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א 
אא  :     عوامل عزوف الشباب عن الـزواج وعالجهـا مـن منظـور التربيـة 

  .اإلسالمية 

ماجستري:  א .  

  . علي حسني حممد جنمي محدي:  אא

אאتعرف على عوامل عزوف الشباب عـن الـزواج   اهلدف الرئيس للدراسة ال : א
  .وكيفية مواجهتها يف ضوء التربية اإلسالمية 

אא  : املنهج الوصفياستخدم الباحث يف دراسته .  

אستة فصول وخامتة ومالحق : א .  

אالدراسة خطة وفيه يتم توضيح   : א.  

אمباحث لى مخسة ويشتمل عالزواج مفهوم  : א.  

אويشـتمل علـى مخسـة     التدابري الشـرعية لتيسـري الـزواج    : א
  .مباحث 

אאمفهوم الشـباب وخمـاطر عـزوفهم عـن الـزواج ويشـتمل       :  א
  .اثنني على مبحثني 

אويشتمل على سبعة مباحث  إجراءات الدراسة:  א.  

אمباحث  مخسةويشتمل على  نتائج الدراسة وحتليلها  :א.  

אא :   
 هناك عوامل عدة مرتبطة ارتباطاًأمهها أن حيث خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج من 

علـى حسـب اسـتجابات الطـالب     وذلك  الزواج يأيت يف مقدمتهامبشكلة العزوف عن  كبرياً
 :عليها  وموافقتهم
  .العمل البطالة وعدم توفر فرص )  ١
 . ء املعيشةغال)  ٢
    .الزواج ارتفاع تكاليف )  ٣
 .مغاالة بعض األسر يف حتديد املهر للزوجة )  ٤
 . عدم تشجيع األسر ألبنائها على الزواج املبكر)  ٥



Abstract 
Title : The elements of youth turning away of marriage and its 
treatment from the Islamic Education opinion. 
Degree : Master's degree. 
Researcher Name : Ali Hussein Mohammed Nagmi Hamdi. 
Objective of the study : The main objective of the study is 
knowing the elements of youth turning away of marriage 
and who to face them through Islamic Education. 
Study Method : The researcher used in his study the 
deductive and description method. 
Study Continents : Six chapters, Conclusion, and Appendixes. 
The First Chapter : It involved the study plan explanation. 
The Second Chapter : Marriage definition and it includes 
five sections. 
The Third Chapter : The legal preparations to ease the 
marriage and it includes five sections. 
The Fourth Chapter : Youth definition and the dangerous 
of their turning away of marriage and it includes two sections. 
The Fifth Chapter : Study proceeding and it includes 
seven sections. 
The Sixth Chapters : The study results and its analyzing 
and it includes five sections. 
The results : The study gave a collection of results and the 
important of them is that there are several elements 
connected big connection by turning away of marriage 
came in its beginning and that according to the students 
responses and their acceptance on them : 
1 ) The unemployment and not providing working chances. 
2 ) Living high costs. 
3 ) Increasing of the marriage cost. 
4 ) Some families requests high dowry of the bride. 
5 ) The families don't encourage their sons to marry early. 
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  . ))  يشكر اهللا من ال يشكر الناس

شكري وتقديري وعظـيم امتنـاين   ه بوانطالقا من هذا املبدأ التربوي العظيم فإنين أتوج
األستاذ املشارك بقسم التربية ، عبد الناصر سعيد مصطفى عطايا / للمريب الفاضل سعادة الدكتور 

توجيه طيلـة  ملا أوالينه من رعاية و، اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى واملشرف على هذا البحث 
  . مدة اإلشراف مقدراً له تلك املواقف الدالة على نبل تعامله ودماثة أخالقه 

:  كما أتوجه بالشكر والتقدير اجلزيل لألستاذين الفاضلني مناقشي هذا البحـث ومهـا   

אאL األستاذ بقسم التربية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم 

األستاذ بقسم التربية اإلسالمية واملقارنة  אLאא، القرى 
بن مهـام  انايف / والذي ناقش أيضاً خطة هذا البحث إىل جانب سعادة الدكتور ، جبامعة أم القرى 

لهما مين مجيعاً الشـكر  الشريف األستاذ املساعد بقسم التربية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى ف
كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل املسؤولني وأعضاء هيئة التدريس بكلية املعلمني يف تبوك .والتقدير 

ووفروا يل مجيع اإلمكانات ، على أن أتاحوا يل الفرصة يف تطبيق استبانة الرسالة على طالب الكلية 
تفضلوا باإلجابة على فقرات االستبانة على والشكر أيضاً موصول للطالب الذين ،  امليسرة لذلك  

  . استجابتهم السريعة واملبادرة يف إجناز العمل

وكل الشكر والتقدير إىل والديت الغالية ووالدي احلبيب اللذين غمروين بوافر عطفهمـا  
وتوجيههما يل ودعائهم الدائم هللا عز وجل أن يسدد خطاي ويعينين على اجناز هذا العمل وكذلك 

ى زوجيت العزيزة أم راكان اليت كانت إىل جانيب دوماً يف التشجيع واملآزرة وضحت بكـثري  ال أنس
  .من وقتها وجهدها يف سبيل مساعديت على إمتام هذا العمل 

ـ ـين علـكما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسدى يل توجيهاً أو شجع    رة ـى فك
 أن جيزيهم عين خري اجلزاء وأن جيعل ما قدموه فأسأل اهللا، أو نبهين على خطأ أو دلين على تقصري 

   .يف ميزان حسنام 
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