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دراسةةمشكاداناةةمشطلةة شللاةةمشالككلسةارةةةشألاةةمشششالعنوسةةمشكلةةألمشل ش ةة 
شالةراامشةشلككعمشدكلق

 
 *جالل السناد. د

 
شالكلخص

 
يهدف البحث إلى الكشف عن أسباب العنوسة كما يراها طلبة الماجستير في كلية التربية جامعة 

وققققد ة قققع  , بنقققداا وةمسقققة محقققاور 23الدراسقققة اسقققتبيالاا ممل قققاا مقققن  وققققد  قققم  لهققق  , دمشققق 
 78.0إلجراءات الصدق والثبات وف  معامل االرتباط بيرسون حيث تبين وجود معامقل تقرابع عقا  

طبقق  هقق ا  78.0ومعادلققة أل ققا لكرولبققات لثبققات االسققتبيان وكققان معامققل الثبققات  و تققرابع عققا  بلقق  
 .3799-3797طالباا وطالبة  للعام الدراسي  19االستبيان على عينة قوامها 

وقققد حاولقق  الدراسققة اإلجابققة عققن السققما  الرميسققي التققالي مققا أسققباب العنوسققة كمققا يراهققا طلبققة 
 :الماجستير كلية التربية جامعة دمش  ك لك حاول  اإلجابة عن فروض البحث التالية

طلبقة الماجسقتير علقى االسقتبيان ال توجد فروق دالة إحصامياا بقين متوسقتات درجقات إجابقات  -
وكقق لك الكشققف عققن فققروق دالققة إحصققامياا بققين ( االةتصققا -الجامعققة-الجققنس)تعقق إ إلققى مت يققر 

متوسقققتات درجقققات إجابقققات طلبقققة الماجسقققتير علقققى االسقققتبيان تعققق إ إلقققى الت اعقققل االجتمقققاعي بقققين 
 (.ةاالةتصا  والجنس والجامع - االةتصا  والجامعة - الجنس والجامعة)مت يري 
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 :دقمة امل -1

وسةالمر  النسسةية واسجرعاةيةة , األسرة هي اخللية األوىل و املقدمة الطبيعيةة سسةرقراا اساسةاس وسةعاد  
 .و رحقق من خالهلا إشباع اغبا   وحاجا   بشكل سوي واظامي, والبداية والعاطسية واجلنسية

ة بةةأ رارادهةةام كلعةةا كةةاس امرعةة  سةةليعا  وكلعةةا حةةلحس األسةةرة واةةوي بنامهةةا ورحكعةةس رواحةةر العالاةة
وإذا كةةةةاس العكةةةةل اةةةةتس حالرلةةةةا الرشةةةةرد وال ةةةةياع , معةةةةاحل وا يةةةةاة خاليةةةةة  مةةةةن الرعاسةةةةة والشةةةةقام النسسةةةةي

واقةةد اساسةةاس ا ةةن واألمةةن واألمةةاس وغةةاإل ةةةن دايةةا  اسحسةةاب , واسحسةةاب بالوحشةةية وال ربةةة والك بةةة
 . اا  ةليلا وحيعيلا ويككد وجودها  واسرعرااهاوالزواج ينظم األسرة وحي, بالعطف وا ناس

حيةةز اةةال  عةةاىل  دت , اةةالزواج رول اظةةات اجرعةةاةي  شةةريعي اةةااول حيةةز ا رول ةقةةد  واج   اجلنةةة
ويرت ن ةلى خمالسة الرعاليم وال وابط الشرةية والقااواية , 13اام ا ية , البقرة( اسكن راس و وجك اجلنة)

بةل و صةل إىل , لعديد من املشكالت اليت  صل إىل العالاات اجلنسية غري املشةروةةواسجرعاةية واألسرية ا
حأ ارل اابيل رخي  هابيةل ليسةو   ةن مةال ,حيز شلدت اساسااية رول حادثة ارل    ااخيلا, حد القرل
ة ربنةام و رحقةق اخلالاةة الراشةدة   الكةوس برنشة , وذلك ألس بالزواج الشةرةي اكةوس ةعةااة الكةوس. هلا الب 

 ةنل  اةاوي , واألخالايةة, والرتبويةة, واسجرعاةية, والنسسية, شرةيأ  رحقق هلم كل اسشباةات الع وية
, وابيةةا األبنةةام طةةالل طيةةن, اسةةل ربةةوين شةةرةيأ  الايةةا   عةةالل الشةةرةية, حيقةق الرنعيةةة البشةةرية املسةةردامة

 .وغرسا   اسوسلم ا ن واسطع ناس واسسرقراا
و األمةةةاس و اسسةةةرقراا و املةةةدخل الشةةةرةي والقةةةااول سشةةةباع ا اجةةةات النسسةةةية واسجرعاةيةةةة والةةةزواج هةةة

و بة  , وحيقق اي  السرد حلع  ويككةد ددميرة  وجةدوج وجةود , واسارصادية والعاطسية واجلنسية لكال الزوجأ
و , جرعةاةي والقةااولكعا را  حيقق للوليد البشري مشةروةية وجةود  اس  -يرم حتقيق دااعي األبوة واألمومة 

 .بالزواج يرحقق اسرعراا وحس  النوع البشري
, اجلنسةية و وجيللةا   طةرري غةري مشةروةة/ االعزوف ةن   عطيٌل للعصااف الشرةية للطااةات العاطسيةة
 .وبالرايل  نرشر الساحشة و  طرإل ا ياة اسجرعاةية والشخصية

للشباإل باسجتا  حنو الزواج كسنٍَّة مةن سةنن -وسَلمحَلى اهلل ةلي  -ومن هنا كااس دةوة الرسول الكرمي
 .اعن اغن ةن سَنيت اليل مَن ", "يامعشر الشباإل من اسرطاع منكم البامة اليرزوج: "اسسالت إذ اال

إذ  نظةر معظةم , االعزوف ةن الزواج رو ما يسعى بالعنوسة عاهرة  كاد  كوس ةامة   كل امرععات 
, ىل حالة العزوبية ةلةى راةا و ة  غةري طبيعةي وغةري سةوي لكةل مةن الرجةل واملةررةالشرائ  والنظم اساسااية إ

بةةةل  بةةةدو كةةةالك   اظةةةم ك ةةةري مةةةن , وس  بةةةدو هةةةا  الظةةةاهرة   شةةةرائ  األمةةةم املرح ةةةرة وديااا ةةةا احسةةةن
 .الشعوإل البدائية اسسلا
س يظةل الرجةل رةزبةا  س حترعةل الرقاليةد ر( وهم السةكاس األحةليوس لةبالد املكسةيك)اعند ةشائر األ  ك 

, وس رس  ظةةل السرةةاة ةزبةةام بعةةد سةةن ال امنةةة ةشةةرة, بعةةد سةةن ال اايةةة والعشةةرين إس إذا كةةاس مةةن اجةةال الةةدين
ببالد املكسيك رام حيلقوس  Talscalaويبلغ احرقاا األةزإل لدج السكاس األحليأ   مقاطعة  لسكاس 
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للُعزَّاإل اظر ا إىل اللصوص ومن إليلم  Santalsال و نظر ةشائر الساار -شعر  رمااة ةلى  عر  وملاار  
و ةرج راةم اةد خرجةوا ةةن , بةل اةد يصةل اةا اسز ةزا  مةن حةالرلم راةا س  عرةنهم مةن اساةل, من امرمأ

اسي ةشائر الروبيل , و وا  بعض العشائر البدائية ةقوبات دايوية رو دينية ةلى الُعزَّاإل... طبيعة ا دميأ
Toupis ويعرقةةةةد ةشةةةةائر -لسةةةةكاس األحةةةةليأ للنا يةةةةل س يسةةةةع  للعةةةةزاإل باسشةةةةرتا    حسةةةةل ديةةةةنمةةةةن ا

رس مةةةةةن هةةةةةوت وهةةةةةو رةةةةةةزإل يقطةةةةة  إابةةةةةا  إابةةةةةا  ويعةةةةةاإل ةةةةةةاابا  رليعةةةةةا     Fidjiensالسيةةةةةدجيأ بيولوايزيةةةةةا 
 (.07: 2111,ةلي.)ا خرة

سةكولية واجلةزام رمةات امةاكم وكاس ادمام اليوااس ينظةروس إىل العنوسةة ةلةى راةا جرهةة  عةره مقرتالةا للع
النظامية ومن العلعام العزاإل الاين ادموا اظريات وراكاا غريت مساا اساسااية   جمال السكر واملوسةيقى 

مايكةل  -بيرلةوان  -ةبةاب العقةاد  -ميخائيةل اعيعةة  -ابةن النسةيل  -ابةن  يعيةة  -الزخمشةري -الطني}
اايخ وةةةدت هلةةا العةةدة لرحةةدها وملنعلةةا رو الرقليةةل مةةن  طواهةةا إذس العنوسةةة غةةري  ببةةة منةةا ا ةةر الرةة{ رجنلةةو

اسةةةةي امرععةةةةات العربيةةةةة مةةةة ال  داةةةة  بةةةةبعض اهلي ةةةةات واملكسسةةةةات لرحةةةةد الظةةةةاهرة وبيةةةةاس اسةةةةبرلا والرنبةةةة  إىل 
اسةةةي رلوايةةةة مصةةةر العربيةةةة كشةةةسس دااسةةةة اايةةةة رةةةةدها اجللةةةا  املركةةةزي املصةةةري للرعب ةةةة العامةةةة , خطوا ةةةا
و  األادس اا سةةة  مروسةةةط , ماليةةةأ اسةةةعة 1الشةةةباس والشةةةابات العةةةواال وحةةةل إىل )دد رس ةةةة, واسحصةةةام

٪ 3282ةامةةةةا  ل اةةةةان و ادت اسةةةةبة العةةةةا بأ إىل  12ةامةةةةا  للةةةةاكوا و  12الععةةةةر ةنةةةةد الةةةةزواج األول إىل 
ة ةاما  و بل س اسةب 12و  11و   وال بلغ ةدد  اساان الاليت  رتاوح رةعااهن بأ , ٪ 12والعا بات 

و  اجلزائةةر كشةةسس األااةةات الرايةةة الةةيت رةلنلةةا الةةديواس , ٪ مةةن إرةةايل هةةا  الشةةرحية0381العا بةةات مةةنلن 
و  , اجلزائةةري ل حصةةام رس هنةةا   رابعةةة ماليةةأ ارةةاة د يرةةزوجَن بعةةد بةةالرغم مةةن جتةةاو هَن الرابعةةة وال الثةةأ

( 23: 1771,حديق)يأ د يرزوجوا بعد ٪ من الشباإل السوا 27سوايا بينس األااات الراية رس رك ر من 
منلا ما يرعلق بالسراة االك ري من السريات س , اهرعس كالك امرععات باألسباإل املكدية إىل العنوسة)واد 

ولكةةن الشةةر  األول  لةةديلا هةةو رس يكةةوس غنيةةا  , ي ةةعن الةةدين واألخةةالري كةةووىل الشةةرو    اخريةةاا  وجلةةا
, اقد  كوس السراة ااغبةة   الةزواج  ةن  قةدت هلةا مةادات حةاحن خلةق وديةن ومنلا ما يرعلق باألهل, وكامال  

ولكن  قف األسرة ةائقا    سبيللا و  ة  العراايةل و الشةرو  مة ال  , وس  عطي لالةربااات املادية رية رمهية
اةال , ملسةرقبلورحيااا  حي ز رحد روسد العم ابنة ةع  لركوس  وجر    ا{املنزل والسيااة واخلادمة}رس هلك 

, يسةةرطي  رحةةد رس يقةةرتإل منلةةا حةة  رحةةب  هةةاا اااواةةا    بعةةض امرععةةات ورحيااةةا  يكةةوس الطعةة    ماهلةةا
ورحيااةا  اا ةن السرةاة اقةد  كةوس موعسةة ايعاطةل , اكم من امةررة  سةبن غناهةا وثةرام رهللةا   ةةدت  واجلةا

ويظةل هاطةل إىل رس , ةر ابنرة  وةواطسلةاويععية  الطعة  ةةن مشةا, األإل    واجلا ليسةرسيد  هةو مةن ماهلةا
ورحيااةةةا   يكةةةوس  السةةةااري اسجرعةةةاةي ري رس السرةةةاة س  نرعةةةي إىل اسةةةل الطبقةةةة ,   ةةةم إىل سةةة ل العةةةواال

ورحيااةا  اةد  كةوس  , اسجرعاةية اليت ينرعي إليلةا الشةاإل رو كواةا اقةرية رو غنيةة رو ةلةى غةري مةاهن الةزوج
 (.17, 1772,ة عاس)ذلك  لديلا إةااة   جسعلا متنعلا من
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 رع ل   اا ساع  كاليف الزواج واسقا   الباهظة اليت رحبحس اوري طااة  :أما األسباب االقتصادية -
واا ساع ايعرلا , بدما  من حعوبة ا صول ةلى مسكن لنداة املساكن الشعبية والشبابية, الك ري من الشباإل

وإاامةة األاةراح وشةلر , وشةبكة وجلةا  العةروب( قةدت ومةكخرم)واا ساع اسجيااات وغةالم امللةوا و وابعة  مةن 
وإذا , مشةةكلة البطالةةة لةةدج الشةةباإل إذ س جيةةد ةعةةال   :  انةةادري اااهةةة مةة ال  ا ةةال  ةةةن, العسةةل ومرطلبا ةة 

بةل لي عة  , وةلي  اسارظاا سةنوات س لروسةيل بيةس الزوجيةة, وجد الععل اتس الرا ن س يكسي لبنام رسرة
 . كاليف الزواج الباهظةامللر اخلرا  و 

بعض الشباإل يريد رس يكوس حةرا  طليقةا  س يرحعةل مسةكولية الزوجة  واألبنةام  :أما األسباب الن سية -
األمةةةر الةةاي يشةةةكل , وبع ةةلم يصةةةر ةلةةى الرقةةةااإل   املسةةروج الرعليعةةةي والرةةوهيلي, وحقةةوالم وواجبةةةا م

 ةائقا    إكعال الزواج وبنام األسرة
اجلعةةال واملةةال }مةةن حيةةز , اةةيطع  للةةزواج امل ةةايل, حتديةةد مواحةةسات شةةريك ا يةةاةوبع ةةلم يبةةالغ   

وبع لم يراض اكرة القبول بزواج  وإس  ةوارت اةرص الةزواج النةاج  ألبنةائلم {, والوعيسة واألسرة واملكااة
 مرسرغةة ورحيااا  يكةوس ةعةل املةررة وإحةرااها ةلةى البقةام اية  ةائقةا  رمةات الشةباإل لرصةواهم راةا سةركوس غةري

ورحيااةةا  يكةةوس ا سةةاع جمةةاست الرعلةةيم , ملراةةةاة رمةةوا البيةةس وإدااة شةةكوا   و ربيةةة األطسةةال بالصةةواة املنشةةودة
سببا    اا ساع اسةبة غةري املرزوجةات   الس ةات الععريةة , اجلامعي وإابال اساان ةلى هاا النوع من الرعليم

 .سنة 12اوري العشرين سنة وح  
العةا ارغةوا مةن , وا راسسلم ربطاس  إذ  حوا من رجل  ربية و زوي  رخو م ورخوا موهنا  دخروس اةرن 

والةبعض  سةود لدية  , وبدس  من رس يكواةوا ربطةاس  رحةبحوا  ةحايا, ملعرلم وجدوا رس الزواج اد وىل  ماا 
ااةةن الوجداايةةة إذ ينظةةروس إىل الةةزواج اظةةرة حسةةابية خاليةةة وجمةةردة مةةن اجلو ,  راكةةاا س ةقالايةةة ةةةن الةةزواج

وهو بنظرهم   ياع ألحلى ريات وليايل , إاسااية/ والعاطسية االزواج   اظرهم شركة وليسس شراكة  واجي  
 .اا ل للاة والسعادة, الععر

و قةدت مةواد إباحيةة , إةالميةة  ةدةم حريةة الرعبةري اجلنسةي واسباحيةة/ يدةم ذلك  وجةود وسةائل ثقاايةة 
السر ية  و كسل لةراض الةزواج كنظةات اجرعةاةي شةرةي اةااول إذ  قةدت , يةهابطة  سلل اسشباةات املر 

ارنبلر اةن , للسريات مناذج وحواا  لسيدات ااجحات   رةعاهلن الشااة اليت  سرنسا كل رواا ن وطاارلن
, م ع ةةةةة  ةيناهةةةا ةةةةةن اشةةةللن الةةةةااي    حيةةةا َن السطريةةةةة, و بةةةال كةةةةل مةةةا   وسةةةةعلا لرقليةةةدهن, السرةةةاة
وإذا كااةس إحةداهَن , اةال لةل وس وسدة وس إا ةاع وس  ربيةة{, مطلقات وةواال وراامةل} ن بأ اوك ره

ورحيااةةا  جنةةد رس , وإس كةةاس هلةةا روسد الةةي مقصةةرة بواجبا ةةا جتةةاهلم وجتةةا   وجلةةا, مرزوجةةة الةةيل هلةةا روسد
 ةةة راةةا مشةة ولة وس واةةس السرةةاة س  سةةر ين لنةةدام السطةةرة حةةأ يرقةةدت إليلةةا مةةن يرغةةن   الةةزواج منلةةا ط

حة  يسةوت اطةاا , رو غةري ذلةك مةن األسةباإل, رو رس املرقدت لةن يسيةدها   مشةاايعلا, ةندها للزواج ا س
 .الععر وعاهرة العنوسة ها  هلا دثاا سلبية
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 :التشار العالقات الجنسية ةارج ممسسة ال واج -
ةدت  لبية هاا الةداا  بسةبن الكبةس اجلنسةي و , الداا  اجلنسي من راوج الدواا  الطبيعية ةند اساساس

وير   إىل املنااا السلبية لرسريغ ها  الطااة املكبو ة  , وا رماس يصب  حاحب  معر ا  لالاس اا   رية  ظة
 . واللوا  والسحاري, كاسسرعنام والشاوذ النسسي

ة مزمنةة   حةةأ رس واةد  رحةول هةةا  السةلوكيات اجلنسةةية مةن منااةةا ا ةطرااية مكارةةة إىل حةاست مر ةةي
 .املنسا الشرةي  والطبيعي هلاا الداا  هو الزواج الاي ح س ةلي  ري  امرععات و الديااات السعاوية

 :فقدان االستقرار الن سي والجنسي -
ولكن س هكن لصاحب  رس حيصل ةلةى ري اسةرقراا اسسةي رو ةقلةي بةدوس , إس اجلوع اجلنسي جسدي

كع ةةل اجلةةائ  س يسةةرطي  إاراجةةا  حةة  هةةال  , نةةر  مةةا دات ا رمةةاس مسةةرحوذا  ةليةة الةةو س يبةةدع وس ي, إاوائةة 
وسشباع اجلوع اجلنسي سبد من الزواج الاي حيقق اسسرقراا واألماس للةزوجأ واألمةن اةالزواج حيقةق , جوا 

 .واس صال اجلنسي بأ الزوجأ حيقق اسشباع الع وي, اسسرقراا
 :ال واج غير المتكافئ -
جيد حعوبات و  وطات يسر لا الواا   دا  ب  إىل  واج غري , إس املقبل ةلى الزواج شابا  كاس رت اراة 

االسرةةاة   سةةن ال الثةةأ ومةةا اةةوري  بةةدر بةةالرخلي شةةي ا  , ري سيقةةوت ةلةةى رسةةل حةةحيحة سةةليعة, مركةةاا 
الةةيت متةةااب ةليلةةا  واري ةةة لل ةة و , اشةي ا  ةةةن الشةةرو  و الصةةسات الةةيت كااةةس  رغةةن بروارهةا   شةةريكلا

جتد اسسلا مداوةةة للقبةول برجةل مةرد الةزواج اقةط مرخليةة ةةن املكااةة اسجرعاةيةة , داخل امرع  واألسرة
, اقد  رزوج السراة املرعلعة  عليعا  ةاليا  من شاإل ةامل بسيط ومن بي ةة اجرعاةيةة مردايةة, والعلعية واملادية

 . رموا ا ياة رو الرعنيف املسرعراالرساوت بينلعا يكدي إىل ةدت الرساهم  
 :االلعكاسات الصحية والن سية والجسدية واالجتماعية -

واقةةداس , مةةن األمةةراه النسسةةية الصةةحية  الةةيت يعةةال منلةةا اجلنسةةاس اري ةةة لرةةوخر الةةزواج العقةةد النسسةةية
لرخةةةةيالت واسكر ةةةةاإل واساطةةةوام ا ةةةةال  ةةةةن ا, واس ةةةطرابات والرةةةةو ر والقلةةةق و ةةةةعف الشخصةةةية, الشةةةلية

, الرعةن}ااملرةوخر ةةن الةزواج يعةيي رحيااةا    حطةات اسسةي يعةال  , ال رامية اليت  رهق العقل واجلسد معةا  
وملواجلةة يوسة  يةةن عل   حيةاة ملكهةا العبةز والالمبةاسة واسحنةراف كشةةرإل {, والشةعوا بال ةياع وال ة ر

لةة  بالعديةةد مةةن األمةةراه الرناسةةلية كاسيةةد  ممةةا يرسةةبن , املسةةكرات والرةةدخأ والةةزي لرلبيةةة اغبا ةة  وشةةلوا  
حيةز كااةس اسةبة , وواد   إحدج الدااسات ةن وجود ةالاة بأ حالةة العنوسةة واعةل اسجةرات, والزهري
وحةةةاست , ومةةةن رشةةةكال اسجةةةرات اسةرةةةدام اجلنسةةةي, مةةةن املرةةةزوجأ 20مقابةةةل , مةةةن العةةةا بأ 12امةةةرمأ 

 (.27: 1771,لخلي. )ولوا  األطسال واخلطف, اسغرصاإل
إىل رس " دواكلةامي"واةد  وحةل , ويرج ةلعةام الةنسل رس املرةزوجأ رواةر حةحة مةن العةا بأ ورطةول ةعةرا  

واد ركدت الدااسات وجةود هةا  , (17: 1770,دواكلامي),العا بأ رك ر  عر ا  لالارحاا من املرزوجأ)
جراهةةا ةلعةام اسةةل   جامعةةة شةةيكاغو واةةد بينةس دااسةةة ر, العالاةة بةةأ الصةةحة النسسةية واجلسةةدية والةةزواج
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اسةةبة امةةااأ مةةن العةةا بأ } اوجةةدوا رس, ةةةن حةةاست اجلنةةوس ةنةةد املرةةزوجأ وغةةري املرةةزوجأ مةةن اجلنسةةأ
٪ و وحلوا ري ا  إىل رس ةددا  كبريا  من السريات اد رحنب بومراه ةصبية كالصرع واس ةطرابات 21بل س 

رمةةا , (37: 1771,خليةةل)الزواج هكةةن الشةةسام مةةن هةةا  األمةةراهوبةة,   الةةدواة الدمويةةة واجللةةا  العصةةي
وحةةاست , األمةةراه اجلسةةدية واملرعلقةةة باسجنةةاإل لةةدج املةةررة اررع ةةل   م ةةاةسات ا عةةل والةةوسدة املبكةةرة

واحرعال وسدة رطسال من وليأ حيز  ر سة  اسةبرلم بشةكل ملحةو  , اسسقا  و شوهات ووايات األجنة
وإذا  زوجةةس املةةررة   سةةن مرةةوخرة  كةةوس ةر ةةة لرشةةن ات ةصةةبية , سةةنة 12رة ةةةن ةنةةدما يزيةةد ةعةةر املةةر 

, حيةز رسَّ رة ةامها الرناسةلية س  كةوس مراةة كةاليت ةنةد السرةاة الصة رية, و كوس وسد ةا غالبةا  ةسةرية, ش 
: 1771,هدايةة)وا عل ةندها مكد ألس ا وه الاي حيوي اجلنأ س يكوس اابال  للرعدد واةق منةو اجلنةأ 

رما اجلاان اسجرعاةي ايظلر   ا طراإل مسلوت الدوا العاطسي اجلنسةي وافسةاه مسةروج اساادة , (07
 .وإاادة البقام وعلوا السراغ العاطسي والسشل العاطسي واخلوف غري املنا من الزواج

 : ةشكل  البحث -2

ملسس للنظر من حيز كن  وسسيعا اجلامعي, اارشاا عاهرة العنوسة بشكل وا     حسوف الشباإل
ح علةةةا و  ناميلةةةا واا سةةةاع معةةةدس ا, هةةةاا الو ةةة  جعةةةل هلةةةا دثةةةااا  وااعكاسةةةات سةةةلبية خطةةةرية ةلةةةى السةةةرد 
واألسةةرة وامرعةة , وهةةا  املشةةكلة املعقةةدة هلةةا رسةةبااا اسجرعاةيةةة واسارصةةادية وال قاايةةة والنسسةةية الةةيت جتلةةس 

إذ   ةةريت املوااةةف واسجتاهةةات وا اام حةةول الةةزواج اري ةةة  يةةادة , ة    يةةري منظومةةة القةةيم السرديةةة وامرععيةة
واارحاملا , واا قام املررة ةلعيا  واجرعاةيا  وثقاايا  واكريا  , اسخرياا -الععل-الرحرا بأ اجلنسأ   اجلامعة

مل ةةايل جمةةاست الععةةل وجعللةةا هةةي ورهللةةا  سكةةر بروجيةةل الةةزواج رو ةرالرةة  والطعةةوح   مواحةةسات الشةةريك ا
والرباهي بقيعة الشبكة واملكخر , وامل اسة   امللر, اليت  رعلق باجلعال واملال والوعيسة واسارعام اسجرعاةي

ا ال  , واملباهاة   إاامة األاراح   الصاست والسنادري السااهة, واملساخرة والرتف   جلا  العروب, واملقدت
ف ال ةةاغطة والقةةاهرة جعلةةس الشةةباإل يسكةةر برةةوخري الةةزواج هةةا  الظةةرو , ةةةن اارشةةاا البطالةةة بةةأ الشةةباإل
 {.....واملرعة واملعااسة الركنولوجية لل نل, الزواج العر )ويسكروس ببدائل غري مشروةة 

هةةةا  الظةةةاهرة رحةةةبحس مر ةةةية ومنرشةةةرة   جمرععا نةةةا بشةةةكل ملحةةةو , ورحةةةبحس  سةةةردةي الدااسةةةة 
وبنام ةلى مةا  قةدت هكةن حةياغة , بحز ةن سبل معاجلرلاسسرقصام وااعلا وح علا ورسبااا ودثااها وال

 :مشكلة البحز ةلى النحو الرايل
 جامعة دمشق؟-ما هي رسباإل العنوسة كعا يراها طلبة املاجسرري   كلية الرتبية

 :أهمي  البحث -3

 : ظلر رمهية البحز   النقا  الرالية
األمةر الةاي يسةلم   حتديةد مةدج  ساةةل  ,دااسةة وااة  الظةاهرة ا خةاة   اسارشةاا والروسة  -2-9

و واحل هكسم الطلبة م  الظاهرة املاكواة, الل هم غري مبالأ, وغري ملرعةأ اةا؟ رت راةم يرسةاةلوس معلةا 
 (.القبول, الراض, وطرح ا لول هلا)من حيز منااشرلا 
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اية يرصدج لدااسةة هاا البحز, واق ةلم الباحز, األول من اوة    اجلعلواية العربية السو  -2-3
 .جامعة دمشق-رسباإل العنوسة من وجلة اظر طلبة املاجسرري   كلية الرتبية

هكن رس  كوس ارةائ  هةاا البحةز رساسةا  لةبعض اسجةرامات الواائيةة الةيت هكةن رس  رخةا مةن  -2-2
 .ا الشباإلابل املكسسات واملنظعات الشعبية واملكسسات األهلية امللرعة بالق ايا اسجرعاةية, وبق اي

 : أهماف البحث -4
 : يلدف البحز إىل

معراة رسباإل العنوسة من وجلة اظر طلبة املاجسرري   كلية الرتبية جامعةة دمشةق مةن خةالل  -4-9
 .اسربيااا  رةدت خصيصا  هلاا ال ره

اسخرصةةةاص )و( الةةةاكوا واساةةةان)مر ةةةري اجلةةةنل  معراةةةة السةةةروري بةةةأ طلبةةةة املاجسةةةرري واقةةةا  إىل -4-3
 (.امعة اليت حصلوا ايلا ةلى اسجا ة اجلامعيةواجل

معراةةة السةةروري بةةأ طلبةةة املاجسةةرري  عةةزج إىل مر ةةري الرساةةةل اسجرعةةاةي والرتبةةوي بةةأ اجلةةنل  -4-2
 .واسخرصاص واجلامعة اليت حصلوا ايلا ةلى اسجا ة اجلامعية

معاجلةةةة هةةا  الظةةةاهرة  الروحةةل إىل جمعوةةةة مةةةن املقرتحةةات والروحةةيات الةةةيت هكةةن رس  سيةةد   -4-4
 .املر ية السلبية   جمرععنا

 :ةتغريات البحث -5
 :املتغريات املستدقل  -5-1

 (.را ى-ذكر: )اجلنل-
ةلةةم  -الصةةحة النسسةةية -اساشةةاد النسسةةي- قنيةةات الرعلةةيم-منةةاه  وطرائةةق الرةةدايل: )اسخرصةةاص-

 (.اياه األطسال-حول الرتبيةر-الرتبية املقاااة-القياب والرقومي-ةلم اسل النعو-النسل الرتبوي
-البعةةز - شةةرين -دمشةةق)اجلامعةةة الةةيت حصةةل منلةةا طالةةن الدااسةةات العليةةا ةلةةى اسجةةا ة اجلامعيةةة -
 (.السرات -حلن
-العوامةةل املاديةةة-العوامةةل النسسةية-العوامةل اسجرعاةيةةة: رسةةباإل العنوسةةة) :املتتتغري التتت    -5-2

 (.العوامل البيولوجية-العوامل ال قااية
 :ا  الرميسي للبحثالسم 

 .جامعة دمشق-كلية الرتبية-ما هي رسباإل العنوسة كعا يراها طلبة املاجسرري
 : فرضي ت البحث -6

 :يسعى البحز ا ايل إىل الرحقق من ححة السر يات الرالية
س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجةات إجابةات طلبةة املاجسةرري ةلةى اسسةربياس  -0-9

 (.7872)ر ري اجلنل ةند مسروج  عزج إىل م
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س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجةات إجابةات طلبةة املاجسةرري ةلةى اسسةربياس  -0-3
 .  عزج إىل مر ري اجلامعة اليت حصل ايلا الطالن ةلى اسجا ة اجلامعية

ى اسسةربياس س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجةات إجابةات طلبةة املاجسةرري ةلة -0-2
 (.7872) عزج إىل مر ري اسخرصاص ةند مسروج 

س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجةات إجابةات طلبةة املاجسةرري ةلةى اسسةربياس  -0-4
 (.7872)ةند مسروج ( اجلنل واجلامعة) عزج إىل الرساةل بأ مر ريَي 

ابةات طلبةة املاجسةرري ةلةى اسسةربياس س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجةات إج -0-5
 (.7872)ةند مسروج ( اجلنل واسخرصاص) عزج إىل الرساةل بأ 

س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجةات إجابةات طلبةة املاجسةرري ةلةى اسسةربياس  -0-0
ةنةد مسةروج ( صةاصاجلامعة اليت حصل منلا ةلةى اسجةا ة اجلامعيةة واسخر) عزج إىل الرساةل بأ مر ريَي 

(7872.) 
 :ةصطلح ت البحث العلمي  واإلجرائي  -7

مكسسة اجرعاةية ملعة هلا اصوحلا ورحكاملا واوااينلا اليت خترلف من ح ااة إىل  :الزواج -7-1
وجودهةةا امرعةة , و سةةرعر اةةرتة طويلةةة مةةن الةةزمن يسةةرطي  خالهلةةا البال ةةاس إجنةةاإل األطسةةال, , رخةةرج, ويةةنا
 (.212: 2122,ميشيل)اجرعاةية ورخالاية ودينية يقرها امرع  ويعرتف بوجودها ورمهيرلا و ربيرلم  ربية 

احتةةاد ة ةةوي ةةةاطسي جنسةةي بةةأ ذكةةر ورا ةةى سئقةةأ للةةزواج مةةن كااةةة  :التتزواج رجرائيتت    -7-2
النواحي الال مة لرحقيق ا يةاة الزوجيةة مةن خةالل ةقةد شةرةي اةااول يعطةي للةزوجأ حةق اسةرعراع كالمهةا 

ويعطةي للوليةد حةق الوجةود , وحيةدد لكليلعةا حقواةا  ةلةى ا خةر وواجبةات اجتاهة , ا خر   إطاا الشةرع ب
ويلزت الوالدين بتشباع حاجا   واقا  سمكاايا عا املادية والبشرية بشكل يكمن , الشرةي القااول اسجرعاةي
 .سالمر  من ري  النواحي

ة العوامةل الةيت  عيةق الشةباإل اجلةامعي مةن الةزواج بعةد إجرائيةا  جمعوةة :أسب ب تأخر التزواج  -7-3
 .اارلام دااسر  اجلامعية, واليت  كدي إىل  وخر سن الزواج, واد ا  و ي  ها  األسباإل   املقياب

وكةةةةدوا , رو مشةةةةروع, هةةةةي  ةعليةةةةة إح ةةةةات وااةةةةض رو ااصةةةةراف ةةةةةن الةةةةزواج كسكةةةةرة: العنوسةةةةة إجرائيةةةةا  
رو اسةر ابة اسةرية اري ةة , إاادية لعوامةل داخليةة   شخصةية السةرد واد  كوس العنوسة اسر ابة, اجرعاةي

 .  و  خااجية
الةو ةعليةة بيولوجيةة  كاثريةة هةدالا ووسةيلرلا اسشةباع اجلنسةي امةرد دوس  ةةوابط  :التتزاوج  -7-4

 .وااا يكوس ةعلية حيوااية ذات طاب  غريزي طس,شرةية رو اااواية رو اجرعاةية
إجرائيةا  هةةم الطلبةة الدااسةوس واملواعبةوس ةلةةى الدااسةة   املاجسةرري مةةن   :طتت ب امل جستتتري -7-5

 .كااة اسخرصاحات من كليات الرتبية   اجلعلواية العربية السواية
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 : المراس ت الس  دق  -8

 :المراس ت العر ي  -8-1

لرةةوخر سةةن  العوامةةل اسجرعاةيةةة وال قاايةةة: ةنةةواس الدااسةةة(: 1771)دااسةةة ااطعةةة مبةةاا  الشةةعبال  -
 . واج السريات   امرع  ا  ري   مدينة جدة

مث  عةرف اخلصةائ  ,  دف الدااسة إىل معراة ح ةم عةاهرة  ةوخر سةن الةزواج للسريةات   مدينةة جةدة
 177اسجرعاةية وال قااية واسارصادية للسريات الةاليت  ةوخر سةن  واجلةَن وكااةس ةينةة البحةز مكلسةا  مةن 

 .واسرخدمس كالك اسسربياس كوداة للبحز, ة املنل  اسجرعاةيرخدمس الباح اس .اراة
, و وحةةلس الدااسةةة إىل ارةةائ   رعحةةوا   رس اا سةةاع سةةن الةةزواج  سةةبب  دخةةول املةةررة إىل ميةةداس الععةةل

وافراطلا   خمرلف , وةدت  قدت الشخ  املناسن وامل اسة   امللوا واغبة السراة   مواحلة الرعليم العايل
وإىل اظر ةا لةبعض األمةوا واملواحةسات الةيت , وإحساسلا باسسةرقالل املةادي والرقةدير اسجرعةاةي الوعائف

وإحراا األهل ةلى  زوي  السريةات مةن األاةااإل وةةدت وجةود اغبةة شخصةية   ,  شرتطلا    وج املسرقبل
 .الزواج و وثري اوةية السكن وا ي اليت  قيم اي 

طةةةز اظةةةري , العنوسةةةة ودليةةةات ا ةةةد منلةةةا: ةنةةةواس الدااسةةةة( 1771)دااسةةةة إهةةةاس اةةةااب ودخةةةروس  -
 ةةدف  الدااسةةةة إىل البحةةز ةةةن عةةةاهرة العنوسةةة   الةةةوطن العةةرب باألااةةات كوااةةة  والبحةةز ةةةةن  .مسةةحي

مث البحز   ا ثاا النسسية واجلسعااية واسجرعاةية واسارصادية , رسباإل  سشي ها  الظاهرة   كل دولة
 .مسرخدمة منل  املس  اسجرعاةيةلى السراة العاال 

 :و وحلس النرائ   إىل
 .الرقرإل إىل اهلل ةز وجل واسمر ال ألوامر  والبعد ةن  رما   واواهي  -
و بصةةريهم  ةةدج خطوا ةةا وو ةة  خطةةط ,  ةةرواة ايةةات الدولةةة بروةيةةة مواطنيلةةا ط ةةم هةةا  املشةةكلة -

 شاملة من رجل الر لن ةليلا
, و شة ي  حسةالت الةزواج اجلعةاةي, اسة   امللةوا وةةدت الربةاهي   الَشةب كة وةية األسةرة بعةدت امل ة -

 :باس ااة إىل  رواة إاشام حندوري للزواج ي اف إىل ذلك علوا ا ثاا الرالية
النسةةياس الوسةةواب , ا ةةزس واسكر ةةاإل واسحبةةا  واس ةةطرابات السةةيكوبا ية للشخصةةية: ا ثةةاا النسسةةية

 . ريةوالكبس والقلق وا سد وال
النحااة واهلزال الشحوإل و شيين الةررب وحةدون مشةاكل و  ةريات حةحية مةن م ةل : ا ثاا اجلسعااية

 (.اابليرلا ل حابة بسرطاس ال دي-افساه اداة املررة ةلى ا عل بعد سن ال الثأ)
 .لسي ة لألسرةالسععة ا, ...الزواج املواس والش اا واملرعة)اارشاا الزواج غري الراي :ا ثاا اسجرعاةية

 .العزوف ةن الزواج والعالاات اجلنسية غري املشروةة: ةنواس الدااسة(: 1771)دااسة بيومي خليل  -
 دف الدااسة إىل الكشف ةن رهم دواا  العزوف ةن الزواج والكشف ةن ةالاة العزوف ةن الزواج 

شةاإل وشةابة مناحةسة  2777لةا باسجتا  حنو ممااسة العالاات غري املشروةة, اسرخدت الباحز ةينة ح ع
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مةةا :بعنةةواس)واسةةرخدت الباحةةز  اسةةرسرام ملعراةةة دوااةة  ةةةزوف الشةةباإل ةةةن الةةزواج ةةةن طريةةق سةةكال مسرةةوح 
وةةةةن طريقةةة  ا حتليةةةل ( ةالاةةةة ةةةةزوف الشةةةباإل ةةةةن الةةةزواج باسجتةةةا  حنةةةو العالاةةةات اجلنسةةةية غةةةري مشةةةروةة

  الشباإل للعزوف ةن الةزواج وا  صةنيسلا    ةاوا إجابات املبحوثأ معوةة من الدواا  امواية اليت  دا
 :طبقا  خلصائصلا و وحل البحز إىل النرائ  الرالية

راةة  كلعةةا  اد الةةوةي الةةدين واسةرقةةاد الةةدين واملعااسةةة الدينيةةة اةةل إداا  السةةرد للعالاةةات اجلنسةةية غةةري 
واا ةلا كعرعةة , ةلى األةراه املشروةة واةربااها اجل من الشيطاس وهي إ راا بالنسل والنسل وةدواس

االسلو  الدين باحز ةن املرعة املشروةة الطيبة ا منة   إطاا من الرعبري األخالاي املن ةبط ,وحرية  عبري
 .بقواةد الشرع و عاليع 

معراةةة رسةةباإل دوااةة  الةةزواج : الةةزواج املرةةوخر   العةةراري ةنةةواس الدااسةةة( 1771)دااسةةة سةةرحاس  نةةة  -
اةرد  277اسةرخدت الباحةز ةينةة مةن ,  ةدف الدااسةة إىل معراةة رسةباإل الةزواج املرةوخر :رارياملروخر   الع

 :ورسسرت النرائ  إىل رس, بندا  مسرخدما  املس  اسجرعاةي 37مناحسة واسرخدت اسربيااا  مكلسا  من 
ع البطالةة ي ةاف إىل شةيو , ا رإل والر ين واهل رة اليت ةاي منلا الرجل حتديدا  ةن رك ةر مةن ةقةدين 

وريةن يرةزوج إذا  , إذ س هكن رس يسكر املةرم   الةزواج حتةس عةروف املةوت والبطالةة, اليت يعال منلا الشباإل
 . كاس س هلك بيرا  رو مووج للبدم ببنام رسر  

االعزوف اسجبااي ةن الزواج لدج الرجال بسةبن  ةعف األحةوال املعيشةية وةةدت الةرعكن مةن اسيسةام 
كن وةعل و وسيل جعل رةدادا  هائلة من اريا نا دوس الزواج مما روجد اخرالس  وةدت  وا س  رطلبا   من س

 .بأ الاكوا واساان
يلةةدف  .رسةةباإل ودثةةاا العنوسةةة -معااةةاة املةةررة :ةنةةواس الدااسةةة(: 1771), دااسةةة ةبةةد ا عيةةد ةلةةي -

شةابا   201الباحةز ةينةة مقةدااها  اسةرخدت .البحز إىل معراة األسباإل املكدية لظلةوا العنوسةة   امرعة 
واةةد , بنةةدا  جلعةة  البيااةةات مسةةرخدما  املسةة  اسجرعةةاةي 12اسةةرخدت الباحةةز اسةةربيااا  مكلسةةا  مةةن , وشةةابة

 :رسسرت  ةن النرائ  الرالية
وك رة , والرحلل السلوكي الاي  ب   الس ائيات, إس الة الوا ع الدين بسبن اارشاا السساد األخالاي -

الم امللوا و كلسةة الةزواج العاليةة وبطالةة الشةباإل وغةالم املعيشةة وةةادات القبائةل سارقةام رحةحاإل الزاا  وغ
 .ا سن والنسن وإكعال الرعليم العايل

وكبس مشاةر األمومة وةدت  لبية اسحرياجةات  اجلنسةية , اارشاا الوحدة والعزلة اسجرعاةية للعاال -
 .ةن الزواج لعدت حتعل رةبائ  ماديا  واسسيا  واجرعاةيا  كل ها  النرائ  ربعدت الشباإل , السطرية
 ةةةوخر سةةةن الةةةزواج ةنةةةد الشةةةباإل اجلزائةةةري بةةةأ : ةنةةةواس الدااسةةةة(: 1771)دااسةةةة  عةةةد بةةةو ةليةةةس  -

 .اسخرياا واس طراا
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وةينةةة البحةةز مةةةن الشةةباإل العصةةةامي ,  ةةدف الدااسةةة إىل معراةةةة عةةاهرة  ةةوخر سةةةن الشةةباإل اجلزائةةةري
واسةةرخدت الباحةز اسةةرعااة املقابلةة جلعةة  , (رةةزإل)حةالرلم املدايةةة , (سةةنة 37-17)بةأ  ةرتاوح رةعةةااهم 

 :البيااات واد رسسرت ارائ  البحز إىل رس هنالك
 وخرا  اخرياايا  للزواج اغم  وار الظروف اسارصادية واسجرعاةية والرعليعية للشباإل واألمر هنا ير بط  -

ااي لععلية الزواج ايرع ل بعةدت  ةوار السةكن واا سةاع سةعر  والظةروف رما اس طر , بالعوامل النسسية للشاإل
العائلية ال عيسة وةدد األخوة  وطبيعة امللنة والدخل واملسروج املعيشي ي اف إىل رس ايعة امللر و كاليف 

 .الزواج مر سعة س  رعاشى م  املسروج املعيشي للشاإل
وااةةةة  مشةةةةكلة العنوسةةةةة   امرعةةةة  األادل : ةةنةةةةواس الدااسةةةة(: 1771)دااسةةةةة ةةةةةادل لطسةةةةي بداااةةةةة  -

 ةةدف الدااسةةة إىل إلقةةام ال ةةوم ةلةةى البعةةد اسارصةةادي ملشةةكلة العنوسةةة   امرعةة   .وربعادهةةا اسارصةةادية
ومعةةدل  كةةوين األسةةرة اجلديةةدة ومروسةةط الععةةر ةنةةد الةةزواج , األادل مةةن خةةالل معةةدل الطلةةن ةلةةى الةةزواج

 .ورك ر 17نسام اللوايت د يسبق هلَن الزواج وهم   سن األول وحوس  إىل  قدير ةدد ال
وكااس العينة هي امرع  األادل ككل من خالل اسحصام العات واد اسرخدت الباحز معدست النعةو 
الطبيعةةي للزيةةادة السةةكااية ومعةةدل  كةةوين األسةةرة اجلديةةدة ومروسةةط الععةةر ةنةةد الةةزواج ورسةةسر البحةةز إىل 

ألسةةباإل اسارصةةادية املاديةةة هةةي رهةةم األسةةباإل   علةةوا مشةةكلة العنوسةةة   امرعةة  النرةةائ  الةةيت  ككةةد رس ا
والرصاةد املسرعر    كاليف املعيشة , األادل و ر لى   اا ساع مسرويات البطالة   سوري الععل األادل

ة والزاةةةةاف   واملظةةةةاهر اسجرعاةيةةةةة ورمهلةةةةا امل ةةةةاسة   طلةةةةن امللةةةةوا واملظةةةةاهر املرااقةةةةة للخطوبةةةة, والرعلةةةةيم
 .  الصاست والسنادري  السااهة والو   اسجرعاةي العشائري

 ةةدف الدااسةةة إىل  .عةةاهرة العنوسةةة   اجلزائةةر: ةنةةواس الدااسةةة(: 1772)دااسةةة دمةةال بةةن ةيسةةى  -
وكااس ةينة البحز , (الاكوا واساان)معراة األسباإل الكامنة واام عاهرة العنوسة لدج الشباإل اجلزائري 

بنةةدا  جلعةة   27واةةد بنةةس اسةةربيااا  مكلسةةا  مةةن , مةةررة واسةةرخدمس الباح ةةة املةةنل  الوحةةسي الرحليلةةيا 212
 :البيااات واد رعلرت النرائ 

ي ةاف إىل اارشةاا , رس  يادة  عليم املررة واغبرلا   اسسرقالل املادي واملعنةوي و  ةري مكاارلةا وردوااهةا
اجلنسةأ الةيت ردت إىل إمكاايةة  عريةف الشةباإل إىل العالاةات والصةدااة بةأ , مسلوت السردية وحتقيق الاات

ا ةةةةال  ةةةةةن , وسسةةةةيعا   عةةةل الر ةةةةري اسجرعةةةاةي وغيةةةةاإل الةةةةوا ع الةةةدين, اجلنسةةةية خةةةةااج إطااهةةةا الشةةةةرةي
الةةةةيت يعيشةةةةلا الشةةةةاإل اجلزائةةةةري والبطالةةةةة وحةةةةعوبة ا صةةةةول ةلةةةةى املسةةةةكن , الظةةةةروف اسارصةةةةادية املعاشةةةةية

الزواج   عةل غةالم املعيشةة ومقر ةيا   ومسةرلزما   كللةا رسةباإل ردت إىل  ةوخر  واا ساع  كاليف, املسرقل
 .سن الزواج

 .مشكلة العنوسة والقلق العصاب لدج املررة: ةنواس الدااسة(: 1772), دااسة ادوج ةبد ا عيد -



 السناد. د....................... العنوسة مشكلة أم حل دراسة ميدانية على طلبة الماجستير، كلية اآلداب، جامعة دمشق
 

 

 211 

 امرعة   دف الدااسة إىل  عرف مدج اارشاا القلق العصاب بأ النسام غري املرزوجةات واملرزوجةات  
البحةز مةن النسةام غةري املرزوجةات واملرزوجةات ا احةالت ةلةى الشةلادة اجلامعيةة واد  كواس ةينة  اليعن

 .مرزوجة 177غري مرزوجة و  177امررة منلا  377  مدينة حنعام وبلغ ح م العينة 
ا  مسرخدمة  بند 27اسرخدمس الباح ة مقياب القلق العصاب الاي اامس بتةداد  واد بلغ ةدد بنود  

 :واد  وحلس الدااسة إىل النرائ  الرالية, املنل  الوحسي الرحليلي
وكعةا س  وجةد ةالاةة بةأ , ةدت وجود اروري بأ غةري املرزوجةات واملرزوجةات   مسةروج القلةق العصةاب

يعا وكلعةةةا  قةةةدت الععةةر بالسرةةةاة اليعنيةةةة وسسةةة, القلةةق العصةةةاب والععةةةر لكةةل مةةةن املرزوجةةةات وغةةةري املرزوجةةات
اجلامعيةةة العاملةةة رحةةبحس رك ةةر  كيسةةا  و وااقةةا  مةة  األو ةةاع اسجرعاةيةةة ايةةنخسض مسةةروج القلةةق العصةةاب 

 .لديلا
 :العنوسة واا  وحلول: ةنواس الدااسة( 1770), دااسة حندوري الزواج   اسمااات -

اح ة ةينة مكلسا  من اسرخدمس الب . دف الدااسة إىل معراة رسباإل عاهرة العنوسة وا لول املقرتحة هلا
بنةةدا  سسةةرطالع داام الةةاليت د  ةةر  هلةةَن ارحةةة الةةزواج مسةةرخدمة املسةة   27ارةةاة وب ةةس اسةةربيااا  مةةن 127

 :اسجرعاةي واد  وحلس الدااسة إىل النرائ  الرالية
سةةيطرة األهةةل ةلةةى اةةراا واخريةةاا الةةزوج و كةةاليف الةةزواج الباهظةةة والعةةادات والرقاليةةد الةةيت  سةةره ةلةةى 

والنظةةةرة إىل اجلامعيةةةة ةلةةةى راةةةا م ةةةرواة ومركةةةنة واسهرعةةةات بالشةةةكل , سرةةةاة الةةةزواج مةةةن األاةةةااإل والعشةةةريةال
كللةةةا رسةةةباإل سةةةاةدت   علةةةوا , اخلةةةااجي وغةةةروا السرةةةاة ثعاهلةةةا رو ثرو ةةةا رو اسةةةبلا والرقليةةةد واماكةةةاة

 .العنوسة   جمرع  اسمااات
 . وخر سن الزواج لدج الشباإل اجلامعي: ةنواس الدااسة(: 1770)دااسة جالل السناد  -

 دف الدااسة إىل الكشف ةن رسباإل  وخر سن الزواج كعا  راها ةَينة من طلبة كلييت الرتبية واهلندسة 
اجلةنل )كعا  دف إىل معراة السروري بأ راراد العينة واقا   إىل مر ةريات البحةز , املداية   جامعة دمشق
 11طالبا  وطالية واسرخدت الباحز مقياسا  مكلسا  من  377د بلغ ح م العينة وا( والسنة الدااسية والكلية

إذا رةطةى راةراد العينةة رمهيةة كةنج : بندا  مسرخدما  املنل  الوحسي الرحليلي وكااس ارائ  البحز كعةا يلةي
العلعةةي ملشةةكلة السةةكن وغةةالم اسجيةةاا واا سةةاع  كةةاليف املعيشةةة وا يةةاة وغةةالم امللةةوا ومواحةةلة الرحصةةيل 

و قةةدير السةةرد لألسةةرة الةةيت ينةةوي  كوينلةةا واقةةداس الوالةةدين رو رحةةدمها ومسةةكولية السةة  رو السرةةاة ةةةن  ربيةةة 
 .  األخوة كل ها  العوامل سركخر سن الزواج

 .عاهرة العنوسة   امرع  العرب: ةنواس الدااسة(: 1773)دااسة سليعاس خوالدي  -
اسرخدت الباحز ةينة مقدااها , شاا الظاهرة وطرري الوااية والعالج دف الدااسة إىل معراة رسباإل اار

بنةدا  مسةرخدما  مةنل   32اسرخدت الباحز اسرعااة مكلسا  من , اراة وامررة من الوسط العرب املسلم 117
 :املس  و وحلس الدااسة إىل النرائ  الرالية واد اسعس إىل ثالثة  اوا
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و ر لةةةةةى   اا سةةةةةاع  كةةةةةاليف , ن حةةةةةدة اارشةةةةةاا هةةةةةا  الظةةةةةاهرةالةةةةةيت  زيةةةةةد مةةةةة:األسةةةةةباإل اسارصةةةةةادية  -
وامل ةةةاسة   جتليةةةز العةةةروب واملباهةةةاة بتاامةةةة , واملبال ةةةة   طقةةةوب األةةةةراب والشةةةبكة واملةةةكخر واملقةةةدت,الةةةزواج

 .العرب   الصاست والسنادري السااهة
, ا  واملةةال وال قااةةةاألسةةباإل اسجرعاةيةةة هةةي النظةةر إىل الطبقةةات والس ةةات اسجرعاةيةةة مةةن حيةةز اجلةة -

 .ا ال  ةن إىل الرعصن لظاهرة  واج األاااإل
األسةةباإل النسسةةةية حيةةةز  كةةةوس السرةةاة هةةةي السةةةبن   ةنوسةةةرلا بسةةبن إكعةةةال  عليعلةةةا رو الةةةراض  -

ي اف إىل , خروجلا إىل الععل واسرقالهلا اارصاديا   ا ال  ةناألا ل املركرا للخطاإل ةلى رمل رس يويت 
 .الزواج اخلوف من السشل  

ةنةةةواس الدااسةةةة العوامةةةل املةةةكثرة    ةةةوخر سةةةن الةةةزواج ةنةةةد (: 1771)دااسةةةة جلةةةاد ديةةةاإل النةةةااوس  -
 .الشباإل ومنعكسا  

 دف الدااسة إىل معراة العوامل املكثرة   مشكلة  وخر سن الزواج لدج الشباإل   حي الدويلعة    
 .سرة وامرع وما  رتك  من دثاا سلبية ةلى السرد واأل, مدينة دمشق

واسرخدت اسربيااا  جلعة  البيااةات مةن امليةداس مسةرخدما  , مسردة 112اسرخدت الباحز ةينة مكلسا  من 
 :و وحلس الدااسة إىل رس, املس  اسجرعاةي

ويةةةويت بالداجةةةة ال اايةةةة اا سةةةاع  كةةةاليف الةةةزواج ومرطلبا ةةة  , مشةةةكلة  ةةةومأ املسةةةكن  ةةةويت بالداجةةةة األوىل
 .يت اَلة الدخل الشلري واَلة ارص الععل مث  دخل األهل    واج ربنائلمومسرلزما   مث يو

 (.رسبااا وةوائقلا)دام  سشي العنوسة : ةنواس الدااسة(: 1777)دااسة ةبد الودود  يف  -
طز اظري وحسي  قريري يرحدن اي  الباحز ةن معىن العنوسة ل ويا  واجرعاةيا  واسسةيا  وراااملةا   

ة واسبرلا بأ الاكوا واساان, مث يرحةدن ةةن رسةبااا وحيصةرها بةالرعليم, وسسةيعا لةدج املةررة البالد العربي
ممةةا يةةداعلا إىل , الةةيت رخةةات  ةةدخل جمةةال العلةةم والرعلةةيم, وحتةةاول ا صةةول ةلةةى رةلةةى الشةةلادات اجلامعيةةة

طلبات ومسرلزمات الزواج مث ي يف إىل ذلك غالم امللوا واملباهاة والرساخر   مر, الرتيز   ةعلية الزواج
وو ة  طةرري العةالج هلةا  , و كاليس , ويزيد من اسبة العنوسة  واج الشباإل باألجنبيات و ر  بنةات الةوطن

 .الظاهرة برعدد الزوجات, وحتديد امللوا, ومن  الزواج من األجنبيات
ااهةةةام طةةةرري  سشةةةي العنوسةةةة رسةةةبااا, دث: ةنةةةواس الدااسةةةة(: 1777)دااسةةةة إبةةةراهيم  عةةةد ال ةةةبيعي  -

 .ةالجلا    وم الكراإل والسنة
طز وحسي  قريري يرحدن ةن  سشي العنوسة   البالد اسسالمية وةن اا ساةلا   كل دولة وابطلا 
  عوةة من املر ريات منلا مةر بط بالعةادات والرقاليةد ودخةر يعةود إىل ر مةة املسةكن وغةالم األجةوا واا سةاع 

عةةض األهةةل   ااةة  امللةةر والربةةاهي واملسةةاخرة باملرطلبةةات واملسةةرلزمات, األسةةعاا, والةةبعض يعةةود إىل جشةة  ب
ا ال  ةن الرباهي باألاساإل, والزواج باألجنبيات ألان رك ر ارنةة ورةاس  وراخة  ملةرا  مةن بنةات الةوطن, 
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وبعض منلا مر بط بالسراة اسسلا كالرااع بتكعال الدااسة, ا ال  ةن وجوإل  ةوار الشةلادات العليةا لةدج 
 .لس  والشكل والنسن واملسروج اسارصادي واملنصن ح   قبل الزواج من ا

 .العنوسة, املشكلة والعالج: ةنواس الدااسة(: 1777)دااسة شقري لود العريي  -
طز اظري يرحدن اي  بشكل وحسي ةن عاهرة  وخر سن الزواج لدج الشباإل املسلم ويرحدن ةن 

هام بوسةةباإل  رعلةةق بوهةةل السرةةاة ويرعحةةوا حةةول إجبةةاا السرةةاة بةةالقبول األسةةباإل الةةيت  رعلةةق باملشةةكلة وحيةةدد
بشخ  معأ, رو الطعة    اا بلةا, رو  عطيةل السرةاة ألجةل اخلدمةة   املنةزل, رو امل ةاسة   امللةر ويعةره 
رسبابا   رعلق بالسراة اسسلا, و رعحوا حول اشرتا  إكعال الدااسة, وةائق اشرتا  الوعيسة, وااض الةزواج 

وكةالك ي ةيف رسةةبابا   رعلةق بالشةاإل  رعحةوا حةول اسةةراه ةةن الةةزواج , مةن مرةزوج, ووجةود ةيةن ايلةا
ط ةةة ا ريةةة واملرواةةة, والةةزواج مةةن اخلةةااج, وةةةدت القةةداة ةلةةى حت عةةل  كةةاليف الةةزواج, وااةةض  ةةزوج ال يةةن, 

ألخطاا الناجتة ةةن وااض الزواج من راملة, وةدت الزواج من بعض املوعسات كالطبيبات, مث يرحدن ةن ا
اخللقية )وي اف إىل ذلك األخطاا األخرج ( اارشاا الزاا, مره اسيد , اللوا )العنوسة وسسيعا الصحية 

اليت  ن    سلو  واعل هكسم, مث يطرح الباحز العالج بروةية اجلعاهري ةن طريق ( والنسسية واسجرعاةية
 .ومن  الزواج من اخلااج وسائل اسةالت برحديد امللوا, وبرعدد الزوجات,

ورمهيرلةةةا , هةةةا  الدااسةةةات مت ةةةل املرجعيةةةة املعرايةةةة هلةةةاا البحةةةز و كةةةوس إطةةةااا  هامةةةا  ملعراةةةة وااةةة  العنوسةةةة
 .ورسبااا ودوااعلا وارائ لا   امرع  العرب

هلةةاا اقةةد ر ةةى هةةاا البحةةز معةةز ا  هلةةا  الدااسةةات مةةن جلةةة, ومركةةزا  ةلةةى عةةاهرة العنوسةةة لةةدج الشةةباإل 
معراة رسبااا ومدج اارشااها   امرع , من خالل ةينةة مةن طلبةة املاجسةرري, الةيت مت ةل شةرحية اجرعاةيةة و 

 .ملعة, وهلا اري ااا املو وع, من خالل اسربيااا  رةدَّت هلاا البحز من ابل الباحز
إل الةاكوا  ةوخر سةن الةزواج ةنةد الشةبا: ةنةواس الدااسةة(: 2110)دااسة ةبد اخلالق يوسف اخلرااة  -

 .ةلى ةينة من الشباإل   مدينة ا صن   األادس
اسرخدت الباحز ةينةة ,  دف الدااسة إىل معراة األسباإل الكامنة واام  وخر سن الزواج لدج الشباإل

بنةةةدا  جلعةةة  البيااةةةات و وحةةةلس الدااسةةةة إىل النرةةةائ   17مسةةةردة وبةةةىن الباحةةةز مقيةةةاب مةةةن  120مكلسةةةا  مةةةن
 : الرالية

واا ساع إجياا  و دل الدخل , وةدت  وار السكن, واا ساع رسعاا األثان والاهن, ف ا ياةاا ساع  كالي
 .ي اف إىل رس, واشرتا  البعض ايات حسالت الزواج   السنادري والصاست الساخرة, الشلري

لوا وع, الر ريات والرحوست اليت رحابس منظومة القيم واارشاا ايدولوجية ا رية الشخصية   اسخرياا
وحةةةاست الرعةةةن البعيةةةدة ةةةةن الوااةةة    عةةةل عةةةروف وحتةةةوست حرعيةةةة , ا ةةةاست الرومااسةةةية   العالاةةةات

 .واجرعاةية والرقليد واماكاة كللا ةوامل رثرت ةلى الزواج ورجَلر  ورطالس  من العزوبية
لشةباإل حنةو دااسةة مقاااةة سجتاهةات ا: ةنةواس الدااسةة(: 2110)دااسة رلد ةبةد اميةد الصةعادي  -
 .الزواج
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اجلةنل, والديااةة, ومسةروج )إىل مقاااة اجتاهات الشباإل حنو الةزواج    ةوم مر ةريات :  دف الدااسة
 (.الدخل اسارصادي, ومنطقة السكن, وا الة اسجرعاةية

 .جمعوةة من طلبة جامعة الريمو  وطلبة كلية  وهيل املعلعأ العالية بتابد   األادس: ةينة الدااسة
 :سسرت الدااسة ةن النرائ  الراليةر

وجود اروري دالة إحصائيا  لصاحل اساان مقاااة بالةاكوا وكةالك وجةود اةروري لصةاحل الشةباإل املسةيحي 
مقاااةةةة بالشةةةباإل املسةةةلم وكةةةالك وجةةةود اةةةروري لصةةةاحل ذوي الةةةدخل املر سةةة  مقاااةةةة بالشةةةباإل ذوي الةةةدخل 

دس مقاااة بوبنام الريف والبادية وكالك وجةود اةروري املروسط واملنخسض وكالك وجود اروري لصاحل ربنام امل
 .لصاحل الشباإل األةزإل مقاااة باملرزوجأ واملطلقأ رو األاامل

 (:2112)دااسة إبراهيم مباا  اجلوير  -
 . وخر الشباإل اجلامعي   الزواج   دولة اسمااات العربية املرحدة, املكثرات واملعاجلة: ةنواس الدااسة
واارتاح ا لول املناسبة ملواجلة , الرعرف إىل املر ريات والعوامل املكدية إىل  وخر الشباإل: هدف الدااسة

 العوائق والعقبات املكدية إىل ةزوالم ةن الزواج 
, وطالبةةةة واسةةةرخدت الباحةةةز طريقةةةة املسةةة  اسجرعةةةاةي, طالبةةةا   02اسةةةرخدت الباحةةةز ةينةةةة مكلسةةةا  مةةةن 
 :رسسرت الدااسة ةن النرائ  الرالية واسرخدت اسسربياس جلع  البيااات واد

إس رغلن العوامل املكدية إىل  وخر الشباإل مت ل    مواحلة الرعليم و يادة  كاليف الزواج واملسكوليات  
 . واَلة الدخل األسري,وطريقة اسخرياا لشريك  ا ياة , املرت بة ةلي  وغالم امللوا,

 :التعدقيب على المراس ت الس  دق  -8-2

 -1771ااسرنا م  معظم الدااسات السابقة من حيز مو ةوع العنوسةة مة  دااسةة الشةعبال ا سقس د
و دااسة بو  -1771ودااسة ةلي  -1771ودااسة  نة  -1771ودااسة خليل  -1771ودااسة اااب 

ودااسةةة  -1770ودااسةةة السةةناد  -1772ودااسةةة بةةن ةيسةةى  -1771ودااسةةة بداااةةة  -1771ةليةةس 
 1770وكالك علر اس ساري من حيز املنل  مة  دااسةة السةناد  1777اسة العريي ودا  -1771النااوس 

وعلةةر اس سةةاري مةةن حيةةز العينةةة  1772ودااسةةة ةبةةد ا عيةةد  1771وخليةةل  1772ودااسةةة بةةن ةيسةةى 
 .1770املسرخدمة م  دااسة السناد 

دااسرنا م  كل  اقد اخرلسس( اظري رت ميدال)رما اسخرالف م  دااسرنا علر من حيز بنية البحز 
 1771ودااسةةة اةةااب  -1777ودااسةةة  ةةعيف  -1777ودااسةةة العريةةي  -1777مةةن دااسةةة ال ةةبيعي 

 -1771دااسةةة الشةةعبال  -1771وكةالك ا اسخةةرالف مةة  دااسةةرنا مةن حيةةز املةةنل  مةة  دااسةة اةةااب 
 .1771ودااسة النااوس  -1771ودااسة ةلي  -1771ودااسة  نة  -1771ودااسة بو ةليس 

 1771رما اسخرالف من حيز العينة املسرخدمة   البحز اقد اخرلسس دااسرنا م  دااسة الشعبال 
ودااسةةة بةةن  1771ودااسةةة بةةو ةليةةس  1771ودااسةةة ةلةةي  1771ودااسةةة  نةةة  1771ودااسةةة خليةةل 
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واةد اسةرساد الباحةز مةن هةا  الدااسةات  1771ودااسةة النةااوس  1773ودااسة خوالدي  1772ةيسى 
 .راا ااةدة رولية ملعلومات ط   وسسيعا   اسطاا النظري و  بنام اسربيااا  البحزةلى 

واد متيزت دااسرنا ةن الدااسات السابقة راةا رخةات شةرحية م قسةة هةم طلبةة املاجسةرري   كليةة الرتبيةة 
واةق , اري ايلةا وباةرقاداا رس ها  الشرحية وحلس إىل وةي كامل هلا  املشكلة وااداة ةلةى  وحةيسلا وهلةا

معرارنا د  داب ها  الشرحية امل قسة سابقا  ملعراة اريلا حول مو وع العنوسة ي اف إىل رس دااسرنا  رسم 
ملعراةةة السةةروري اسحصةةائية بةةأ مروسةةطات داجةةات إجابةةات  SPSSبواةةا ميداايةةة اسةةرخدت ايلةةا اسحصةةام 

امعةةة واجلةةنل واسخرصةةاص مةةن خةةالل اسةةربيااا  طلبةةة املاجسةةرري   كليةةة الرتبيةةة جامعةةة دمشةةق  عةةزج إىل اجل
 .بندا  ومخسة  اوا 11 كعة من ابل اخرصاحيأ  ربويأ مكلسا  من 

 : رجراءات البحث -9

 : عين  لبحث -9-1

 1722ةةة1727املسةة لأ للعةةات الدااسةةي  جامعةةة دمشةةق-  كليةةة الرتبيةةة اخةةا الباحةةز طلبةةة املاجسةةرري
لةةوس إجةةا ات جامعيةةة مةةن كليةةات الرتبيةةة   جامعةةات القطةةر اخلعسةةة طالبةةا  وطالبةةة حيع 12وكةةاس ةةةددهم 

, لرشاالم   السن والدااسة  والن   السكري واسخرصاص ( السرات -حلن -البعز - شرين -دمشق)
وسخرالالم باملوا  اجل را  واسجا ة اجلامعية اليت ينرعوس إليلا وكااس العينة اصدية ألانا رخااا  كةل راةراد 

 .  األحليامرع
 أفراد عينة البحث وف  مت يرات البحث (9)الجدو  رق  

 السويدام داةا البعز  شرين حلن دمشق امعوع اجلامعة اليت حصلوا منلا ةلى اسجا ة اجلامعية اجلنل اسخرصاص

 الردايل وطرائق املناه 
 1 7 7 7 7 7 1 ذكوا
 3 7 2 2 1 7 7 إاان
 0 7 2 2 1 7 1 امعوع

 الرعليم  قنيات
 1 7 7 7 7 7 1 ذكوا
 2 7 7 7 2 2 1 إاان
 0 7 7 7 2 2 2 امعوع

 النسسي اساشاد
 7 7 7 7 7 7 7 ذكوا
 0 2 7 7 2 2 3 إاان
 0 2 7 7 2 2 3 امعوع

 النسسية الصحة
 2 7 7 7 7 7 2 ذكوا
 1 7 7 7 2 2 3 إاان
 0 7 7 7 2 2 2 امعوع

 الرتبوي النسل ةلم
 

 1 7 7 2 7 7 2 ذكوا
 2 7 7 7 7 7 2 إاان
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 0 7 7 2 7 7 1 امعوع

 النعو النسل ةلم
 7 7 7 7 7 7 7 ذكوا
 0 2 7 2 7 7 2 إاان
 0 2 7 2 7 7 2 امعوع

 والرقومي القياب
 1 7 7 7 7 7 1 ذكوا
 2 2 7 7 2 2 2 إاان
 27 2 7 7 2 2 0 امعوع

 املقاااة الرتبية
 1 7 7 7 1 7 2 ذكوا
 0 7 7 1 1 7 1 إاان
 27 7 7 1 2 7 1 امعوع

 الرتبية رحول
 1 7 7 1 7 7 2 ذكوا
 1 7 2 7 1 1 1 إاان
 21 7 2 1 1 1 3 امعوع

 األطسال اياه
 7 7 7 7 7 7 7 ذكوا
 27 7 2 7 1 7 1 إاان
 27 7 2 7 1 7 1 امعوع

 اخلاحة الرتبية

 1 7 7 7 7 7 1 ذكوا
 3 7 7 2 7 7 1 إاان
 0 7 7 2 7 7 1 امعوع

 12 1 1 2 20 1 23 امعوع العات
وةةةةةةةددهم وجمعةةةةةةوةلم واةةةةةةق (  الةةةةةةاكوا واساةةةةةةان7يبةةةةةةأ  ايةةةةةة   ةةةةةةو ع راةةةةةةراد العينةةةةةةة ( 2)اجلةةةةةةدول ااةةةةةةم 

 .اسخرصاحات   املاجسرري   كلية الرتبية م  اجلامعة اليت ينرعي إليلا الطالن
 : ةنهج لبحث -9-2

عةةة البحةةز اسةرعةاد ةلةةى املةةنل  الوحةسي الرحليلةةي, وذلةةك ملناسةبر  لطبيعةةة البحةةز ا ةةايل اار ةس طبي
من حيز ادا   ةلى املسامهة   الرزويد باملعلومات الال مة لدااسة الظاهرة بشكل مو وةي وةلعي, ومن 

اف البحةةةز مث حتليةةل هةةا  املعلومةةةات, و سسةةريها للوحةةول إىل النرةةةائ  الةةيت هكةةن رس  سةةةلم   حتقيةةق رهةةد
 .املرجوة
 : تصميم أداة البحث -9-3

 : اات الباحز بسلسلة من اخلطوات
ااجةة  الباحةةز مةةا  ةةوار لديةة  مةةن مراجةة  حةةول  ةةوخر سةةن الةةزواج رو العنوسةةة رو العةةزوف ةةةن الةةزواج,  -

واسةةرخل  منلةا بعةةض العبةةااات ( النسسةية والرتبويةةة واسجرعاةيةة)وسسةيعا   األدبيةةات والدااسةات العربيةةة 
 .لبنام اسربيااا  العنوسة مو وع البحز
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ا ُحاف منلا العبااات املرشااة رو ( ةبااة 02)رعس العبااات اليت متس حياغرلا واد بلغ ةددها  -
 .بندا  خبعسة  اوا 37املركراة وغري املالئعة, ورةيد حوغ العبااات ليصب  ةدد بنود اسسربياس 

ياس ا  طبيقلا بداية ةلى ةينةة اسةرطالةية هلةا اسةل خصةائ  للروكد من ثبات اسسرب: ثبات األداة -
 :مث اسرخدات ثالثة راواع من ال بات وهي, طالبا  وطالبة 02واد بلغ ةددها , ةينة البحز األساسية

وألجةةل الروكةةد مةةن حةةدري رداة البحةةز وحةةالحيرلا ومةةدج زوهلةةا, ا (: امكعةةأ)الصةدري الوحةةسي  -
سبدام داائلم ( ةشرة 27)عوةة من امكعأ   كلية الرتبية, بلغ ةددهم ةر لا   شكللا األويل ةلى جم

ومالحظا م ومقرتحا م ةن مدج مالئعة العبااات للعحوا وا كم ةلى سةالمة حةوغ العبةااة وو ةوحلا, 
با اف رو باس ااة رو الرعديل, و   وم النرائ  واملقرتحات والرصويبات الةيت اةدموها, ا اخرصةاا ةةدد 

 .ةبااة, بعد ذلك طبَقس اسسربياس   حوا ا النلائية ةلى راراد العينة( 11إىل  37)نود اسسربياس من ب
وألجةةل الروكةةد مةةن ثبةةات اسسةةربياس ا حسةةاإل ال بةةات باسةةةادة ري ا  طبيةةق اسسةةربياس ةلةةى ةينةةة  -

مةا  رةيةد  طبيةق اسسةربياس , وبعةد مةروا مخسةة ةشةر يو ( طبيق ابلةي( )طالبا وطالبة 02)ةشوائية مكلسا  من 
, وبعةةةةد ذلةةةةك ا حسةةةةاإل معامةةةةل الةةةةرتابط بةةةةأ الرطبيقةةةةأ األول وال ةةةةال ( طبيةةةةق بعةةةةدي)ةلةةةةيلم مةةةةرة ثاايةةةةة 

ممةةةا يةةةدل ةلةةةى ثبةةةات  7820باسةةةرخدات معامةةةل  ةةةرابط بريسةةةوس حيةةةز  بةةةأ وجةةةود معامةةةل  ةةةرابط ةةةةاٍل بلةةةغ 
 .اسسربياس بشكل يسي بوغراه البحز

بنود األداة م  بع لا البعض والداجة الكليةة لالسةربيااا  باسةرخدات معادلةة كعا ا الرحقق من ثبات   -
 .هاا يدل ةلى ا ساري داخلي لالسرباا  7821رلسا لكرواباخ لال ساري الداخلي اكاس مقداا  

ةبااة, مث و عس رمات كل ةبااة ثالثة بدائل ( 11)رحبحس اسسربياس بشكللا النلائي حتروي ةلى  -
داجةةات للعبةةااة  1واةةد ا و ةة  مسرةةاح هلةةاا املقيةةاب حيةةز و ةةعس (  ايةةد, غةةري موااةةق موااةةق,)ل جابةةة 

 .اسجيابية,  داجراس للعبااة امايدة, داجة واحدة للعبااة السلبية
 : حمود البحث -9-4
 .جامعة دمشق كلية الرتبية: ا دود املكااية -
وهم حيعلوس إجا ات جامعية من كليات )ق جامعة دمش-طلبة املاجسرري كلية الرتبية: ا دود البشرية -

 (.الرتبية   اجلامعات السواية
 .1722-1727ا  طبيق البحز خالل السصل األول من العات الدااسي: ا دود الزمااية -

 :املع جل  اإلحص ئي  -11

سحصائية ألجل اسرخراج النرائ  ا إدخال إجابات راراد العينة إىل ا اسوإل ومعاجلرلا بواسطة الر مة ا
املسةرخدمة   العلةوت اسجرعاةيةة, حيةز ا اسةرخدات جمعوةةة  2287اسحداا  SPSSللعلوت اسجرعاةية 

من الععليات والقوااأ اسحصائية م ل النسبة امل وية واملروسةط واسحنةراف املعيةااي وحتليةل الربةاين األحةادي 
 .سكال البحز واخرباا ار يا  وال نائي وت سريوداس وغري ذلك مما يسي بوغراه اسجابة ةن 
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 :نت ئج البحث -11

 كلية الرتبيةة جامعة دمشق؟. ما رسباإل العنوسة كعا يراها طلبة املاجسرري: اسجابة ةن السكال الرئيسي
 (3)الجدو  رق  

 التكرارات والنسب المئوية والمتوستات والرتب إلجابات جميع أفراد العينة عن بنود االستبالة
 النسبة  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا الر بة املروسط غري موااق  ايد موااق ةودالبنةةة الرام
 2 1811 ٪ 7877 7 ٪ 2827 2 ٪ 10817 17 .ر مة السكن وغالم اسجياا 20
 1 1812 ٪ 2827 2 ٪ 1817 1 ٪ 12817 20 .اا ساع  كاليف املعيشة وا ياة 22

رو  الطعةةةةوح الزائةةةةد   مواحةةةةسات الةةةةزوج 27
 1 1821 ٪ 1817 1 ٪ 27811 27 ٪ 22802 02 .الزوجة

اقةةةةداس الوالةةةةدين, رو رحةةةةدمها ومسةةةةكولية  0
 3 1822 ٪ 1817 1 ٪ 27871 22 ٪ 23811 00 .الس  رو السراة ةن  ربية األخوة

 ةةةةةةوخر سةةةةةةةن الةةةةةةةزواج يقلةةةةةةل مةةةةةةةن اةةةةةةةرص  12
 2 1827 ٪ 1817 1 ٪ 22812 23 ٪ 21831 02 األمومة ةند السراة

السة  والسرةاة سةن معةأ يةكدي إىل  جتاو  21
 1 1801 ٪ 1817 1 ٪ 20822 21 ٪ 01821 01 .حعوبة اخرياا الشريك

 0 1802 ٪ 1821 1 ٪ 21871 22 ٪ 22811 03 .رةرقد رس الزواج اسعة واصين 1

ةةةةةدت اغبةةةةة الزوجةةةةةة بالسةةةةكن مةةةة  رهةةةةةل  1
 2 1802 ٪ 3837 3 ٪ 21832 22 ٪ 01821 01 .الزوج

 1 1802 ٪ 2801 2 ٪ 0811 0 21821 01 .نخسض للرجلمسروج الدخل امل 11

يشةةةةةةةةكل ا عةةةةةةةةل بعةةةةةةةةد سةةةةةةةةن اخلامسةةةةةةةةة  11
 27 1803 ٪ 1817 1 ٪ 21802 22 ٪ 01811 07 وال الثأ خطر ةلى ححة األت

 22 1801 ٪ 3837 3 ٪ 22812 20 ٪ 01811 07 .غالم امللوا 12
 21 1811 ٪ 2801 2 ٪ 17822 21 ٪ 07811 13 .مواحلة الرحصيل العلعي 12

الةةةةةزواج املرةةةةةةوخر يةةةةةكدي إىل  يةةةةةةادة اهلةةةةةةوة  2
 21 1821 ٪ 27811 27 ٪ 22812 20 ٪ 07811 13 الععرية بأ ا بام واألبنام

 23 1821 ٪ 0811 0 ٪ 12810 11 ٪ 10871 12 . باين املكااة اسجرعاةية للسراة والس  2
 22 1821 ٪ 2801 2 ٪ 11872 12 ٪ 12821 11 .  الرساخر والرباهي  رطلبات الزواج 11
 21 1821 ٪ 1821 1 ٪ 13870 12 ٪ 21813 23 .حالة األسرة اسجرعاةية 2

ينظةةةةر امرعةةةةة  إىل الةةةةةزواج املرةةةةةوخر اظةةةةةرة  11
 20 1821 ٪ 21821 21 ٪ 17822 21 ٪ 12811 17 سلبية

حالةةةةةةةة األسةةةةةةةةرة املاديةةةةةةةةة  ةةةةةةةةكثر   اختةةةةةةةةاذ  17
 22 1832 ٪ 21802 22 ٪ 22812 23 ٪ 13823 21 .القرااات املناسبة   الزواج

 21 1833 ٪ 20822 21 ٪ 17822 21 ٪ 12823 21 . وار وسائل الرتاي  املرنوةة 10

اارظةةةةةةاا الشةةةةةةريك املرغةةةةةةوإل بةةةةةة  بسةةةةةةبن  1
 17 1837 ٪ 182 1 ٪ 37811 10 ٪ 31812 32 .السسر

يعةةةةةزف الشةةةةةباإل ةةةةةةن الةةةةةزواج هربةةةةةا  مةةةةةن  23
 12 1837 ٪ 21871 22 ٪ 11811 11 ٪ 22812 30 .حتعل املسكولية

 11 1811 ٪ 22812 23 ٪ 10811 13 ٪ 30812 31 . سلط األهل وخصوحا  األإل 21
 11 1810 ٪ 13822 11 ٪ 23822 11 ٪ 22812 30 .مساةدة السراة لاويلا بععللا 11
 13 1811 ٪ 11872 12 ٪ 10830 12 ٪ 31832 32 .الصدااة واسخرال  بأ اجلنسأ 12
 12 1811 ٪ 11810 10 ٪ 22812 20 ٪ 22812 30 نسي بطرري مرعددةإشباع الداا  اجل 17

الةةزواج املرةةوخر يةةكدي إىل  وااةةق الةةزوجأ  1
 11 1822 ٪ 22812 20 ٪ 32872 32 ٪ 11811 11 بسبن الن   العقلي واخلنة
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 النسبة  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا الر بة املروسط غري موااق  ايد موااق ةودالبنةةة الرام

افةةةةةرا  السرةةةةةاة   الععةةةةةل خةةةةةااج املنةةةةةزل  21
 10 1822 ٪ 12810 11 ٪ 12820 11 ٪ 31821 11 .يكدي إىل اسرقالهلا ماديا  ةن األسرة

 12 1821 ٪ 17822 21 ٪ 32801 12 ٪ 10811 13 . قدير السرد لاا   22
 11 1822 ٪ 17800 12 ٪ 11872 12 ٪ 31822 31 .السشل   العالاات العاطسية األوىل 22

 ةةةةةوخر رحةةةةةد راةةةةةراد األسةةةةةرة ةةةةةةن الةةةةةزواج  3
 17 1872 ٪ 11810 10 ٪ 12821 11 ٪ 12821 11 .ينعكل ةلى بقية راراد األسرة

 12 2812 ٪ 11810 13 ٪ 31832 32 ٪ 13822 11 . قدير السرد لألسرة اليت ينوي  كوينلا 21
 11 2823 ٪ 11813 20 ٪ 17822 21 ٪ 21832 22 الروخر   سن الزواج مظلر ح ااي 13

 لةس   املر بةة رس رةلةى مخسةة بنةود بالنسةبة سجابةات راةراد العينةة ككةل مت( 1)ح  من اجلدول اام اال
وجةةام باملر بةةة  ال اايةةة ر مةةة  1811األوىل إشةةباع الةةداا  اجلنسةةي بطةةرري مرعةةددة غةةري الةةزواج وبل ةةس اسةةبرلا 

وجةام   املر بةة ال ال ةةة الطعةوح الزائةةد   مواحةسات الةةزوج رو  1812السةكن وغةالم اسجيةةاا وبل ةس اسةةبرلا 
اقداس الوالدين رو رحدمها ومسكولية الس  رو السراة ةن وجام   املر بة الرابعة  1821الزوجة وبل س اسبرلا 

وجام   املر بة اخلامسة  وخر الزواج يقلل من ارص األمومةة ةنةد السرةاة  1822 ربية األخوة وبل س اسبرلا 
 .1827وبل س اسبرلا 

 العوامل االجتماعية للعنوسة -
  (2)الجدو  رق  

 (العامل االجتماعي)ب إلجابات أفراد العينة عن بنود البعد األو  التكرارات والنسب المئوية والمتوستات والرت
اام 
 النسبة  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا الر بة املروسط موااق غري  ايد موااق البةةةةنود البند

0 

اقةةةةةةةداس الوالةةةةةةةدين, رو 
رحةةةةةةةةةةةةدمها ومسةةةةةةةةةةةةكولية 
السةةةةةة  رو السرةةةةةةاة ةةةةةةةن 

 . ربية األخوة

00 23811 ٪ 22  ٪21871 1 1817 ٪ 1822 2 

رةرقةةةةةةةةةةةةةةةد رس الةةةةةةةةةةةةةةةةزواج  1
 1 1802 ٪ 1821 1 ٪ 21871 22 ٪ 22811 03 .اسعة واصين

1 
ةةةةةةةةةةدت اغبةةةةةةةةةة الزوجةةةةةةةةةة 
بالسةةةةةةةةكن مةةةةةةةة  رهةةةةةةةةل 

 .الزوج
01 01821 ٪ 22 21832 ٪ 3 3837 ٪ 1802 1 

2 
الةةةةزواج املرةةةةوخر يةةةةكدي 
إىل  يادة اهلوة الععريةة 

 بأ ا بام واألبنام
13 07811 ٪ 20 22812 ٪ 27 27811 ٪ 1821 3 

2 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاين املكااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
اسجرعاةيةةةةةةةةةةةة للسرةةةةةةةةةةةاة 

 .والس 
12 10871 ٪ 11 12810 ٪ 0 0811 ٪ 1821 2 

حالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  2
 .اسجرعاةية

23 21813 ٪ 12 13870 ٪ 1 1821 ٪ 1821 

 
1 
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1 
اارظةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةريك 
املرغةةةةةةوإل بةةةةةة  بسةةةةةةبن 

 .السسر
32 31832 ٪ 10 37811 1 1821 ٪ 1837 0 

3 

د  ةةةةةةةةةةةوخر رحةةةةةةةةةةةد راةةةةةةةةةةةرا
األسةةةةةةةةرة ةةةةةةةةةن الةةةةةةةةزواج 
يةةةةةةةنعكل ةلةةةةةةةى بقيةةةةةةةة 

 .راراد األسرة

11 12821 ٪ 11 12821 ٪ 10 17810 ٪ 1872 2 

 - 1821 املروسةةةةةط الكلي
 بأ رس الر ن األوىل اخلعسة بالنسبة للعامل اسجرعاةي مت لس   اقةداس ( 1)من خالل اجلدول اام  

اعلةيلم رس ( الةاكر واألا ةى)كلة بالنسبة للطراأ يشكل ةائقا  ومش( 1817)الوالدين ووحل مروسطلا إىل 
يقومةةةوا  ةةةا كةةةاس يقةةةوت بةةة  الوالةةةدين رو رحةةةدمها برتبيةةةة رخةةةوا م وإخةةةواام الصةةة اا واسهرعةةةات اةةةم ولةةةايرلم 

مث املر بةةة ال اايةةة الةةزواج اسةةعة , وهةةاا جيعةةل اطةةاا الععةةر هةةر بةةدوس  واج, واةةةايرلم والعنايةةة اةةم حةة  يكةةنوا
ري اسهةةةاس الكامةةةل بةةةوس اساسةةةاس س يسةةةرطي  رس خيةةةرج ةةةةن هةةةا  ( 1802)وسةةةطلا إىل واصةةةين ووحةةةل مر

مث املر بةةة , القدايةةة ملعةةا حةةاول وبالرةةايل س بةةد مةةن اسسرسةةالت والرسةةليم واسارظةةاا حةة  حتةةأ ارحةةة السةةرح
زوجةات ال البيةة مةن ال( 1802)ال ال ة وهي ةدت اغبة الزوجة بالسكن م  رهل الزواج ووحةل مروسةطلا إىل 

اجلدد رو املقبالت ةلى الزواج س  رغن ربدا  بالسكن م  رهل الزوج مما يعقد املشكلة ويزيد الطأ بَل  ةدت 
وبالرةةايل  رواةةف ة لةةة الةةزوج واسارظةةاا لعةةدت  سلةةم املةةررة و ةة  الةةزوج ,  ةةوار املسةةكن وإس  ةةوار اتجيةةاا  ةةةالٍ 

( 1821)لععريةة بةةأ ا بةام واألبنةةام ووحةل مروسةةطلا إىل مث املر بةة الرابعةةة  يةادة اهلةةوة ا, املةادي واسجرعةةاةي
اةالزوج الكبةري سةنا  سةوف ين ةةن روسدا  س يرناسةبوس مة  ةعةر  الةزمن والعقلةةي ارصةب  هنالةك ا ةوة ةعريةةة  
كبرية   ةدت الرطابق بين  وبينلم   املوااف واسجتاهات وا اام وهاا الو   يظلر خلال  اجرعاةيا  وحةراع 

 املر بةةة اخلامسةةة وهةةي  بةةاين املكااةةة اسجرعاةيةةة للسرةةاة والسةة    امرعةة  ووحةةل مروسةةطلا إىل مث, األجيةةال
(1821 .) 

 العوامل النسسية للعنوسة -
 (4)الجدو  رق  

 (العامل الن سي)يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوستات والرتب إلجابات أفراد العينة عن بنود البعد الثالي 
ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
  كراا  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا الر بة املروسط موااق غري  ايد موااق نود العامل النسسيب البند

الطعةةوح الزائةةد   مواحةةسات الةةزوج رو  27
 2 1821 ٪ 1817 1 ٪ 27811 27 ٪ 22802 02 الزوجة

جتةةةاو  السةةة  والسرةةةاة سةةةن معةةةأ يةةةكدي  21
 1 1801 ٪ 1817 1 ٪ 20822 21 ٪ 01821 01 إىل حعوبة اخرياا الشريك

يعةةةةزف الشةةةةباإل ةةةةةن الةةةةزواج هربةةةةا  مةةةةن  23
 1 1837 ٪ 21871 22 ٪ 11811 11 ٪ 22812 30 حتعل املسكولية

 سةةةلط األهةةةل وخصوحةةةا  األإل يةةةكدي  21
 3 1811 ٪ 23812 23 ٪ 10811 13 ٪ 30812 31 إىل  وخر الزواج

الزواج املروخر يكدي إىل  وااق الزوجأ  1
 2 1822 ٪ 22812 20 ٪ 32872 32 ٪ 11811 11 لعقلي واخلنةبسبن الن   ا
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 1 1821 ٪ 17822 21 ٪ 32801 12 ٪ 10811 13  قدير السرد لاا   22
 0 1822 ٪ 17800 12 ٪ 11872 12 ٪ 31822 31 السشل   العالاات العاطسية األوىل 22
 2 2812 ٪ 11810 13 ٪ 31832 32 ٪ 13822 11  قدير السرد لألسرة اليت ينوي  كوينلا 21

 - 1812 املروسةةةةةط الكلي
يبةةأ الر ةةن اخلعسةةة األوىل بالنسةةبة للعامةةل النسسةةي مت لةة    املر بةةة األوىل ( 3)مةةن خةةالل اجلةةدول ااةةم 

اةةالطعوح اخليةةايل واألحةةالت والرعةةن ( 1821)الطعةةوح الزائةةد   مواحةةسات الةةزوج رو الزوجةةة وبلةةغ مروسةةطلا 
واملطالن الرع يزية   املكخر واملقدت والشبكة ( اجلعال واملال واملكااة وال رام)يز   ةريل املسرقبل من ح

مث جام   املر بة ال ااية , وحسلة العرب وثوإل العرب واملدةوين وا لويات الساخرة اليت  سره   ها  ا سلة
مةة ال  يشةةكل ةائقةةا    ( 12سةةن )ار ةةاو  الشةةاإل ( 1801)جتةةاو  السةة  والسرةةاة سةةنا  معينةةا  وبلةةغ مروسةةطلا 

وس جيةد ارةاة رحالمة  ايةكثر العزلةة واسبرعةاد ةةن , البحز ةن ةروب ألا  يعرن اسس  راة  جتةاو  اطةاا الععةر
مث جةةام   املر بةةة ال ال ةةة اهلةةروإل مةةن الةةزواج لعةةدت املقةةداة , اكةةرة الةةزواج ويعرنهةةا اكةةرة رحةةبحس مةةن املا ةةي

الةةبعض مةةن الشةةباإل األاةةاايأ س يسةةرطيعوس حتعةةل مسةةكولية  (1837)ةلةى حتعةةل املسةةكولية وبلةةغ مروسةةطلا 
ا ةةال  ةةن إىل راةم س يقةةووس ةلةى  ةةواري , الةزواج ألس الةزواج  ةةبط والرةزات وحتعةل واحةةرتات ومسةاةدة واةايةة

مث جةةامت املر بةةة الرابعةةةة وهةةي  سةةلط األهةةل   اخريةةاا الشةةريك وبلةةةغ , األمةةن واسسةةرقراا  واألمةةاس للزوجةةة
ااألسةةرة املرسةةلطة  سةةره داامهةةا ةلةةى األبنةةام   كةةل خيةةااا م و س ةةيال م منلةةا الةةزواج ( 1811)مروسةةطلا 

م ال  مما جيعل الشاإل غري اةادٍا ةلةى اخلةروج ةةن هةا  السةلطة ويبقةى  ابعةا  يةومتر بومرهةا وس خيةرج ةليلةا ممةا 
البحةز مسةرعرا  دوس  يكخر ةعلية الزواج ألس األسرة  بحز ةع ا يناسبلا وليل ةعا يناسن الشاإل ويبقى

مث جةةةةامت املر بةةةةة اخلامسةةةةة وهةةةةي  وااةةةةق الةةةةزوجأ بسةةةةبن الن ةةةة  العقلةةةةي واخلةةةةنة وبلةةةةغ مروسةةةةطلا , جةةةةدوج
االزواج السليم والصحي  يكدي إىل  وااق اكري وا   ةقلي بأ الطراأ ايةكدي إىل اساسة ات ( 1822)

ة ذات سلو  ةقالل   كل ما  صةدا    كل األشيام مما يساهم   علوا رسرة مرعاسكة مركاملة مرساةل
 .من موااف واجتاهات وداام

 العوامل املادية للعنوسة  -
 

 (5)الجدو  رق  
 (العامل المادي)يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوستات والرتب إلجابات أفراد العينة عن بنود البعد الثالث 

ااةةةةةةةةةةةةم 
املروسةةةةةةةةة قغري مواا  ايد موااق بنود العامل املادي البند

  
الةةةةةةةةةةةةر 
 النسبة  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا  بة

 2 1811 ٪7877 7 ٪2827 2 ٪12817 17 .ر مة السكن وغالم اسجياا 20
 1 1812 ٪2827 2 ٪1817 1 ٪12817 20 .اا ساع  كاليف املعيشة وا ياة 22

مسةةةةةةةةةةةةروج الةةةةةةةةةةةةدخل املةةةةةةةةةةةةنخسض  11
 1 1802 ٪2801 2 ٪0811 0 ٪21821 01 .للرجل

 3 1801 ٪3837 3 ٪22812 20 ٪01811 07 .غالم امللوا 12

17 
حالةةةةةةةة األسةةةةةةةرة املاديةةةةةةةة  ةةةةةةةكثر   
اختةةةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةةةرااات املناسةةةةةةةةةةةةبة   

 .الزواج
21 13823٪ 23 22812٪ 22 21802٪ 1832 2 
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 1 1810 ٪13822 11 ٪13822 11 22812 30 .مساةدة السراة لاويلا بععللا 11

21 
 افةةةةرا  السرةةةةاة   الععةةةةل خةةةةةااج
املنةزل يةةكدي إىل اسةةرقالهلا ماديةةا  

 .ةن األسرة
11 31821٪ 11 12820٪ 11 12810٪ 1822 0 

 - 1811 املروسةةةةةط الكلي 
يبةأ الر ةن اخلعسةة األوىل بالنسةبة للعامةل املةادي اقةد مت لةس املر بةة األوىل ( 2)من خالل اجلةدول ااةم 

 املر بةةة ال اايةة   اا سةةاع  كةاليف املعيشةةة وبلةةغ مث( 71811)  ر مةة السةةكن وغةالم اسجيةةاا وبلةغ مروسةةطلا 
مث املر بةةةةة ال ال ةةةةة   مسةةةةروج الةةةةدخل املةةةةنخسض للرجةةةةل والةةةةة املةةةةردود وبلةةةةغ مروسةةةةطلا ( 1812)مروسةةةةطلا 

مث ( 1801)مث املر بةةة الرابعةةة   غةةالم امللةةوا واملباهةةاة   األثةةان واملنةةزل والسةةيااة وبلةةغ مروسةةطلا ( 1801)
 (.1832)حالة األسرة املادية الاي يكثر   اختاذ اراا الزواج وبلغ مروسطلا  املر بة اخلامسة  

إس البنةةةود اخلعسةةةة األوىل اكةةةزت ةلةةةى العامةةةل املةةةادي اسارصةةةادي الةةةاي مت ةةةل   عةةةروف ا يةةةاة املعاشةةةة 
رش وطقةوب وجتلى   امل اسة بامللوا ور مةة السةكن وغةالم اسجيةاا واملباهةاة   األثةان واملنةزل والسةيااة والسة

ا ةةال  ةةةن  ةةعف اسمكااةةات   سةةداد احرياجةةا م ...( ا سلةةة والصةةالة واملةةدةوين وثةةوإل العةةرب)الةةزواج 
, ومرطلبات ومسرلزمات حيا م اجلديدة اليت  رطلن مسروج ماديا  ةاليا  ملساةد م ةلى إمتات ةعلية الزواج

اةتس اري ةة الدااسةة ا اليةة , م ةل هةاا املشةروعوالبطالة واألجوا املنخس ة وا ياة الصةعبة متنة  اساةدات ةلةى 
وجتةةدد  1777وال ةةبعي  1777وحنيةةف  1777والعريةةي  2110 رسةةق مةة  ارةةائ  دااسةةة كةةال  مةةن اخلرااةةة 

اسشااة إىل رس اجلواان األخرج املوجودة   اسسربياس د  رناوهلا الدااسات السابقة وسسيعا دااسة كل من 
 .بد الودود وإمنا ااسردت اا دااسرنا ا اليةةبد اخلالق وإبراهيم شقري وة

 العوامل ال قااية والعلعية -
 (0)الجدو  رق  

 (العامل الثقافي والعلمي)يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوستات والرتب إلجابات أفراد العينة عن بنود البعد الرابع 
ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 النسبة  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا الر بة املروسط موااقغري   ايد موااق بنود العامل ال قا  والعلعي البند
 2 1811 ٪2801 2 17822 21 ٪07811 13 مواحلة الرحصيل الدااسي 12
 1 1821 ٪2801 2 ٪11872 12 ٪12821 11 الرساخر والرباهي  رطلبات الزواج 11

ينظر امرع  إىل الزواج املروخر اظرة  11
 1 1821 ٪21821 21 ٪17822 21 ٪12811 17 سلبية

 3 1833 ٪20822 21 ٪17822 21 ٪12823 21  وار وسائل الرتاي  املرنوةة 10
 2 1811 ٪11872 12 ٪10830 12 ٪31832 32 الصدااة واسخرال  بأ اجلنسأ 12

الرةةةةةةةةةةوخر   سةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةزواج مظلةةةةةةةةةةر  13
 1 2823 ٪11,13 20 ٪17822 21 ٪21832 22 ح ااي

 - 1811 ي املروسةةةةةط الكل
يبةةأ الر ةةن اخلعسةةة األوىل بالنسةةبة للعامةةل ال قةةا  والعلعةةي ومت لةةس املر بةةة ( 1)مةةن خةةالل اجلةةدول ااةةم 

اةةالرعليم العةةايل والععةةل والةةدخول   جماس ةة  ( 1811)األوىل   مواحةةلة الرحصةةيل العلعةةي وبلةةغ مروسةةطلا 
لزواج رثنام مرابعة الرعليم االبةد مةن الرتيةز اية  األمر الاي جيعل املررة ةاجزة بكل املقاييل ةن اختاذ اراا ا

مث جةامت   املر بةة ال اايةة الرسةاخر , اةرقادا  منلا رس الزواج يكخر من حتقيةق رهةداالا وخيسةض مةن طعوحلةا
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ومة  ,   عةل وةةي ثقةا  مزيةف و ربيةة اجرعاةيةة هشةة( 1821)والرباهي  رطلبةات الةزواج وبلةغ مروسةطلا 
الركنولوجيةا ا دي ةة وا ديةاد حالةة الرقليةد بةدرت   ةزو جمرععنةا بعةض املظةاهر الزائسةة  قدت وسائل اس صةال و 
وايلا الك ري مةن املبال ةة   حسةالت الةزواج وطقوسةلا ورماكنلةا  رع ةل و  السنةادري , ال ريبة ةن ةعق ايعنا

مث , بيةة هةا  املرطلبةاتوالصاست السااهة مما ةَقد وةراةل إمتةات الةزواج لةدج الشةباإل لعةدت اةدا م املاديةة لرل
اةامرع  املرعاسةك ( 1821)جامت املر بة ال ال ة   اظرة امرع  السلبية إىل الةزواج املرةوخر وبلةغ مروسةطلا 

اجرعاةيا  ينظر إىل الشباإل املروخر ةن سن الزواج اظرة سلبية سةرقاد  بوس الزواج  ينة ا ياة وةدت الرسريط 
ل وس بد من اسسراع اي  وإس د ين ز اسوف يساهم   اسخرالل السةكال ااا املشروع باسمهال والرقاة

( 1833)مث جةامت املر بةة الرابعةة    ةوار وسةائل الرتاية  وبلةغ مروسةطلا , وةدت ا سا  ةلى النةوع البشةري
مةةاكن م ةل اارشةةاا وسةةائل وةناحةةر ا يةةاة ا دي ةةة مةةن اةةواد ومةةالٍ  وكااررييةةا وحريةةة اسخةةرال    اجلامعةةة واأل

العامة واسرخدات الركنولوجيا املرعددة وحرية السسر واارشاا  قبةل العالاةات العاطسيةة رثةرت وةرالةس ةعليةة 
مث جامت املر بةة اخلامسةة   الصةدااة واسخةرال  بةأ اجلنسةأ وبلةغ مروسةطلا ,الزواج ورطالس  من العزوبية

والرساهم لرسم مالم  ا ياة الزوجية واملبال ة  م ل اارشاا ايديولوجية ا رية الشخصية   اسخرياا( 1811)
ايلةةا وعلةةوا العالاةةات الرومااسةةية وحةةاست الرعةةن واألحةةالت البعيةةدة ةةةن الوااةة    عةةل عةةروف وحتةةوست 

 .  حرعية سامهس   ةرالة ةعلية الزواج
 العوامل البيولوجية للعنوسة  -

 (0)الجدو  رق  
 (العامل البيولوجي)تات والرتب إلجابات أفراد العينة عن بنود البعد الخامس يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوس

ااةةةةةةةم 
 النسبة  كراا النسبة  كراا النسبة  كراا الر بة املروسط غري موااق  ايد موااق بنود العوامل البيولوجية للعنوسة  البند

 ةةةوخر سةةةن الةةةزواج يقلةةةل مةةةن اةةةرص األمومةةةة  12
 2 1827 ٪1817 1 ٪22812 23 ٪21831 02 ةند السراة

يشةةةكل ا عةةةل بعةةةد سةةةن اخلامسةةةة وال الثةةةأ  11
 1 1803 ٪1817 1 ٪21802 22 ٪01811 07 خطر ةلى ححة األت

 1 1811 ٪11801 10 ٪22812 20 ٪22812 30 إشباع الداا  اجلنسي بطرري مرعددة  17
 - 1821 املروسةةةةةط الكلي  ٪

ة األوىل بالنسبة للعامل البيولوجي  الاي مت ل   الرقليل من ارص يبأ املر ب( 0)من خالل اجلدول اام 
مث املر بةةةةةة ال اايةةةةةة   ا عةةةةةل خطةةةةةر ةلةةةةةى حةةةةةحة األت , (1827)األمومةةةةةة بالنسةةةةةبة للسرةةةةةاة وبلةةةةةغ مروسةةةةةطلا 

مث جامت املر بة ال ال ة   إشةباع الةداا  اجلنسةي بطةرري مرعةددة ( 1803)وم اةسات ذلك وبلغ مروسطلا 
 (.1811)مروسطلا  وإاواؤ  وبلغ

اةةالزواج املرةةوخر يقلةةل مةةن اةةرص األمومةةة اري ةةة اسجلا ةةات املركةةراة وةعليةةات القيصةةرية والرشةةوهات 
اخللقيةة وواةاة اجلنةةأ داخةل الةرحم وواةةاة األطسةال بعةد الةةوسدة رو العقةم رو األمةراه الداخليةةة ممةا يةكثر ةلةةى 

 .ححة األت   إاراج رطسال من وليأ
 :واق رمهيرلاةوامل العزوبية  -
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 (.)الجدو  رق  
 ترتيب عوامل الع وبية وف  أهميتها

 الر بة املروسط ةوامل العزوبيةة اام
 2 1811 العامل املادي 1
 1 1821 العامل البيولوجي 2
 1 1821 العامل اسجرعاةي 2
 3 1812 العامل النسسي 1
 2 1811 العامل ال قا  والعلعي 3

 ن و ر يبلا واق العوامل الرابعة هلا اقد وحل العامل املادي املر بة األوىل وبلةغ يبأ الر ( 2)اجلدول اام 
مث جةةةةةام العامةةةةةل ( 1821)مث جةةةةةام العامةةةةةل البيولةةةةةوجي املر بةةةةةة ال اايةةةةةة وبلةةةةةغ مروسةةةةةطلا ( 1811)مروسةةةةةطلا 

وبلغ مروسطلا مث جام العامل النسسي   املر بة الرابعة ( 1821)اسجرعاةي   املر بة ال ال ة وبلغ مروسطلا 
 (.1811)مث جام العامل ال قا  والعلعي   املر بة اخلامسة وبلغ مروسطلا , (1812)

 :يو   ذلك( 2)والشكل البيال اام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ارائ  اخرباا ار يات البحز -

  س  وجد اروري دالة إحصةائيا  بةأ مروسةطي داجةات إجابةات طلبةة الدااسةات العليةا : السر ية األوىل
 (.7872)جامعة دمشق ةلى اسسربياس  عزج إىل مر ري اجلنل ةند مسروج 
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 (1)الجدو  رق  
 لل روق بين متوستي درجات إجابات التلبة وفقاا إلى مت ير الجنس( T-test)يبين لتامج اةتبار 

 القراا داجة دسلة داجات ا رية ايعة ت اسحنراف املعيااي املروسط العدد اجلنل
دالة ةند  7877 21 -38712 28222 03822 21 ذكوا

 28120 27821 01 إاان (7872)
( 7872)وهةةي دالةةة ةنةةد مسةةروج ( 38712)يربةةأ مةةن اجلةةدول السةةابق رس ايعةةة ت سةةريوداس بل ةةس 

رح ر مةن مسةروج الدسلةة وهةاا يةدل ةلةى وجةود اةروري دالةة بةأ مروسةطات ( 7877)لكوس داجة الدسلة 
وبالرايل اراض السر ةية الصةسرية واقبةل بالسر ةية , واساان والسروري لصاحل اساانداجات إجابات الاكوا 

بوجود اروري دالة إحصائيا  بأ مروسةطات داجةات إجابةات طلبةة الدااسةات العليةا  عةزج :البديلة اليت  قول
 .إىل مر ري اجلنل

طلبةة الدااسةات العليةا  س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجات إجابات: السر ية ال ااية -
 (.7872)  جامعة دمشق ةلى اسسربااة  عزج إىل مر ري اجلامعة ةند مسروج 

 (97)الجدو  رق  
 يبين المتوستات وااللحرافات المعيارية لدرجات إجابات التلبة وف  الجامعة

 السويدام داةا البعز  شرين حلن دمشق اسحصام الوحسي
 1 1 2 20 1 23 العدد

 22811 01877 03822 02832 01810 27832 املروسط
 18220 38221 18202 18211 18307 18217 اسحنراف املعيااي

 (99)الجدو  رق  
لل روق بين متوستات درجات إجابات التلبة وفقاا إلى ( ANOVA)يبين لتامج اةتبار تحليل التباين األحادي 

 مت ير الجامعة
 القراا داجة الدسلة ايعة ف مروسط املربعات ريةداجات ا  جمعوع املربعات مصدا الرباين
 28211 228272 2 1178231 بأ امعوةات

 
78201 

 
غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 
 1082000 22 12178717 داخل امعوةات دال 

 - 17 13278202 الكلي
وهاا يدل ( 7872)ركن من مسروج الدسلة ( 78201)رس داجة الدسلة ( 22)يربأ من اجلدول اام 

 . ةدت وجود اروري بأ مروسطات داجات إجابات الطلبة واقا  إىل مر ري اجلامعة ةلى
س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجات إجابات طلبةة الدااسةات العليةا : السر ية ال ال ة -

 (.7872)  جامعة دمشق ةلى اسسربيااا   عزج إىل مر ري اسخرصاص ةند مسروج 
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 (93)الجدو  رق  
 يبين المتوستات وااللحرافات المعيارية لدرجات إجابات التلبة وف  االةتصا 

 اسحنراف املعيااي املروسط العدد اسخرصاص الرام
 18223 00802 0 الردايل وطرائق املناه  2
 18112 22811 0 الرعليم  قنيات 1
 08311 27802 0 النسسي اساشاد 1
 38117 01877 0 النسسية الصحة 3
 28123 01802 0 الرتبوي النسل ةلم 2
 28222 27802 0 النعو النسل ةلم 1
 18117 21877 27 والرقومي القياب 0
 18122 02807 27 املقاااة الرتبية 2
 18312 02831 21 الرتبية رحول 1
 08717 22817 27 األطسال اياه 27
 28211 02811 0 اخلاحة الرتبية 22

 (92)الجدو  رق  
اا إلى وفقمتوستات درجات إجابات التلبة  لل روق بين( ANOVA)ج اةتبار تحليل التباين األحادي يبين لتام

 مت ير االةتصا 
 القراا داجة الدسلة ايعة ف مروسط املربعات داجات ا رية جمعوع املربعات مصدا الرباين
 328122 27 3218221 بأ امعوةات

غري  78111 28172
 108302 27 11108122 داخل امعوةات دال

 - 17 13278202 الكلي
وهاا يدل ةلى ةدت ( 7872)ركن من مسروج ( 787111)رس داجة الدسلة ( 21)يبأ اجلدول اام 

 .وجود اروري بأ مروسطات داجات إجابات الطلبة  عزج إىل مر ري اسخرصاص
اجات إجابات طلبة الدااسةات العليةا س  وجد اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات د: السر ية الرابعة -

 (.7872)  جامعة دمشق ةلى اسسربياس  عزج إىل الرساةل بأ مر ريي اجلنل  واجلامعة ةند مسروج 
 (94)الجدو  رق  

 يبين لتامج داللة ال روق بين متوستات درجات إجابات التلبة وفقاا للت اعل بين مت يري الجنس والجامعة
 القراا داجة الدسلة ايعة ف مروسط املربعات داجات ا رية ربعاتجمعوع امل مصدا الرباين

 2218220 2 1218320 اجلامعة * اجلنل

دالة ةند  78772 18112
(7872) 

 178321 21 13138223 اخلطو
 - 12 202310 الكلي

 - 17 13278202 الكلي املصح 
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وهةةاا يةةدل ةلةةى وجةةود ( 7872)مسةةروج احةة ر مةةن ( 78772)رس داجةةة ( 23) بةةأ مةةن اجلةةدول ااةةم 
اةةروري بةةأ مروسةةطات داجةةات إجابةةات الطلبةةة  عةةزج إىل رثةةر الرساةةةل بةةأ مر ةةريَي اجلةةنل واجلامعةةة وير ةة  

  :الرايل( 1)ذلك من خالل الشكل البيال اام 
س  وجةةد اةةروري دالةةة إحصةةائيا  بةةأ مروسةةطات داجةةات إجابةةات طلبةةة الدااسةةات : السر ةةية اخلامسةةة -
  جامعةةة دمشةةق ةلةى اسسةةربياس  عةةزج إىل الرساةةل بةةأ مر ةةريي اجلةنل  واسخرصةةاص ةنةةد مسةةروج  العليةا
(7872.) 

 (95)الجدو  رق  
 يبين لتامج داللة ال روق بين متوستات درجات إجابات التلبة وفقاا للت اعل بين مت يري الجنس واالةتصا 

 القراا داجة الدسلة ايعة ف بعاتمروسط املر  داجات ا رية جمعوع املربعات مصدا الرباين
 218010 22 1108271 اسخرصاص * اجلنل

 138321 01 13218007 اخلطو غري دالة 78712 28221
 - 12 202310 الكلي

 - 17 13278202 الكلي املصح 
وهةاا يةدل ةلةى ةةدت , وهي غري دالة( 7872)ركن من مسروج ( 78712) بأ من اجلدول رس داجة 

وجود اروري دالة إحصةائيا   عةزج إىل رثةر الرساةةل بةأ مر ةريي اجلةنل واسخرصةاص كعةا ير ة  مةن الشةكل 
 :الرايل( 1)البيال اام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وجةةد اةةروري دالةةة إحصةةائيا  بةةأ مروسةةطات داجةةات إجابةةات طلبةةة الدااسةةات س: لسر ةةية السادسةةةا -

الرساةةل بةأ مر ةريي اجلامعةة  واسخرصةاص ةنةد مسةروج العليا   جامعة دمشةق ةلةى اسسةربيااا   عةزج إىل 
(7872) 
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 (90)الجدو  رق  
 يبين لتامج داللة ال روق بين متوستات درجات إجابات التلبة وفقاا للت اعل بين مت يري الجامعة واالةتصا 

 القراا داجة الدسلة ايعة ف مروسط املربعات داجات ا رية جمعوع املربعات مصدا الرباين
 108733 12 21118212 اسخرصاص * جلامعةا

 118213 22 12238737 اخلطو غري دالة  78211 78131
 - 12 202310 الكلي

 - 17 13278202 الكلي املصح 
, وهةي غةري دالةة( 7872)ركن مةن مسةروج ( 78131)رس ايعة ف بل س ( 21) بأ من اجلدول اام 

إحصةائيا  بةأ مروسةطات داجةات إجابةات طلبةة املاجسةرري  عةةزج إىل وهةاا يةدل إىل ةةدت وجةود اةروري دالةة 
 .الرساةل بأ مر ريي اجلامعة واسخرصاص وبالرايل اقبل السر ية الصسرية

 وجد اروري دالة إحصائيا  بةأ مروسةطي داجةات إجابةات طلبةة الدااسةات العليةا س: السر ية السابعة -
ساةل بأ مر ريات اجلنل واجلامعة واسخرصاص ةند مسروج   جامعة دمشق ةلى اسسربياس  عزج إىل الر

(7872.) 
 (90)الجدو  رق  

يبين لتامج داللة ال روق بين متوستات درجات إجابات التلبة وفقاا للت اعل بين مت يرات الجنس والجامعة 
 واالةتصا 

جمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع  مصدا الرباين
 القراا لةداجة الدس ايعة ف مروسط املربعات داجات ا رية املربعات

 338110 31 21218372 اسخرصاص *اجلامعة *اجلنل 

 غري دالة  78231 28107
 

 118202 30 22128210 اخلطوا
 - 12 202310 الكلي

 - 17 13278202 الكلي املصح 
وهةةةي غةةةري ( 7872)ركةةةن مةةةن مسةةةروج ( 28107)رس ايعةةة ف ( 20) بةةأ مةةةن اجلةةةدول السةةةابق ااةةةم  
ةدت وجود اروري دالة إحصائيا  بأ مروسطات داجات إجابات طلبة املاجسرري   جامعةة  وهاا يدل, دالة

 .دمشق  عزج إىل الرساةل بأ مر ريات اجلنل واجلامعة واسخرصاص وبالرايل اقبل السر ية الصسرية
جسةرري ل جابةة ةةن السةكال الرئيسةي مةا رسةباإل العنوسةة كعةا يراهةا طلبةة املا:  منااشة النرائ  و سسريها

 جامعة دمشق؟ / سنة روىل كلية الرتبية/
اقةةةد و ةةةعس الركةةةرااات والنسةةةن امل ويةةةة واملروسةةةطات والر ةةةةن سجابةةةات ريةةة  راةةةراد العينةةةة ةةةةن بنةةةةود 

 بةةةأ رس رةلةةةى مخسةةةة بنةةةود سجابةةةات راةةةراد العينةةةة مت لةةةس   املر بةةةة األوىل (  1)اسسةةةربيااا    اجلةةةدول ااةةةم 
وجةام   املر بةة ال اايةة ر مةة السةكن  1811عددة غري الزواج وبلغ مروسةطلا سشباع الداا  اجلنسي بطرري مر
 1811املر بةةة األوىل ر مةةة السةةكن وغةةالم األجةةوا ووحةةل مروسةةطلا  1812وغةالم اسجيةةاا ووحةةل مروسةةطلا 

مث , وها  مشكلة اارصادية ااهرة يعال منلا الشباإل الراغن   الزواج لعدت وجةود مسةاكن شةعبية اخيصةة
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, وهي مت ل سببا  ااهرا     وخري الزواج 1812اا ساع  كاليف املعيشة  وا ياة وحل مروسطلا )بة ال ااية املر 
وذلك لعدت  واار املقداة املادية لدج الشباإل الراغبأ بالزواج و كوين رسرة ا ةال  ةةن ةةدت إمكاايةة  ةومأ 

 ال ةةة جةةةام الطعةةوح الزائةةد   مواحةةسات الةةةزوج و  املر بةةة ال, املرطلبةةات واملسةةرلزمات اخلاحةةة بععليةةةة الةةزواج
املنةزل واألثةان )السراة والباح ة ةن الزواج رحيااا   رطلن شرو   ع يزيةة م ةل 1821حيز وحل مروسطلا 

و  , واملبال ة   مواحسات الزوج ري الطعوح امل ةايل واخليةايل ممةا يعقةد املسةولة بةدل مةن رس حيللةا( والسيااة
و  , سبن اجرعاةي ااهر وخااج إاادة السرد 1822اقداس الوالدين اقد وحل مروسطلا املر بة الرابعة جام 

ألاةة  يةةكدي إىل  181املر بةةة اخلامسةةة جةةام  ةةوخر سةةن الةةزواج ليقلةةل مةةن اةةرص األمومةةة ووحةةل مروسةةطلا إىل 
 . العقم مسرقبال  والروخري   ا عل إ ااة إىل اسسقاطات املركراة

 بةةةأ وجةةةود اةةةروري دالةةةة إحصةةةائيا  بةةةأ مروسةةةطات داجةةةات إجابةةةات طلبةةةة : منااشةةةة السر ةةةية األوىل -
بشةكل ( الةاكوا واساةان)الدااسات العليةا  عةزج إىل مر ةري اجلةنل مةن الطبيعةي رس  كةوس هنةا  اةروري بةأ 

بسبن ما لديلم من معراةة وداايةة وثقااةة حنةو هةا  املسةالة املعقةدة والشةائكة الةيت  رطلةن مسةرلزمات , ةات
ليف واسقةةات ماديةةة كبةةرية ومسةةكولية اجرعاةيةةة    ةةومأ األمةةاس واسسةةرقراا والرةايةةة والةةدةم وشةةرو  و كةةا
والسةةبن بةةوس السةةروري لصةةاحل اساةةان يعةةود إىل رس الرعلةةيم العةةايل والةةدخول إىل جمةةال الععةةل , والعةةوس للعةةررة 

من صةةات ا يةةاة لكنلةةا مةةن جعةةل املةةررة  ةةراض الةةزواج باةربةةاا  معةةراال  لسةةقف طعوحا ةةا ورهةةداالا واةربةةاا  
 قدا بوس  من إطالة العزوبية سرنعكل سلبا  ةليلا  و ندت ةلى ما اعلرة  وهةا   رسةق مة  دااسةة الشةعبال س

 . 1772ودااسة بن ةيسى  1771ودااسة ةلي  1771
 بأ ةدت وجود اروري بأ مروسطات داجات إجابات الطلبة واقا  إىل مر ري : منااشة السر ية ال ااية -
امعة  ويعزج ذلك إىل  قااام   املسروج السكري وداجة ال قااة والرعليم والن   العلعي واخلنة ا يا ية اجل

وامللااات اسجرعاةيةة الةيت وحةلوا إليلةا اري ةة كةوس املقةراات   هةا  اجلامعةات موحةدة إىل داجةة مةا و نبة  
جتاها م وموااسلم حول العنوسة خل وةلم من اسسرتا ي يات الرعليعية ذا ا األمر الاي ردج إىل  قااإل ا

 . 2112ودااسة اجلوبر  1770لنسل الظروف وها   رسق م  دااسة السناد 
 بةةأ ةةةدت وجةةود اةةروري بةةأ مروسةةطات داجةةات إجابةةات الطلبةةة  عةةزج إىل : منااشةةة السر ةةية ال ال ةةة -

لعيةة والدااسةة الرتبويةة وداجةةة   الشةلادة الع)مر ةري اسخرصةاص ألس الطلبةة كللةم  قريبةا    مسةروج واحةد 
الن   العقلي وهاا جعل مةوااسلم مرشةااة وجعةل اجتاهةا م وداائلةم مرقاابةة مةن ا يةاة وسسةيعا   الةزواج 

 بةأ رس هنةا  وجةود اةروري : منااشةة السر ةية الرابعةة. 2112واجلوبر  1770وها   رسق م  دااسة السناد 
ىل رثر الرساةل بأ مر ريي اجلنل واجلامعة إذ يو   الشكل بأ مروسطات داجات إجابات الطلبة  عزج إ

( 02823)البيةةال وجةةود اةةروري وا ةةحة بةةأ الةةاكوا واساةةان   جامعةةة دمشةةق حيةةز بلةةغ مروسةةط الةةاكوا 
( 01830)للةةاكوا ( 0782)واألمةةر ذا ة  ينطبةةق ةلةى جامعةة  شةةرين  روسةط ( 21812)ومروسةط اساةان 

ز النالةةةك  قةةةااإل بةةةأ مروسةةةطات الةةةاكوا واساةةةان وس يوجةةةد اةةةرري دالةةةة ل اةةان رمةةةا بالنسةةةبة جلامعةةةة البعةةة
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بالنسةبة جلامعةة داةةا والسةويدام وحلةن س  وجةد مقاااةة رحةال  بسةبن ةةدت وجةود الةاكوا : إحصائيا  بينلعا
 . ايلا
 بةةأ ةةةدت وجةةود اةةروري دالةةة إحصةةائيا   عةةزج إىل رثةةر الرساةةةل بةةأ مر ةةريي : منااشةةة السر ةةية اخلامسةةة -
 (.  1)ل واسخرصاص مو حة   الشكل البيال اام اجلن

 بةةأ ةةةدت وجةةود اةةروري دالةةة إحصةةائيا  بةةأ مروسةةطات داجةةات إجابةةات : منااشةةة السر ةةية السادسةةة -
ويعةةزج إىل رس اجلامعةةة الةيت ختةةرج ايلةةا طلبةة املاجسةةرري  عةزج إىل الرساةةةل بةةأ مر ةريي اجلامعةةة واسخرصةاص 

لي  د ي ري من اجتاه  ومواس  حول  وخر سن الةزواج ألس املنبة  الرتبةوي الطالن واسخرصاص الاي ينرعي إ
 . الاي ال من  وا خروس واحد

 بةةةأ وجةةود اةةروري دالةةةة إحصةةائيا  بةةأ مروسةةةطات داجةةات إجابةةات طلبةةةة : شةةة السر ةةية السةةابعةامنا -
ويعةةزج إىل رس اص املاجسةةرري   جامعةةة دمشةةق  عةةزج إىل الرساةةةل بةةأ مر ةةريات اجلةةنل واجلامعةةة واسخرصةة

بةل , اجلنل واجلامعة واسخرصاص د يكثر     ري اسجتاهات واملوااف لةدج الطلبةة حةول  ةوخر سةن الةزواج
 .جعللا موااف وداام واحدة لاا د  ظلر اروري

 :املدقرتح ت -9

اجلععيةةات واملنظعةةات واجللةةات الرايةةة ) ةةرواة ايةةات وسةةائل اسةةةالت    سعيةةل الرواحةةل بةةأ  -1-9
اما ةةةرات والنةةةدوات ), الةةةيت  ةةةرم  كسسةةةة الةةةزواج, للقيةةةات طعةةةالت  وةويةةةة   قيسيةةةة ةةةةن طريةةةق (هليةةةةواأل

, , سشاةة ثقااة الزواج كعكسسة شةرةية اااوايةة اجرعاةيةة  ربويةة وكعشةروع حيةاة دمنةة ومسةرقرة(واللقامات
  . وكدوا اجرعاةي ينب ي ممااسر  والن اح   ردائ 

سجرعاةيةةةةة واملسةةةةاةدة املاليةةةةة واخلةةةةنات والر ةةةةااإل واسسرشةةةةااات للةةةةراغبأ لرقةةةةدمي املسةةةةاادة ا -1-3
 .بالزواج
مقةةدت ةعكخرةةة }واملرطلبةةات الزواجيةةة ,  وةيةةة األسةةر بعةةدت امل ةةاسة   امللةةوا والسةةكن واألثةةان -1-2
 ....(. وةدت الباخ واملباهاة   الروثيز املنزيل واملالبل والكعاليات والسيااة{شبكة
( الصةةحية واسجرعاةيةةة واساسةةةااية)ف الشةةباإل ورهةةاليلم  خةةاطر الرةةةوخر   سةةن الةةزواج  عريةة -1-4

 . و وثريها السلي ةلى السرد واألسرة وامرع 
األمةةةةر الةةةةاي يسةةةةلم   معاجلةةةةة ,  ةةةةرواة اسهرعةةةةات بتاشةةةةام مراكةةةةز اساشةةةةاد النسسةةةةي واألسةةةةري -1-5

وةدت الرةوخري ايلةا, ومسةاةد م   حةل مشةاكللم مشكالت طلبة اجلامعة املرعلقة بالزواج و كوين األسرة 
 . والرقليل من اارشااها

مسةةةةةامهة الدولةةةةةة   الرخسيةةةةةف مةةةةةن رةبةةةةةام الةةةةةزواج برقةةةةةدمي العديةةةةةد مةةةةةن اخلةةةةةدمات اسجرعاةيةةةةةة  -1-0
 : واساسااية واملادية ير لى  

كاايةةة  ةةواري اةةرص ةعةةل مناسةةبة للشةةباإل وسسةةيعا اخلةةرجيأ وحتسةةأ اوا ةةبلم طيةةز  كةةوس   -1-0-9
 .لركوين رسرة ح رية  كسي ذا ا باا ا
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من  اروه للةزوجأ الشةابأ طويلةة األمةد لرعكينلعةا مةن  وسةيل حيا عةا األسةرية بعيةدا   -1-0-3
 .ةن ال  و  اسارصادية, واد ا   سوايا إحداا مرسوت رلواي برقدمي اره ملرة واحدة للعرزوجأ

  قوت اةا و ااات الدولةة ومكسسةا ا ومنظعا ةا ا كوميةة  نظيم ةعلية الزواج اجلعاةي اليت -1-0-2
 .واألهلية للحد من ا ثاا السلبية لروخر سن الزواج لدج الشباإل وسسيعا الشباإل اجلامعي

الزواج بالرقسيط, يعن  قدمي يد العوس للعرزوجأ, ومساةد م    ومأ مرطلبات  كوين  -1-0-4
 .و قدمي هدية للعولود األول...( املنزل, األثان)لشرام  األسرة بالرقسيط شلريا  رو سنويا  

بنام الوحدات السكنية الشعبية والشبابية للعرزوجأ اجلدد, وبوسعاا خمس ةة واةق الركلسةة  -1-0-5
 .ومدةومة من ابل الدولة والقطاع العات يكسل ها  الععلية
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