اإلناث تتفق بشكل عام مع       إجاباتأن  ) 3 (من الجدول رقم  نالحظ  

 أزمة السكن وغالء اإليجار   :  المراتب الخمس األولى   اآلتية احتلت األسباب    وقدككل،  

عدم رغبة  ،  )%75.92( وقد بلغت نسبتها     ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة   ،  %)85.86(

فقـدان الوالـدين أو      ،)%73.30 ( وقد بلغت نسـبتها    ،الزوجة بالسكن مع أهل الزوج    

 ،)%73.30(وقد بلغـت نسـلتها     ،ية الفتى أو الفتاة عن تربية األخوة      أحدهما ومسؤول 

أهمية العاملين   األمر الذي يؤكد     ،%)72.77( وقد بلغت نسبتها     الزواج قسمة ونصيب  

 . سن الزواج لدى الشباب الجامعيتأخر في االقتصادي واالجتماعي
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 :ترتيباً تنازلياًلمقياس مرتبة  بنود انالنسب المئوية إلجابات الذكور ع) 4 (يبين الجدول رقم

  النسب المئوية إلجابات الذكور)4 (الجدول رقم
 غير موافق ال رأي لي موافق

 السبب ت
 % التكرار % التكرار % التكرار

 7.18 15 11.48 24 81.34 170 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 1
 12.44 26 6.22 13 81.34 170 .أزمة السكن وغالء اإليجار 2
 15.31 32 9.57 20 75.12 157 .ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 3
 17.70 37 9.09 19 73.21 153 .حالة األسرة االجتماعية 4
 19.14 40 8.13 17 72.73 152 .غالء المهور 5

6 
فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى أو 

 11.48 24 16.27 34 72.25 151 .الفتاة عن تربية األخوة

7 
حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ القرارات 

 13.88 29 14.83 31 71.29 149 .المناسبة في الزواج
 19.62 41 9.57 20 70.81 148 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 8
 18.18 38 11.48 24 70.33 147 .عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج 9
 25.84 54 7.18 15 66.99 140 .مواصلة التحصيل العلمي 10
 22.49 47 12.44 26 65.07 136 .تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها 11
 26.32 55 11.96 25 61.72 129 .الطموح الزائد في مواصفات الزوج أو الزوجة 12
 28.71 60 11.96 25 59.33 124 .انتظار الشريك المرغوب به بسبب السفر 13
 24.40 51 16.75 35 58.85 123 .عية للفتاة والفتىتباين المكانة االجتما 14

15 
 يؤدي إلى صعوبة اختيار اً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن

 25.84 54 15.31 32 58.85 123 .الشريك
 26.32 55 16.75 35 56.94 119 .دة غير الزواجتعد مقائبطرإشباع الدافع الجنسي  16

17 
زل يؤدي إلى انخراط الفتاة في العمل خارج المن

 22.01 46 22.97 48 55.02 115 .استقاللها مادياً عن األسرة
 25.84 54 20.10 42 54.07 113 .التفاخر والتباهي بمتطلبات الزواج 18
 33.49 70 15.31 32 51.20 107 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 19
 31.58 66 17.70 37 50.72 106 .تسلط األهل وخصوصاً األب 20
 32.06 67 18.18 38 49.76 104 .الفشل في العالقات العاطفية األولى 21
 33.97 71 16.75 35 49.28 103 .يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تحمل المسؤولية 22
 36.36 76 16.27 34 47.37 99 .تقدير الفرد لذاته 23
 44.50 93 9.09 19 46.41 97 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 24

25 
تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينعكس على 

 42.11 88 15.31 32 42.58 89 .بقية أفراد األسرة
 46.89 98 18.66 39 34.45 72 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26
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 في المراتب الخمـس     اآلتيةألسباب  يضعون ا لذكور  ا أن )4(من الجدول رقم    نالحظ  

، أزمة السكن وغالء اإليجار   ،  81.34ت نسبتها    وقد بلغ  الزواج قسمة ونصيب  : األولى

 وقد  حالة األسرة االجتماعية  ،  75.12 وقد بلغت نسبتها     ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة   

مـرة  ، األمر الذي يؤكد     72.73 وقد بلغت نسبتها     غالء المهور ،  73.21بلغت نسبتها   

ظهـور  وهو   ساسياًأ أمراًأهمية العاملين االقتصادي واالجتماعي، ونالحظ هنا       أخرى  

، فمن  غالء المهور  و حالة األسرة االجتماعية  وهما  بالمقارنة مع اإلناث    سببين مختلفين   

 وماديـاً   مختلفتين اجتماعيـاً   أسرتين يلتقي شاب وفتاة من      أن في الجامعة    الشائع جداً 

يعيق زواجهما بشكل عام أو يؤدي إلى       ن هذا االختالف    ك، ل أسرة تكوين   ويقرران معاً 

أمر آخر  فضالً عن   ،  األسرتينبين  التوصل إلى تفاهم     ريثما يتم حل المشكلة أو       هتأخير

األساسـية  األسباب   من   ه الشباب يعدومتطلبات الزواج الكثيرة الذي     وهو غالء المهور    

 .عملية تكوين األسرةفشل في 

 : حسب الكلية-ج

 مرتبة  بنود المقياس  نالنسب المئوية إلجابات طلبة كلية التربية ع       5يبين الجدول رقم    

 :ترتيباً تنازلياً

  النسب المئوية إلجابات طلبة كلية التربية)5 (الجدول رقم

 غير موافق ال رأي لي موافق
 السبب ت

 % التكرار % التكرار % التكرار

 10 20 5.5 11 84.5 169 .أزمة السكن وغالء اإليجار 1

 13.5 27 10.5 21 76 152 .ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 2

 6.5 13 19.5 39 74 148 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 3

 12 24 15 30 73 146 .مواصلة التحصيل العلمي 4

 17 34 11.5 23 71.5 143 .عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج 5

6 
فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى أو الفتاة 

 .عن تربية األخوة
140 70 38 19 22 11 

 16 32 17 34 67 134 .حالة األسرة االجتماعية 7

 18 36 17 34 65 130 .تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها 8

 18 36 18.5 37 63.5 127حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ القرارات المناسبة  9
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 .في الزواج

 21.5 43 16 32 62.5 125 .الطموح الزائد في مواصفات الزوج أو الزوجة 10

 29.5 59 10 20 60.5 121 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 11

 19.5 39 21 42 59.5 119 .دة غير الزواجتعدق مائإشباع الدافع الجنسي بطر 12

 24 48 17 34 59 118 .غالء المهور 13

 27 54 14.5 29 58.5 117 .تباين المكانة االجتماعية للفتاة والفتى 14

 21.5 43 23 46 55.5 111 . والتباهي بمتطلبات الزواجالتفاخر 15

 34.5 69 13.5 27 52 104 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 16

 28 56 20.5 41 51.5 103 .الفشل في العالقات العاطفية األولى 17

 32 64 20.5 41 47.5 95 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 18

 39.5 79 14.5 29 46 92 .ب السفرانتظار الشريك المرغوب به بسب 19

20 
 يؤدي إلى صعوبة اً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن

 .اختيار الشريك
92 46 45 22.5 63 31.5 

21 
انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل يؤدي إلى 

 .استقاللها مادياً عن األسرة
88 44 63 31.5 49 24.5 

22 
كس على بقية تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينع

 .أفراد األسرة
80 40 40 20 80 40 

 36 72 24.5 49 39.5 79 .تسلط األهل وخصوصاً األب 23

 38 76 26.5 53 35.5 71 .يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تحمل المسؤولية 24

 37.5 75 27 54 35.5 71 .تقدير الفرد لذاته 25

 39.5 79 27 54 33.5 67 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26

 في المراتب   اآلتيةاألسباب   يضعونطلبة كلية التربية     أن   )5(نالحظ من الجدول رقم     

ارتفاع تكـاليف   ،  84.5 وقد بلغت نسبتها     أزمة السكن وغالء اإليجار   : الخمس األولى 

، %74 وقد بلغت نسبتها   الزواج قسمة ونصيب  ،  %76 وقد بلغت نسبتها   المعيشة والحياة 

 وقد بلغت نسبتها    عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج      ،  العلميمواصلة التحصيل   

، وهذا ينسجم بشكل عام مع ما تقدم ولكننا نالحظ هنا ظهور سبب مختلف وهو               71.5

التحصيل العلمي  متابعة التحصيل العلمي، فغالبية طلبة كلية التربية يميلون إلى متابعة           

فر اختصاصات كثيـرة فـي دبلـوم        اتووكذلك   ،متاح لهم العالي وخاصة اإلناث ألنه     

قـد  دبلوم التأهيل التربوي، هذه الرغبة بالمواصلة العلمية        فضالً عن   الدراسات العليا   

 . في العزوف عن الزواج أو التفكير بهتكون سبباً
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مرتبـة   بنود المقياس    نالنسب المئوية إلجابات طلبة كلية الهندسة المدنية ع        )6(يبين الجدول رقم    

 :ازلياًترتيباً تن

  النسب المئوية إلجابات طلبة كلية الهندسة المدنية)6 (الجدول رقم
 غير موافق ال رأي لي موافق

 السبب  ت
 % التكرار % التكرار % التكرار

 9 18 8.5 17 82.5 165 .أزمة السكن وغالء اإليجار 1

 8.5 17 11 22 80.5 161 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 2

3 
دين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربية فقدان الوال
 .األخوة

151 75.5 29 14.5 20 10 

 12.5 25 12.5 25 75 150 .ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 4

 15 30 10.5 21 74.5 149 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 5

 14 28 14 28 72 144 .عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج 6

 17 34 13 26 70 140 . المهورغالء 7

 17.5 35 13.5 27 69 138 .حالة األسرة االجتماعية 8

 19.5 39 12 24 68.5 137 . يؤدي إلى صعوبة اختيار الشريكاً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن 9

 18.5 37 15 30 66.5 133 .تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها 10

11 
ؤثر في اتخاذ القرارات المناسبة في حالة األسرة المادية ت

 .الزواج
133 66.5 36 18 31 15.5 

 21 42 13.5 27 65.5 131 .انتظار الشريك المرغوب به بسبب السفر 12

 20.5 41 16.5 33 63 126 .دة غير الزواجتعدق مائإشباع الدافع الجنسي بطر 13

 21 42 17 34 62 124 .تباين المكانة االجتماعية للفتاة والفتى 14

 23 46 15.5 31 61.5 123 .تقدير الفرد لذاته 15

 23.5 47 15.5 31 61 122 .الطموح الزائد في مواصفات الزوج أو الزوجة 16

17 
انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل يؤدي إلى استقاللها 

 .مادياً عن األسرة
121 60.5 34 17 45 22.5 

 24.5 49 15 30 60.5 121 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 18

 21 42 19.5 39 59.5 119 .تسلط األهل وخصوصاً األب 19

 22.5 45 18 36 59.5 119 .يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تحمل المسؤولية 20

 26 52 16.5 33 57.5 115 .التفاخر والتباهي بمتطلبات الزواج 21

 29.5 59 13 26 57.5 115 .مواصلة التحصيل العلمي 22

 35 70 12.5 25 52.5 105 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 23

 30.5 61 20.5 41 49 98 .الفشل في العالقات العاطفية األولى 24

 38.5 77 16 32 45.5 91 .تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينعكس على بقية أفراد األسرة 25

 42.5 85 15 30 42.5 85 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26
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األسـباب   يركـزون علـى   طلبة كلية الهندسة المدنية     ن  أ )6(نالحظ من الجدول رقم     

أعتقد أن الـزواج قسـمة      ،  82.5 وقد بلغت نسبتها     أزمة السكن وغالء اإليجار   : اآلتية

الفتى أو الفتـاة  فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية    ،  80.5 وقد بلغت نسبتها     ونصيب

 وقد بلغت   ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة   ،  %75.5قد بلغت نسبتها     و عن تربية األخوة  

، %74.5 وقد بلغت نسـبتها      للخريج الجامعي مستوى الدخل المنخفض    ،  %75نسبتها  

 في تأمين نفقاته المعيشية والدراسية، وبعد التخرج        أسرتهلى  فهو قبل التخرج يعتمد ع    

 لتـأمين   ون المستوى المطلوب  يحتاج إلى سنوات حتى يقف على قدميه، ولكن يبقى د         

نفقات عملية الزواج، وهذه النفقات متغيرة ومتزايدة بشكل مستمر، مما يدفعـه إلـى              

 . مع إجابات العينة ككل، وهذا يتفق عموماًعزوف عن الزواج أو التفكير به

 : حسب السنة الدراسية-د

بنـود المقيـاس     نالنسب المئوية إلجابات طلبة السنة األولى ع       )7(يبين الجدول رقم    

 :ترتيباً تنازلياًالبحث مرتبة 

 النسب المئوية إلجابات طلبة السنة األولى) 7 (الجدول رقم
 غير موافق ال رأي لي موافق

 السبب  الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

 9.04 17 10.11 19 80.85 152 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 1

 11.17 21 9.04 17 79.79 150 .رأزمة السكن وغالء اإليجا 2

3 
فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية 

 .الفتى أو الفتاة عن تربية األخوة
147 78.19 24 12.77 17 9.04 

 14.36 27 9.57 18 76.06 143 .ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 4

 17.02 32 7.98 15 75.00 141 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 5

 13.30 25 13.30 25 73.40 138 .ة الزوجة بالسكن مع أهل الزوجعدم رغب 6

 14.36 27 12.77 24 72.87 137 .حالة األسرة االجتماعية 7

 16.49 31 14.89 28 68.62 129 .غالء المهور 8

9 
حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ 

 .القرارات المناسبة في الزواج
123 65.43 33 17.55 32 17.02 

 22.34 42 12.77 24 64.89 122 .واصلة التحصيل العلميم 10

11 
 يؤدي إلى اً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن
 .صعوبة اختيار الشريك

121 64.36 26 13.83 41 21.81 
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 22.34 42 13.30 25 64.36 121 .تسلط األهل وخصوصاً األب 12

13 
دة غير تعد مقائبطرإشباع الدافع الجنسي 

 .الزواج
119 63.30 34 18.09 35 18.62 

 21.81 41 15.43 29 62.77 118 .انتظار الشريك المرغوب به بسبب السفر 14

 19.15 36 18.62 35 62.23 117 .الطموح الزائد في مواصفات الزوج أو الزوجة 15

 23.94 45 13.83 26 62.23 117 .التفاخر والتباهي بمتطلبات الزواج 16

 20.21 38 19.15 36 60.64 114 .التي ينوي تكوينهاتقدير الفرد لألسرة  17

 18.62 35 22.87 43 58.51 110 .تباين المكانة االجتماعية للفتاة والفتى 18

 26.60 50 14.89 28 58.51 110 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 19

20 
انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل 
 .يؤدي إلى استقاللها مادياً عن األسرة

105 55.85 35 18.62 48 25.53 

21 
يعزف الشباب عن الزواج هرباً من 

 .تحمل المسؤولية
103 54.79 33 17.55 52 27.66 

 29.26 55 17.55 33 53.19 100 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 22

 27.66 52 22.34 42 50.00 94 .تقدير الفرد لذاته 23

 29.79 56 22.34 42 47.87 90 .الفشل في العالقات العاطفية األولى 24

25 
تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج 

 .ينعكس على بقية أفراد األسرة
84 44.68 33 17.55 71 37.77 

 38.83 73 20.21 38 40.96 77 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26

 

مراتب  في ال  اآلتيةاألسباب  يضعون  طلبة السنة األولى    ن  أ )7(نالحظ من الجدول رقم     

أزمـة  ،  %80.85 وقد بلغت نسـبتها      أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب    : الخمس األولى 

فقـدان الوالـدين، أو أحـدهما       ،  %79.79وقد بلغت نسـبتها      السكن وغالء اإليجار  

ارتفاع تكـاليف   ،  78.19 وقد بلغت نسبتها     ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربية األخوة      

 وقـد   مستوى الدخل المنخفض للرجـل     ،%76.06 وقد بلغت نسبتها     المعيشة والحياة 

 . مع إجابات العينة ككل وهذا يتفق عموماً،%75.00بلغت نسبتها 

 بنود المقيـاس    نالنسب المئوية إلجابات طلبة السنة الخامسة ع      ) 8 (يبين الجدول رقم  

 :ترتيباً تنازلياًمرتبة 
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  النسب المئوية إلجابات طلبة السنة الخامسة)8(  الجدول رقم

 غير موافق ال رأي لي موافق
 السبب ت

 % التكرار % التكرار % التكرار

 8.02 17 5.19 11 86.79 184 .أزمة السكن وغالء اإليجار 1

 11.79 25 13.21 28 75.00 159 .ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 2

 6.13 13 19.81 42 74.06 157 .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 3

 17.45 37 12.26 26 70.28 149 .زوجة بالسكن مع أهل الزوجعدم رغبة ال 4

 16.51 35 13.21 28 70.28 149 .تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها 5

فقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى  6
 11.79 25 20.28 43 67.92 144 .أو الفتاة عن تربية األخوة

 19.34 41 15.09 32 65.57 139 .مواصلة التحصيل العلمي 7

حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ القرارات  8
 16.51 35 18.87 40 64.62 137 .المناسبة في الزواج

 18.87 40 17.45 37 63.68 135 .حالة األسرة االجتماعية 9

 28.77 61 9.43 20 61.79 131 .تباين المكانة االجتماعية للفتاة والفتى 10

د في مواصفات الزوج أو الطموح الزائ 11
 25.47 54 13.21 28 61.32 130 .الزوجة

 24.06 51 15.09 32 60.85 129 .غالء المهور 12

 26.89 57 12.26 26 60.85 129 .مستوى الدخل المنخفض للرجل 13

دة غير تعدق مائإشباع الدافع الجنسي بطر 14
 21.23 45 19.34 41 59.43 126 .الزواج

 28.77 61 18.87 40 52.36 111 .عالقات العاطفية األولىالفشل في ال 15

 23.58 50 25.00 53 51.42 109 .التفاخر والتباهي بمتطلبات الزواج 16

 39.62 84 8.96 19 51.42 109 .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 17

 يؤدي إلى اً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن 18
 28.77 61 20.28 43 50.94 108 .صعوبة اختيار الشريك

 29.72 63 20.28 43 50.00 106 .مساعدة الفتاة لذويها بعملها 19

 37.74 80 12.74 27 49.53 105 .انتظار الشريك المرغوب به بسبب السفر 20

انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل يؤدي  21
 21.70 46 29.25 62 49.06 104 .إلى استقاللها مادياً عن األسرة

 32.55 69 20.28 43 47.17 100 .قدير الفرد لذاتهت 22

تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينعكس  23
 40.57 86 18.40 39 41.04 87 .على بقية أفراد األسرة

يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تحمل  24
 32.55 69 26.42 56 41.04 87 .المسؤولية

 33.96 72 29.72 63 36.32 77 .تسلط األهل وخصوصاً األب 25

 42.92 91 21.70 46 35.38 75 .الصداقة واالختالط بين الجنسين 26
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يعطون المراتب الخمس األولـى     طلبة السنة الخامسة    ن  أ )8(نالحظ من الجدول رقم     

ارتفـاع  ،  %79.86 وقد بلغـت نسـبتها       أزمة السكن وغالء اإليجار   : اآلتيةألسباب  ل

 وقـد   أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب    ،  %75نسبتها  وقد بلغت    تكاليف المعيشة والحياة  

  وقـد بلغـت نسـبتها      عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أهل الزوج      ،  %75بلغت نسبتها   

 مـن حيـث خصـائص الشـريك         تقدير الفرد لألسرة التي ينوي تكوينها     ،  28.70%

 من حيـث عـدد األطفـال     التي سيكونهاأسرتهومواصفاته، وكذلك تصور الفرد عن     

 .%82.70وقد بلغت نسبتها  ومستقبلهم

 :فرضيات البحثنتائج اختبار -ثانياً

 :الفرضية األولى-1

 بين متوسط درجات طلبة كلية التربيـة ومتوسـط          فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك 

درجات طلبة كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مسـتوى              

 .0.05الداللة 

تائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات طلبة كلية  يبين ن)9(  الجدول رقم

 التربية ومتوسط درجات طلبة كلية الهندسة المدنية

 المتوسط العدد الكلية
االنحراف 
 المعياري

 دح قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 القرار

 6.39390 60.2500 200 التربية كلية
 7.63916 62.9950 200 المدنية الهندسة كلية

 0.01دالة  0.000 398 3.897-

لـة عنـد    ا وهـي د   )3.897-( بلغت   ستيودنت ن قيمة ت  من الجدول السابق أ   نالحظ  

 نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلـة التـي          ومن ثم  0.01مستوى داللة   

طلبة متوسط درجات  طلبة كلية التربية و   متوسط درجات    داللة إحصائية بين     و فرق ذ  هناك :تقول

 .0.01تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة  أسبابعلى مقياس ة المدنية كلية الهندس
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تـأخر سـن     ل اًأسـباب طالب الهندسة المدنية    لدى   إن: وبناء على ما تقدم يمكن القول     

  وذلك من أجل تـأمين مسـتلزمات العمـل         ،طلبة كلية التربية  لدى   هامنأكثر  الزواج  

فضـالً عـن    ،  تأمين مكتب هندسي  وضرورة   ،مناسبة المستقبلي وإيجاد فرصة عمل   

 ضـرورياً   يعد  ال والذي ،اكتساب الخبرة العملية والعلمية والمهنية في مجال الهندسة       

االختالف في طبيعة الدراسة بين كليتي التربيـة        فضالً عن   ،  بالنسبة لطلبة كلية التربية   

ـ  ، في العمر  يفي حال التقارب أو التساو    وبشكل عام   ،  والهندسة المدنية   الـذكور   إنف

 مـن ناحيـة     ء الملقاة عليهم   من اإلناث إلى تأخير سن الزواج بسبب األعبا        أكثر ميالً 

ـ  اً التي تتطلب مستوى مادي    الحياة الزوجية ومتطلبات   تأمين مستلزمات  ، مهـر ( اً عالي

 يضاف إلى ذلك التفكير بإنهاء خدمة العلم بعد التخرج وعدم التفكير            )...سيارة،  مسكن

 .عد االنتهاء من أداء الخدمة العسكريةتباط إال بباالر

 : الفرضية الثانية-2

 بين متوسط درجات الـذكور ومتوسـط درجـات           فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك 

 .0.05اإلناث على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 يبين نتائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات الذكور )10(  الجدول رقم

 متوسط درجات اإلناث على مقياس أسباب تأخر سن الزواجو

 المتوسط العدد الجنس
االنحراف 
 المعياري

 القرار مستوى الداللة دح قيمة ت

 5.97419 62.1571 191 اإلناث
 8.09090 61.1340 209 الذكور

 غير دالة 0.149 398 1.447

نقبـل   ومن ثم ير دالة،   وهي غ  )1.447(ن قيمة ت بلغت     أ السابق   جدولنالحظ من ال  

 .الصفريةالفرضية 

، بسبب ما لديهم من      بشكل عام  كون هناك فروق بين الذكور واإلناث     تمن الطبيعي أال    

 ه التي تتطلب مستلزمات مادية كبيرة ومسؤوليت      وثقافة نحو هذه المسألة   ودراية  معرفة  

 .والد في عملية التربية واإلنفاق واألاآلخرأمام الطرف 
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  : الثالثةالفرضية-3

 بين متوسط درجات طلبة السنة األولـى ومتوسـط    فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك 

درجات طلبة السنة الخامسة على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة             

0.05. 

 يبين نتائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات طلبة السنة )11(  الجدول رقم

 طلبة السنة األخيرة على مقياس أسباب تأخر سن الزواجاألولى ومتوسط درجات 

 المتوسط العدد السنة
 االنحراف
 المعياري

 دح قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 القرار

 7.30655 62.8564 188 األولى السنة
 6.87699 60.5283 212 الخامسة السنة

 0.01دالة  0.001 398 3.281

 وهي دالة عند مستوى داللة      )3.281(غت  ن قيمة ت بل   أ )11( مالجدول رق نالحظ من   

0.01  هنـاك : ونقبل الفرضية البديلة التي تقـول      ، نرفض الفرضية الصفرية   ومن ثم 

 داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات طلبة            وفرق ذ 

 .0.01السنة الخامسة على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 والمعوقات التي تـؤدي إلـى       األسبابيعانون من كثير من      طلبة السنة األولى   نإأي  

 طالب  ألن، وهذا أمر طبيعي      السنة األخيرة  طلبةتأخر سن الزواج وذلك بالمقارنة مع       

 إلنهـاء والعمل   كثير من الوقت     وأمامهالسنة األولى ما زال في بداية حياته الجامعية         

، دهم على األهل لتأمين متطلبات دراستهم واحتياجاتهم      يضاف إلى ذلك اعتما   ،  دراسته

أثنـاء متابعـة    في  األمر الذي يجعلهم عاجزين بكل المقاييس عن اتخاذ قرار الزواج           

هـو يفكـر بهـذا    وأما بالنسبة لطالب السنة األخيرة فقد أنهى دراسته تقريباً   ،  الدراسة

 .األمر جدياً

  :الفرضية الرابعة-4

 بين متوسط درجات طلبة السنة األولـى ومتوسـط   لة إحصائية  فرق ذو دال   ليس هناك 

 على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند        كلية التربية درجات طلبة السنة الخامسة في      

 .0.05مستوى الداللة 
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 يبين نتائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات طلبة السنة )12(  الجدول رقم

 خيرة في كلية التربيةاألولى ومتوسط درجات طلبة السنة األ

 المتوسط العدد التربية
 االنحراف
 المعياري

 دح قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 القرار

 6.17252 61.3000 90 األولى السنة

 6.47096 59.3909 110 الخامسة السنة
 0.05دالة عند  0.035 198 2.119

وى الداللـة   وهي دالة عند مسـت    ) 2.119(نالحظ من الجدول السابق أن قيم ت بلغت         

0.05  ، داللة  و فرق ذ  هناك:  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة      ومن ثم 

إحصائية بين متوسط درجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات طلبة السنة الخامسة            

 .0.05في كلية التربية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

 الفروق بين طلبـة السـنة       عن ية مع نتيجة الفرضية الثالثة    الفرضوتتوافق نتيجة هذه    

 .لى والسنة الخامسة بشكل عاماألو

 الفرضية الخامسة-5

 بين متوسط درجات طلبة السنة األولـى ومتوسـط    فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك 

درجات طلبة السنة الخامسة في كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تـأخر سـن               

 .0.05د مستوى الداللة الزواج عن

 يبين نتائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات طلبة السنة )13(  الجدول رقم

 األولى ومتوسط درجات طلبة السنة األخيرة في كلية الهندسة المدنية

 الهندسةكلية 
 المدنية

 المتوسط العدد
 االنحراف
 المعياري

 دح قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 القرار

 7.97806 64.2857 98 األولى السنة

 7.11912 61.7549 102 الخامسة السنة
 0.05دالة عند  0.019 198 2.369

وهي دالة عند مسـتوى الداللـة       ) 2.369( قيمة ت    أن) 13(نالحظ من الجدول رقم     

0.05  ، داللة  و فرق ذ  هناك:  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة      ومن ثم 

رجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات طلبة السنة الخامسة         إحصائية بين متوسط د   
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ن الزواج عنـد مسـتوى الداللـة    في كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر س     

 .الثالثة والرابعةوتتوافق هذه النتيجة مع نتيجة الفرضيتين السابقتين ، 0.05

 :الفرضية السادسة-6

وسط درجات الـذكور ومتوسـط درجـات         بين مت   فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك 

اإلناث طلبة كلية التربية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مسـتوى الداللـة               

0.05. 

 يبين نتائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات اإلناث )14(  الجدول رقم

 ومتوسط درجات الذكور طلبة كلية التربية

 المتوسط العدد التربيةكلية 
 االنحراف

 معياريال
 دح قيمة ت

 مستوى
 الداللة

 القرار

 5.64846 61.5660 106 اإلناث

 6.87433 58.7660 94 الذكور
 0.01دالة عند  0.002 198 3.123

 0.01 داللة إحصائية عند مستوى داللة       يد فرق ذ  ووج )14(رقم  نالحظ من الجدول    

وهي دالة علـى     )3.123(بين الذكور واإلناث طلبة كلية التربية حيث بلغت قيمة ت           

 و فـرق ذ   هناك:  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة     ومن ثم ،  0.01مستوى داللة   

داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث طلبة كلية التربية            

 .0.01على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 

ضية الثانية المتعلقة بالفروق بين الذكور واإلناث       وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة الفر     

 .من أفراد العينة بشكل عام

 :الفرضية السابعة-7

اإلناث  بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات         فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك 

 .0.05طلبة كلية الهندسة المدنية على مقياس أسباب تأخر سن الزواج عند مستوى الداللة 
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 يبين نتائج اختبار داللة الفرق بين متوسط درجات اإلناث )15(  مالجدول رق

 ومتوسط درجات الذكور طلبة كلية الهندسة المدنية

 الهندسةكلية 
 المدنية

 المتوسط العدد
 االنحراف
 المعياري

 دح قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 القرار

 6.31330 62.8941 85 اإلناث

 8.51389 63.0696 115 الذكور
 غير دالة 0.867 198 167.-

 بين ذكور وإناث     فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك  أنه   )15( من الجدول رقم     نالحظ

 ومـن ثـم   ،   غير دالة  وهي) 0.167-(قيمة ت   طلبة كلية الهندسة المدنية حيث بلغت       

 .نقبل الفرضية الصفرية

توافق مـع   تتتعارض نتيجة هذه الفرضية مع نتيجة الفرضية السابقة وفي الوقت نفسه            

اإلناث من أفراد العينـة بشـكل       نتيجة الفرضية الثانية المتعلقة بالفروق بين الذكور و       

 فـي الكليـة   و الجنس   ي التفاعل بين متغير   أثررورة دراسة   عام، األمر الذي يؤكد ض    

 اسـتخدم الباحـث     ومن ثم  مقياس أسباب تأخر سن الزواج،       نإجابات أفراد العينة ع   

الجنس، الكليـة، وجـاءت      يمتغير التفاعل بين    أثرلبيان   لثنائيحليل التباين ا  قانون ت 

 ).16(النتائج كما هو مبين في الجدول رقم 

 الجنس، الكلية على الدرجة الكلية ي التفاعل بين متغيرأثر يبين )16(  الجدول رقم

  العينة على مقياس تأخر سن الزواجألفراد

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 د ح
متوسط 

 عاتالمرب
 القرار مستوى الداللة قيمة ف

 218.436 1 218.436 الكلية×الجنس

 48.880 396 19356.379 الخطأ

  400 1539435 الكلي

 0.05دالة عند  0.035 4.469

 وهي دالة عنـد مسـتوى       4.469 ف قد بلغت     ة أن قيم  )16(رقم  نالحظ من الجدول    

عند مستوى داللـة    ي الجنس والسنة    متغيربين  فاعل   مما يدل على وجود ت     0.05داللة  

 حسـب    العينة على مقياس تأخر سن الزواج      ألفراد الدرجة الكلية    في اًأثريترك   0.05
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كلية التربية عـن متوسـط      ذكور وإناث   اختالف متوسط درجات    أي  ،  الكلية والجنس 

على مقياس أسباب تـأخر سـن الـزواج،          كلية الهندسة المدنية     وإناثدرجات ذكور   

 :اآلتيح في الشكل و األمر بوضويظهر هذا

58.77

63.07

61.57

62.89

56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00

آلية التربية  ة آلية الهندسة المدني

ذآور  ال
اث اإلن

 
هنـاك تقـارب فـي      بالنسبة لطلبة كلية الهندسة المدنية       أنهنالحظ من الشكل السابق     

  نجد فرقـاً   في حين ،  ) على الترتيب  62.89،  63.07 (ناثاإلذكور و الالمتوسطات بين   

 58.77إلى  ذكور  الينخفض متوسط   حيث  كلية التربية   في  ذكور  الناث و اإل بين   ملحوظاً

، األمر الذي يوضح التعارض الذي أشار       61.57ناث الذي بلغ    اإلبالمقارنة مع متوسط    

السادسة والمتعلق بالفرق بين ذكور وإناث كليـة التربيـة،          الفرضية   عنإليه الباحث   

حيث تبين وجود فرق ذي داللة إحصائية ال يتوافق مع نتيجـة الفرضـيتين الثانيـة                

 .سابعةوال

 تعقيب على نتائج البحث-ثالثا

يتبين لنا من خالل استعراض النتائج السابقة أن األسباب الرئيسية لتأخر سن الـزواج              

 :اآلتيامعي هي أسباب اقتصادية اجتماعية كما هو مبين في الجدول لدى الشباب الج
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  يبين أهم تأخر سن الزواج كما أشار إليها أفراد العينة)17(  الجدول رقم

 السبب
 العينة
 ككل

 الذكور اإلناث
 طلبة
 كلية
 التربية

 طلبة كلية
 الهندسة
 المدنية

 طلبة
 السنة
 األولى

 طلبة
 السنة
 الخامسة

 86.79 79.79 82.5 84.5 81.34 85.86 83.5 أزمة السكن وغالء اإليجار
 74.06 80.85 80.5 74 81.34 72.77 77.25 أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب

 75 76.06 75 76 75.12 75.92 75.25 يف الحياة والمعيشةارتفاع تكال
 مسؤولية الشاب أو الفتاة تجاه اإلخوة في

  الوالدين أو كليهماأحدفقدان  حال
72.75 73.3 72.25 70 75.5 78.19 67.92 

عدم رغبة الزوجة في السكن مع أهل 
 الزوج

71.75 73.3 70.33 71.5 72 73.4 70.28 

السكن وغالء اإليجار وارتفاع تكاليف الحياة والمعيشة فإن نتيجـة          وفيما يتعلق بأزمة    

ضـيف   و 2000العتيبي   و 1997الختانة  الدراسة الحالية تتفق مع نتائج دراسة كل من         

 .2000  والضبعي2000

لـم يـتم    ) العبـارات ( في المقياس     الموجودة األخرى إلى أن الجوانب     اإلشارة روتجد

 شقير وعبـد  وإبراهيم دراسة كل من عبد الخالق    وخاصة الدراسات السابقة    تناولها في 

 . وإنما انفردت بها دراستنا الحاليةالودود ومحمد الضبعي

 :المقترحات

 في تفعيل التواصـل بـين الجمعيـات والمنظمـات           اإلعالمضرورة قيام وسائل     )1

والقيام بحمالت توعية عن    ،  التي تهتم بمؤسسة الزواج   ،  والجهات الرسمية واألهلية  

وإشاعة ثقافة الزواج كمؤسسة شـرعية      ،  ق المحاضرات والندوات واللقاءات   طري

بالحد من المغاالة بالمهور كما قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             ؛   تربوية اجتماعية

وعدم البذخ والمباهـاة فـي التأثيـث         )إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة     ( :وسلم

وتعريـف الشـباب وأهـاليهم      .. .........المنزلي والمالبس والكماليات والسيارة   

 وتأثيرها السلبي   )الصحية واالجتماعية واإلنسانية  (بمخاطر التأخر في سن الزواج      

 . الفرد واألسرة والمجتمعفي
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النفسي والزواجي واألسري في جامعـات     اإلرشاد   مراكز   بإنشاءضرورة االهتمام    )2

لقـة بـالزواج    القطر، األمر الذي يسهم في معالجة مشكالت طلبة الجامعـة المتع          

 .وتكوين األسرة

،  النفسي والزواجي واألسري ودعمهما من قبل المواطنين       اإلرشاداالهتمام بمراكز    )3

والمؤسسات العامة والخاصة واألهلية لتقوم بدورها الفعال فـي إرشـاد الشـباب             

قليل تومساعدتهم في حل مشاكله وال    ،  وعدم التأخير فيه  ،   الزواج إنجاز في   علإلسرا

 .من انتشاره

مساهمة الدولة في التخفيف من أعباء الزواج بتقديم العديد من الخدمات االجتماعية             )4

 : والمادية يتجلى فيواإلنسانية

ا من حياتهم األسرية بعيداً عن      ممنح قروض للزوجين الشابين طويلة األمد لتمكينه       •

إصدار مرسوم جمهوري بتقـديم قـرض       سورية  وقد تم في    ،  الضغوط االقتصادية 

 .دة للمتزوجينمرة واح

 تنظيم عملية الزواج الجماعي التي تقوم بها وزارات الدولة ومؤسساتها ومنظماتها           •

 للحد من اآلثار السلبية لتأخر سن الزواج لدى الشـباب بشـكل             واألهليةالحكومية  

 .عام، ولدى الشباب الجامعي بشكل خاص

ي تأمين متطلبات   مساعدتهم ف و،  يعني تقديم يد العون للمتزوجين    ،  الزواج بالتقسيط  •

 . وتقديم هدية للمولود األول)...األثاثالمنزل، (بالتقسيط تكوين األسرة 

وبأسعار مخفضة حسب   ،  للمتزوجين الجدد والشبابية  بناء الوحدات السكنية الشعبية      •

 .التكلفة
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  :زميلتي الطالبة/ زميلي الطالب 

 .تأخر سن الزواجالمتعلقة بأسباب نعرض عليك مجموعة من العبارات 

) ×(وذلك بوضع إشـارة     ،  يرجى اإلجابة عن العبارات المذكورة بكل صدق وصراحة       

وفي حقل غير موافـق إذا كنـت غيـر          ،  فق إذا كنت موافقاً على العبارة     في حقل موا  

 . إذا كنت غير متأكد من اإلجابةال رأي ليوفي حقل ، موافق عليها

  الكلية التي تدرس فيها

  السنة الدراسية

  الجنس

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 الباحث



 )دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق( اب الجامعيتأخر سن الزواج لدى الشب

 124 

 :مكان اإلقامة  : الجنس   :السنة    :الكلية

 وافقم السبب الرقم
 ال رأي
 لي

 غير
 موافق

    .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 1
    .ب السفرانتظار الشريك المرغوب به بسب 2
    .تأخر أحد أفراد األسرة عن الزواج ينعكس على بقية أفراد األسرة 3
    .لفتاة والفتىتباين المكانة االجتماعية ل 4
    .الزوجل عدم رغبة الزوجة بالسكن مع أه 5
    .عن تربية األخوةفقدان الوالدين، أو أحدهما ومسؤولية الفتى أو الفتاة  6
    .ةجتماعيحالة األسرة اال 7
    . الزوج أو الزوجةالطموح الزائد في مواصفات 8
    .فية األولىالفشل في العالقات العاط 9

    .تيار الشريك يؤدي إلى صعوبة اخاً معيناًتجاوز الفتى والفتاة سن 10
    .خصوصاً األبتسلط األهل و 11
    .يعزف الشباب عن الزواج هرباً من تحمل المسؤولية 12
    .د لذاتهتقدير الفر 13
    .تكوينهاتقدير الفرد لألسرة التي ينوي  14
    . غير الزواجدةتعدبطرق مإشباع الدافع الجنسي  15
    . اإليجارأزمة السكن وغالء 16
    .والحياةارتفاع تكاليف المعيشة  17
    .انخراط الفتاة في العمل خارج المنزل يؤدي إلى استقاللها مادياً عن األسرة 18
    .حالة األسرة المادية تؤثر في اتخاذ القرارات المناسبة في الزواج 19
    .غالء المهور 20
    . بعملهامساعدة الفتاة لذويها 21
    .لمنخفض للرجللدخل امستوى ا 22
    .الط بين الجنسينالصداقة واالخت 23
    .ت الزواجالتفاخر والتباهي بمتطلبا 24
    .فر وسائل الترفيه المتنوعةاتو 25
    ..مواصلة التحصيل العلمي 26
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