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واقع العىامل النفسيت واالجتماعيت واالقتصاديت 
املرتبطت بظاهرة العنىست )تأخر سه السواج( كما 

يدركها أكادمييى جامعت جازان واقرتاحاتهم 
 للحد منها
 *محمد بً علي معشـــي

 

 

ًادًمُىن بجامػت حاشان، _خلص امل جىاُو البدث الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلاسجبؿت بظاهسة الػىىطت يما ًدزيها ألا

ًادًمُحن بجامػت حاشان نىامها )  مجهم )74وؾبو البدث غلى غُىت مً ألا
ً

ًا ( مً اليظاء، واطخخدم الباخث 37( مً السحاُ و)37( مشتر

ًادًمُىن بجامػت حاشان )بغداد  اطخبُان الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلاسجبؿت بظاهسة الػىىطت يما ًدزيها ألا

الباخث(، وند اغخمد البدث غلى اإلاىهج الىضكي الخدلُلي، وجىضلذ الىخائج بلى وحىد مجمىغت مخىىغت مً الػىامل التي جادي بلى 

 الطخجاباث غُىت البدث غلى الاطخبُان وقو مخؿحراث الىىع ظاهسة الػىىطت باإلاجخمؼ، باإلغاقت بلى غدم وحىد قس 
ً

وم داله اخطائُا

ًادًمُت واإلاظمى الىظُكي وغدد طىىاث الخبرة، يما خسج البدث بمجمىغت مً الخىضُاث  .والدزحت ألا

ًادًمُىن  :الهلماث املفتاحيت  .بجامػت حاشانالػىىطت، الػىامل الىكظُت، الػىامل الاحخماغُت، الػىامل الانخطادًت، ألا
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 بظاهسة املسجبطت والاقتصادًت والاجتماعيت الىفسيت العىامل واقع

 جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما( الصواج سً جأخس) العىىست

 منها لخلحد واقتراحاتهم
 املقدمت. 1

الصواج ؤطمى وؤغظم الػالناث ؤلاوظاهُت التي ججمؼ بحن السحل      

واإلاسؤة، قهى الري ًٌكل التراخم والخػاون واإلاىدة بحن الصوححن، وهى 

يرلَ الػالنت الاحخماغُت الىخُدة الدائمت بحن السحل واإلاسؤة التي 

ً ألاطسة ًبازيها هللا طبدان وحػالى ألجها ألاطاض الشسعي الظلُم لخ ٍٍى

 ].1] خلُت اإلاجخمؼ ألاولى

والصواج مؿلب ؤطاس ي مً مؿالب الىمى الري بذا جدهو بشباغه      

بىجاح ؤدي بلى الشػىز بالظػادة وؤدي بلى الىجاح في جدهُو مؿالب 

 
ً
، بِىما ًادي الكشل في بشباغه بلى الاغؿساب وغدم الىمى مظخهبال

ع الىكظُت والػهلُت، يرلَ الخىاقو وبالخالي الخػسع إلاخخلل ألامسا

 إلاا له مً 
ً
ٌظاهم الصواج في جدهُو الخىاقو الاحخماعي للمتزوححن هظسا

 ما ٌشػسه ألاهل وألاضدناء 
ً
نُمت احخماغُت، قالري ًهاوم الصواج ؾالبا

 ما ٌشػس 
ً
 بذا اطخمس غلى هره الخاُ، ويشحرا

ً
ؤهه مىبىذ ؤو طٍُىن مىبىذا

ً غلى ؾحر اإلاتزوححن ؤجهم ؤنل خظا في خ ُاتهم وؤجهم ؤنل ندزة مً آلاخٍس

ً، يما ٌظاهم  ً غالناث احخماغُت خهُهُت وضادنت مؼ آلاخٍس جٍٍى

الصواج بدزحت يبحرة في جدهُو الخىاقو الاهكػالي بذ جصوُ مػه غىامل 

 ].2الخىف والهلو مً اإلاظخهبل ]

ت وخشذ غلحها        ػخبر الصواج مً ؤندم الىظم التي غسقتها البشٍس َو

ت، قهى طبب لبهاء الىىع البشسي، بال ؤهه في اإلاجخمػاث ألا  دًان الظماٍو

الخدًشت ؾسؤ غلى هظام الصواج حؿحراث هامت حػىد الى الخدىالث الىكظُت 

والشهاقُت والاحخماغُت والانخطادًت الخاضلت، وؤدث هره الخؿحراث الى 

ظهىز واهدشاز مشٌالث احخماغُت مً بُجها ظاهسة جإخس طً الصواج، 

ت ق ا احخماغُت وزهاقُت وانخطادًت وجسبٍى
ً
الصواج هظام ًدهو ؤهداق

 غً ألاهداف الخاضت ؤو الصخطُت، يرلَ ٌػد طبًبا مً ؤطباب 
ً
قػال

بهاء الىىع البشسي واطخمسازه، لرلَ ؤولخه اإلاجخمػاث اهخماًما خاًضا 

في هظمها وؤوظانها ونُمها، واخخلكذ ؤشٍاله وؤهىاغه ووطائله وشسوؾه 

اج  ].3ه وؤخدازه، جبًػا لٍل مجخمؼ ]ومجٍس

وفي الصواج خحر يشحر قكُه ؾجى الىكع وزاخت الباُ واوشساح الطدز      

والؿمإهِىت وألامً ألاخالقي، قاإلاتزوج بخىقُو مً هللا ٌظخهُم خاله 

ٌدح  ظعى ٍو ظخهُم غلى ؾاغت هللا َو دكظ قسحه َو ؿؼ بطسه ٍو َو

ىكؼ ؤوالده وقُه بههاذ  لإلوظان مً الٌظل والخمُى قُما ًىكؼ هكظه ٍو

ٍىن زاع لألطسة،   له غلى الجد واليشاؽ قهى ًخدمل اإلاظاولُت ٍو
ً
وبػشا

 بىكظه، ؤما ؾحر اإلاتزوج قةهه ال 
ً
 بىاحبه مهخما

ً
قتراه بػد الصواج مشؿىال

حهمه ش يء وال ًدزي غً ش يء وال ًدع بص يء وال ٌشػس باإلاظاولُت بن 

س ودون ؤي جكٌحر، قالصواج هى بال قسد له ما ًؿلب قهـ دون ؤي هظ

بخساج ؤلاوظان مً الاطخٍاهت والخمُى بلى الظهىز واإلاىاقظت والظعي 

ىكؼ اإلاجخمؼ ]  ].3بلى ما ًىكػه ٍو

 را وحػد غالنت السحل واإلاسؤة هي ؤطاض اإلاجخمؼ ومجها جخٍىن ألاطسة ــه     

ددر الخىاطل والخٍازس قخترجب الػالناث بحن البشس مً ؤبىة وبىىة  ٍو

ًاهذ ألاطسة هي اللبىت ألاولى  وؤخىة وشوحُت، زم مً ححرة وشمالت، وبذا 

في بىاء ضسح اإلاجخمؼ الري ًخٍىن مً مجمىغت ؤطس ًسجبـ بػػها 

ببػؼ، قةن الصواج اإلاشسوع هى ؤضل ألاطسة به جخٍىن ومىه جىمى يما 

جىمى وجخٍىن ًل اإلاخلىناث التي قؿسها هللا غلى طىت الصوحُت، قالصواج 

از وازجباؽ وندزة غلى الخٌُل والخىاقو بحن السحل واإلاسؤة والخُاة اخخُ

ل جلَ ألامىز حػد مً الؿاًاث التي ًدسص غلحها الدًً  الصوحُت، ًو

 ].4ؤلاطالمي الخىُل ]

الجدًس بالريس ؤن مطؿلح "الػىىطت" هى حػبحر ٌظخخدم لىضل       

بلد( والري جهل اليظاء الالحي حػدًً طً الصواج )اإلاخػازف غلُه في ًل 

ًٌ ًخخلل مً دولت بلى ؤخسي، بل  اخخمالُت الصواج بػده وهى ط

خخلل في هكع الدولت بحن قترة شمىُت وؤخسي، ومً خالُ اإلاسح  ٍو

هـ والري شمل 1437الدًمىؾسافي والري ؤحسي في السبؼ الشالث مً غام 

% مً ؤلاهار الظػىدًاث ند 97.2ًاقت مىاؾو اإلاملٌت، اجطح ؤنَّ 

 ًَّ ( طىت وغلُه قُمًٌ اغخباز ؤنَّ 32غىد ؤغماز ؤنل مً ؤو حظاوي ) جصوح

ًَّ الػىىطت في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت ًبدؤ بػد غمس الـ ) ( طىت، 32ط

س الخدًشت الطادزة غً الهُئت الػامت  وفي الطدد هكظه، جكُد الخهاٍز

لإلخطاء باإلاملٌت بلى ؤن غدد الظػىدًاث اإلاطىكاث غىاوع ند بلـ 

 ].5( طىت ولم جتزوج ]32ؤهثى طػىدًت ججاوشث ؤغمازهً ) 227860

هرا وند جىاولذ بػؼ البدىر والدزاطاث مىغىع الػىىطت       

وخاولذ بماؾت اللشام غً ألاطباب والػىامل واإلاخؿحراث اإلاسجبؿت بهره 

الظاهسة، قجاءث يشحر مً الىخائج مايدة غلى ؤن مً ؤهم الػىامل 

خس طً الصواج جخػلو بالكخاة، ومجها البػد غً وألاطباب اإلاسجبؿت بخإ

البظاؾت في بحساءاث الصواج واإلاُل بلى الخباهي والخكاخس ومؿاالة الكخاه 

في مخؿلباث خكل الصواج، وؤطباب جخػلو بالشاب ومً ؤهمها غػل 

الامٍاهاث اإلاادًت، وؤطباب جخػلو باألطسة مجها غػل الخػازف ألاطسي، 

ابىتها لألنازب، وؤطباب جخػلو باإلاجخمؼ ولػل وزؾبت ألاطسة في جصوٍج 

مً ؤهمها طُؿسة الػاداث والخهالُد غلى جٍالُل الصواج وغػل 

 ].6اإلاػالجاث البدشُت لظاهسة جإخس الصواج ]

يما ؤشازث هخائج بػؼ الدزاطاث ألاخسي بلى ؤن الخىف مً غدم      

هىز وغػل بيماُ الدزاطت والخكىم الدزاس ي بلى حاهب اإلاؿاالة في اإلا

الامٍاهاث اإلاادًت للمهبلحن غلى الصواج مً ؤهم ؤطباب جإخس الصواج لدي 

 ].7الكخُاث ]

باإلغاقت بلى غػل الىاشع الدًجي والخخىف مً جدمل اإلاظئىلُت       

[، ومً هاخُت ؤخسي، ؤًدث 8] والسؾبت في مىاضلت الخػلُم الشهساوي

الػدًد مً الػىامل بػؼ هخائج الدزاطاث ؤن مدطلت الخكاغل بحن 

الاحخماغُت والشهاقُت والىكظُت والانخطادًت هى ؤمس ًسجبـ بدزحت ؤو 

 ].9بإخسي بظاهسة الػىىطت وجإخس طً الصواج ]
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          يما ؤن هىاى ؤطباب جخػلو باليظو الػام في هرا الخإخس      

هدُجت لػىامل جخػلو بالخؿحر الاحخماعي وخطائظ جسجبـ بالخدُى 

 ].10افي ]الدًمىؾس 

وبالخالي ًإحي هرا البدث في هرا ؤلاؾاز، خُث ٌظتهدف الباخث مجها      

الخدهو مً وانؼ الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلاسجبؿت 

بظاهسة الػىىطت )جإخس طً الصواج( في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت 

ًادًمُى حامػت حاشان بؿُت الخىضل بلى مجمىغ ت مً واطخؿالع زؤي ؤ

 .الخىضُاث التي ند جهىد بلى خلُى لهره الظاهسة اإلاجخمػُت

 دزاستمشهلت ال. 2

حػد نػُت الػىىطت مً الهػاًا الاحخماغُت اإلالخت التي باجذ جهلو      

اإلاجخمػاث الػسبُت غامت واإلاجخمؼ الظػىدي خاضت، وجخمشـل في جىامي 

جبرلها الدولت مػدالث الػىىطت في اإلاجخمؼ زؾم ًل الجهىد الخـي 

ؼ بغاهت الشباب غلى الصواج، مما ًخؿلب  ت ومشاَز والجمػُاث الخحًر

البدث في ؤبػاد الظاهسة، والػىامل الىكظُت والاحخماغُت والشهاقُت 

والانخطادًت اإلاادًت بلى جكانمها، وما آلازاز التي جددثها في اإلاجخمؼ، 

الػام  وبىاء غلى ما طبو مً بخطائُاث زطمُت ضادزة غً الهُئت

[ وهخائج الدزاطاث والبدىر 11لإلخطاء باإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت ]

الظابهت اإلاخػلهت بهره الظاهسة ًمًٌ جددًد مشٍلت البدث في 

 :الدظائالث الخالُت

 أ. أسئلت الدزاست

 –ههظ الشهت بالىكع  -ما وانؼ الػىامل الىكظُت )الشػىز بالهلو( 1

غػل الهدزة غلى الظُؿسة ؤو  –غػل الهدزة غلى جدمل اإلاظاولُت 

طسغت الاطدشازة  –الخجل والخُاء  -الخدٌم في الاهكػاالث اإلاخهلبت 

اللجىء بلى الخُل الالشػىزٍت لخدهُو الخىاقو  –والخظاطُت الصائدة 

س والىٍىص وؤلاطهاؽ  غػل الخػبحر غً  –يإخالم الُهظت والخبًر

 –الؿػب  –اإلاخاوف اإلاسغُت  –جدوي مكهىم الراث  –اإلاشاغس 

ًاء الىحداوي( التي جادي بلى ظاهسة  –الشػىز باإلخباؽ  اهخكاع الر

ًادًمُى حامػت  الػىىطت في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت يما ًدزيها ؤ

 حاشان؟

ت ( 2 اإلاظخىي  –اإلاهىت  –ما وانؼ الػىامل الاحخماغُت )اإلاسخلت الػمٍس

الػاداث  – الخٍاقا الاحخماعي –الؿمىح الػلمي  –الخػلُمي للبىاث 

 –الخىف مً مظاولُت الصواج  –خسوج الكخاة للػمل  –والخهالُد 

اإلاهازهت ببىاث الػائلت( التي جادي بلى ظاهسة الػىىطت في اإلاملٌت الػسبُت 

ًادًمُى حامػت حاشان؟  الظػىدًت يما ًدزيها ؤ

ؾالء  –ما وانؼ الػىامل الانخطادًت )اهخكاع الدخل الشهسي ( 3

زؾبت ألاطسة في جصوٍج  –البؿالت  –غلى جٍالُل الصواج الهدزة  –اإلاهىز 

ً مادًا  –حؿحر اإلاظخىي الانخطادي في اإلاجخمؼ  -بىاتهم ألشخاص مهخدٍز

جٍالُل اإلاػِشت( التي جادي بلى ظاهسة  –ازجكاع بًجازاث الظًٌ 

ًادًمُى حامػت  الػىىطت في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت يما ًدزيها ؤ

 حاشان؟

ت ـــىي الداللـــظخـــد مـــــت غىــــائُـــت بخطــــسوم ذاث داللــــد قـــــهل جىح( 4

(0.05 (α =   ًادًمُى حامػت حاشان للػىامل بحن مخىطؿاث اطخجاباث ؤ

الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلاسجبؿت بظاهسة الػىىطت حػصي ألزس 

ًادًمُت،   ؟(وطىىاث الخبرةمخؿحراث )الىىع، اإلاظمى الىظُكي، السجبت ألا

هل ًمًٌ الخيبا بظاهسة الػىىطت في اإلاجخمؼ الظػىدي مً خالُ ( 5

جكاغل بػؼ الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلادزيت مً 

ًادًمُحن بجامػت حاشان؟  نبل ألا

ًادًمُى حامػت حاشان للخد مً ظاهسة الػىىطت في ( 6 ما هي مهترخاث ؤ

 اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت؟

 دزاستأهميت الب. 

ت للبدث في جىاوله لظاهسة الػىىطت في اإلاجخمؼ      جخجلى ألاهمُت الىظٍس

الظػىدي، جلَ الظاهسة التي حػد مً ؤمساع اإلاجخمؼ بىحه غام التي 

ًجب مىاحهتها والخد مً اهدشازها والبدث غً ألاطباب والػىامل 

وؤن ؤلاطالم  الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت التي ؤدث بلحها، خاضت

ًدؼ غلى الصواج، يما ؤن دًيىا ؤلاطالمي الخىُل ٌصجؼ غلى الػكاف 

ت حػد لبىاث ؤولى لبىاء مجخمؼ نىي  ً وبىاء ؤطس نٍى والخسص غلى جٍٍى

 .مخماطَ

ؤما ؤهمُخه الخؿبُهُت قخخمشل في بمٍاهُت اطخكادة الجهاث اإلاػىُت      

خىضل بلحها هرا البدث باإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت مً الىخائج التي طِ

في الخد والخهلُل مً ظاهسة الػىىطت والػمل غلى جِظحر اإلاشٌالث التي 

حػُو غملُت الصواج مً ؤحل الظعي الخشِث لبلىؽ ؤقساد هرا اإلاجخمؼ 

دزحت مىاطبت مً الظػادة ؤي الخمخؼ بجىدة الخُاة والشػىز بالخىاقو 

 .الىكس ي والصخت الىكظُت

 دزاستأهداف الج. 

 :البدث الخالي بلىحهدف     

جددًد ؤيثر الػىامل الىكظُت التي جادي بلى ظاهسة الػىىطت مً ( 1

ًادًمُى حامػت حاشان  .وحهت هظس ؤ

جددًد ؤيثر الػىامل الاحخماغُت التي جادي بلى ظاهسة الػىىطت مً ( 2

ًادًمُى حامػت حاشان  .وحهت هظس ؤ

ة الػىىطت مً جددًد ؤيثر الػىامل الانخطادًت التي جادي بلى ظاهس ( 3

ًادًمُى حامػت حاشان  .وحهت هظس ؤ

الٌشل غً الكسوم في الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت ( 4

ًادًمُت، وطىىاث  والتي حػصي الى الىىع، اإلاظمى الىظُكي، السجبت ألا

 .الخبرة

جددًد ؤي مً الػىامل )الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت( ٌػد ( 5

 
ً
ًادًمُى حامػت حاشانؤيثر ازجباؾا  .بظاهسة الػىىطت مً وحهت هظس ؤ

ًادًمُى حامػت حاشان ( 6 وغؼ مجمىغت مً الانتراخاث اإلاىبشهت مً ؤ

 .للخهلُل والخد مً ظاهسة الػىىطت باإلاجخمؼ الظػىدي

 دزاستمصطخلحاث الد. 

 :ًدبجى البدث الخالي اإلاطؿلخاث الخالُت

ٌػسقها الباخث غلى ؤجها:  Spinsterhood) الػىىطت )جإخس طً الصواج -

الػمس الصمجي )الظً( الري جطل بلُه الكخاة دون شواج مهازهت بالػمس 

الصمجي الظائد واإلاخػازف غلُه وطـ اإلاجخمؼ الري حػِش قُه، مؼ 

الخإيُد غلى ؤن لكظ الػىىطت ًؿلو غلى الكخُاث والػصوبُت ًؿلو غلى 

 .الكخُان

ؤجها: مظاهس الاهدساف والشروذ الػىامل الىكظُت: ٌػسقها الباخث غلى  -

في الظلىى ومظاهس طىء الخٌُل التي ًخػسع لها الكسد قخهلل مً 

قاغلُخه ويكاءجه الاحخماغُت وجدد مً ندزاجه في بىاء غالناث احخماغُت 
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 :
ً
ً وغلى جدهُو الهبُى الاحخماعي اإلاسؾىب. وبحسائُا هاجخت مؼ آلاخٍس

ظُت ما ًلي: الشػىز ًهطد الباخث في هرا البدث بالػىامل الىك

بالهلو، ههظ الشهت بالىكع، غػل الهدزة غلى جدمل اإلاظاولُت، 

غػل الهدزة غلى الظُؿسة ؤو الخدٌم في الاهكػاالث اإلاخهلبت، الخجل 

والخُاء طسغت الاطدشازة والخظاطُت الصائدة، اللجىء بلى الخُل 

س والىٍىص  الالشػىزٍت لخدهُو الخىاقو يإخالم الُهظت والخبًر

ؤلاطهاؽ، غػل الخػبحر غً اإلاشاغس، جدوي مكهىم الراث، اإلاخاوف و

ًاء الىحداوي  .اإلاسغُت، الؿػب، الشػىز باإلخباؽ، اهخكاع الر

الػىامل الاحخماغُت: ٌػسقها الباخث غلى ؤجها: مجمىغت الػاداث  -

 مً الظلىى جيشإ وجىدشس 
ً
والخهالُد التي جىدشس في اإلاجخمؼ وهي ؤلىاها

 بحن 
ً
 مً الظلل بلى جلهائُا

ً
ألاقساد والجماغاث وجدىانلها ألاحُاُ جلهائُا

: ًهطد الباخث في هرا البدث بالػىامل الاحخماغُت ما 
ً
الخلل. وبحسائُا

ت، اإلاهىت، اإلاظخىي الخػلُمي، الؿمىح الػلمي،  ًلي: اإلاسخلت الػمٍس

الخٍاقا الاحخماعي، الػاداث والخهالُد، خسوج الكخاة للػمل، الخىف مً 

 .ولُت الصواج، اإلاهازهت ببىاث الػائلتمظا 

الػىامل الانخطادًت: ٌػسقها الباخث غلى ؤجها: مجمىغت الظسوف  -

اإلاخىىغت الػامت والخاضت التي جازس غلى هماء الكسد واإلاجخمؼ مً خُث 

السقاهُت ؤو الٌظاد ؤو جهلباث انخطادًت جازس غلى ؾجى ألاقساد ؤو غلى 

ً وؾراء وملبع خُث ًخكاوث ذلَ طد اخخُاحاتهم الُىمُت مً مظٌ

 لظسوف ألاقساد وؤخىالهم ًل واخد غلى خدة مً خظىظهم 
ً
وقها

: ًهطد 
ً
اإلاخباًىت مً الظسوف الانخطادًت بشتى ؤهىاغها. وبحسائُا

الباخث في هرا البدث بالػىامل الانخطادًت ما ًلي: اهخكاع الدخل 

ؿالت، زؾبت ألاطسة الشهسي، ؾالء اإلاهىز، الهدزة غلى جٍالُل الصواج، الب

ً مادًا، حؿحر اإلاظخىي الانخطادي في  في جصوٍج بىاتهم ألشخاص مهخدٍز

 .اإلاجخمؼ، ازجكاع بًجازاث الظًٌ، جٍالُل اإلاػِشت

هطد بهم الباخث في هرا البدث ؤغػاء  - ًادًمُى حامػت حاشان: ٍو ؤ

ع بجامػت حاشان مىشغحن وقو غدة مخؿحراث وهي: الىىع  هُئت الخدَز

زئِع  –ويُل ًلُت  –بهار(، اإلاظمى الىظُكي )غمُد ًلُت  –)ذًىز 

ًادًمُت )ؤطخاذ  –نظم  ع(، السجبت ألا ؤطخاذ  –غػى هُئت جدَز

مشازى، ؤطخاذ مظاغد، مداغس، مػُد(، وطىىاث الخبرة )مً طىت بلى 

 10طىىاث، ؤيثر مً  10طىىاث وؤنل مً  5طىىاث، ؤيثر مً  5

 (.طىىاث

 :مددداث البدث

  :الخالي وهخائجه في غىء ًخددد البدث

مخؿحراجه: وجخمشل في: ظاهسة الػىىطت، الػىامل الىكظُت والاحخماغُت  -

 .والانخطادًت

شمىه: ؤحسي الجاهب اإلاُداوي للبدث الخالي خالُ الكطل الدزاس ي  -

 .هـ1438-1437ألاُو مً الػام الجامعي 

حامػت  مٍاهه: جم جؿبُو الجاهب اإلاُداوي للبدث الخالي في ًلُاث -

  .حاشان باإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت

ع بجامػت  - ًادًمُحن مً ؤغػاء هُئت الخدَز غُيخه: مجمىغت مً ألا

 .حاشان

ؤدواجه: اطدباهت الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلاسجبؿت  -

ًادًمُى حامػت حاشان  .بظاهسة الػىىطت يما ًدزيها ؤ

ت وجدلُل الخباًً ؤطالُبه ؤلاخطائُت: اإلاخىطؿاث والا  - هدساقاث اإلاػُاٍز

ت  .السباعي وجدلُل الاهدداز اإلاخػدد والخٌسازاث واليظب اإلائٍى

 إلاطاز الىظسي . 3

ٌػخبر الصواج ؤهم الىظم الاحخماغُت لخكظ جىاشن وجماطَ واطخهساز      

اإلاجخمؼ، وذلَ بدىظُم الػالناث بمخخلل ؤهىاغها، ومػه ٌشػس 

والسخمت، وجهىي السوابـ الاحخماغُت بحن ألاقساد الؿسقحن باإلاىدة 

والجماغاث، وججىب الكسد واإلاجخمؼ الٌشحر مً الاهدساقاث الاحخماغُت 

التي ند جكخَ ببيُت اإلاجخمؼ، قالصواج مً ألامىز الخُاجُت الهامت التي 

ٌظعى ألاقساد بلُه مً ؤحل جدهُو طخت غىامل زئِظت وهي جدهُو 

ة الخظىت وؤلاخظاض باألمً وجسبُت ألابىاء الظػادة الصوحُت والػشس 

وجدهُو الراث والاطخهساز الػاؾكي وجؿبُو زهاقت اإلاجخمؼ، لرا قةن 

زؾبت الكسد في الخطُى غلى الصواج ند جٍىن نائمت غلى السؾبت غلى 

ت الخبادُ الاحخماعي  ].12] جبادُ اإلاطالح للؿسقحن خظب هظٍس

السحل واإلاسؤة، ولًٌ ؤهمُخه والصواج ؤمس هام باليظبت للؿسقحن،     

جٍىن ؤيبر للمسؤة، لبدثها غً مشاغس الخب، والػشسة الخظىت، ولسؾبتها 

بالشػىز باألمً الػاؾكي وجىقحر الاخخُاحاث الانخطادًت وؤخحًرا الخماًت 

 ].13الاحخماغُت ]

ًاقت اإلاجخمػاث جهدض الصواج، ذلَ ألن الصواج ًدهو      وال شَ ؤن 

 الػالنت الجيظُت خُث ٌظاهم ؤزبؼ وظائل زئِظت 
ً
للمجخمؼ وهي: ؤوال

هت مهبىلت داخل  صة الجيظُت بحن الصوححن بؿٍس الصواج بشباع الؿٍس

 جدهو غملُت الخىاطل خُث حظاهم ألاطسة في بمداد 
ً
اإلاجخمؼ، زاهُا

اإلاجخمؼ باألقساد الجدد وذلَ مً خالُ غملُت الخىاطل داخل ألاطسة، 

 غملُت الخيشئت الاحخم
ً
اغُت خُث حظاهم ألاطسة في جسبُت وحػلُم زالشا

ؤبىائها ومظاغدتهم في جبجي زهاقت ونُم اإلاجخمؼ باإلغاقت بلى جصوٍدهم 

 الىظُكت الانخطادًت خُث حػد 
ً
ت والخُاجُت، وزابػا باإلاهازاث اللؿٍى

ألاطسة وخدة انخطادًت ضؿحرة ٌظهم قحها الصوج والصوحت غبر جلبُت 

لرا قةجها جهىم بالػمل داخل اإلاجخمؼ اخخُاحاث ؤطستهم ألاطاطُت، و 

 ].14ختى ًٌكل لها جإمحن اخخُاحاث ؤقسادها ألاطاطُت ]

ومً اإلاايد ؤن ظاهسة الػىىطت حػد بخدي ؤشٍاُ ؤلاغانت      

الاحخماغُت وهي ظاهسة احخماغُت ًدددها اإلاجخمؼ بمػاًحره الخاضت 

ؤوغاع  غلى قئاث احخماغُت مػُىت ؤونػتهم الظسوف اإلادُؿت بهم في

ل  احخماغُت ًطكها اإلاجخمؼ بالدوهُت الاحخماغُت، وبالخالي ًمًٌ حػٍس

ت التي جخخؿى بها الكخاة طً الصواج  الػىىطت غلى ؤجها اإلاسخلت الػمٍس

ت التي ًبدؤ حظد اإلاسؤة  اإلاخػازف غلُه في مجخمػها، ؤو هي اإلاسخلت الػمٍس

ت الجاذبت للجيع آلاخس، وج هل اخخماالث قحها بكهدان خطائطه ألاهشٍى

ندزة اإلاسؤة غلى ؤلاهجاب، وبداًت الخؿحراث الهسمىهُت والىكظُت 

والػطبُت للمسؤة، وبهرا قظاهسة الػىىطت حشخمل غلى جإخس شواج اإلاسؤة 

 ].6ؤو غدم شواحها في طً الصواج ؤو انترابها مً طً الُإض ]

    
ً
ال  ؤي بهُذ ؾٍى

ً
 وغىىطا

ً
ل اللؿىي، غيظذ البيذ غيظا وفي الخػٍس

بػد بلىؾها دون شواج قهي غاوع والجمؼ غىاوع، ؤما الشاب الري لم 

 ].15ًتزوج قُؿلو غلُه ؤغصب ؤو غاشب ]

 و      
ً
الجدًس بالريس ؤن مطؿلح الػىىطت مطؿلح احخماعي ولِع لكظا

 وبالخالي قهى مخؿحر بخؿحر الظسوف وألاوغاع الاحخماغُت والخؿىز 
ً
غلمُا

ل جخخلل غً الخػس وفي  الصمجي للمجخمؼ، ولرلَ قالػىىطت في الٍس
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الدُو الػسبُت غً الدُو ألاحىبُت، وجىخكؼ طً الػىىطت غادة في 

 ].17اإلاجخمػاث ؾحر اإلاخهدمت ؤيثر مً اإلاجخمػاث اإلاخهدمت ]

ولهد حػددث وحهاث الىظس خُى ؾبُػت الػىامل التي حظهم في      

ب اإلاكهىم ظاهسة الػىىطت باإلاجخمػاث الػسبُت، قمجها ما زؤي ؤن ؾُا

الصخُذ للصواج يظًٌ ومىدة وزخمت نبل ؤن ًٍىن شٍلُاث ومظاهس، 

ؾُاب دوز ألاطسة في جىغُت ؤبىائها وجسبُتهم غلى جدمل اإلاظاولُت وجكهم 

مػجى الصواج وبغداد ؤبىائها وبىاتها للهُام بهرا الدوز، ؾُاب دوز 

خلُى اإلااطظاث الاحخماغُت والهُئاث ؾحر الخٍىمُت في مداولت بًجاد 

غملُت وانػُت جدىاطب مؼ ًل بِئت ومجخمؼ في مجخمػاجىا، الاطدظالم 

والاوظُام وزاء ما ًبشه ؤلاغالم مً مكاهُم غً ألاطسة والصواج 

      ومخؿلباجه، ًلها غىامل حظهم بشٍل ؤو بأخس في جكص ي ظاهسة 

 ].18الػىىطت ]

و آخس ؤن الػصوف غً الجيع آلاخس         وفي طُام مخطل، زؤي قٍس

يىدُجت ألقٍاز مشىهت وطلبُت غىه هاججت غً نساءاث ؤو مشاهداث 

طابهت، والخىف مً الصواج يىدُجت جإزحراث وزواطب طابهت 

ًاهذ  باث، ضدًهاث، حازاث،... الخ(  )للىالدًً، ألام، ألاخىاث، نٍس

 للرُ والػبىدً
ً
 للخػاطت الصوحت قحها زمصا

ً
ًان الصواج زمصا ت والاغؿهاد، و

والشهاء مما ؤلهى بظالُ ناجمت غلى الخُاة الصوحُت ًلها، و اإلابالؿت في 

الشسوؽ والؿلباث باليظبت إلاىاضكاث الشاب اإلاخهدم للصواج )ؾجي، 

ابً غائلت، مخػلم، وطُم، احخماعي، زوماوس ي، مخدًً، وظُكت 

ًخهدم لها، وزقؼ الكخاه السحل مسمىنت،...الخ( قترقؼ الكخاة ًل مً 

 لرلَ هدُجت الطىز التي جبث غبر وطائل 
ً
ًان ؤهال اإلاػدد ختى ولى 

ه قٌسة حػدد الصوحاث إلاا قحها مً ظلم، والؿمىح الػلمي  ؤلاغالم لدشٍى

للكخاة بذ جسقؼ الكخاة الصواج ختى جدطل غلى البٍالىزٍىض، 

شسوؾها في شوج  اإلااحظخحر والديخىزاه، وغىدما جدطل غلحهما جخؿحر 

اإلاظخهبل، قُبدؤ مظلظل السقؼ ختى ًكىتها نؿاز الصواج، ًلها غىامل 

 ].19جهىد بلى ظاهسة الػىىطت ]

ومً هاخُت ؤخسي، اغخبر البػؼ ؤن بضساز ألاب غلى غدم جصوٍج       

دها هي  ٍس  لها ٍو
ً
ًان مىاطبا الكخاة الطؿسي ممً جهدم لها ختى ولى 

، واإلاؿاالة في بالراث، وحجخه في ذلَ ؤن ا
ً
لٌبحرة ًجب ؤن جتزوج ؤوال

اإلاهىز زؾم يثرة الخدًث غً هرا ألامس، والؿجى والثراء الكاخش لبػؼ 

الػائالث، واإلابالؿت في الؿلباث، والدشدد في الشسوؽ وخطس الصواج 

غمً دائسة ألانازب قهـ، والخدنُو في ؤضُى اإلاخهدم وؤحداده 

حخماغُت وانخطادًت جادي بلى وؤحداد ؤحداده، ًلها غىامل مخىىغت ا

 ].6ظاهسة الػىىطت ]

يما زؤي البػؼ ؤن ؾالء اإلاهىز وغػل ألاولُاء للمسؤة وغدم جصوٍجها       

مؼ جهدم الٌلء لها وامخىاع بػؼ الكخُاث غً الصواج إلاكاهُم خاؾئت 

 وزاء ألامل اإلايشىد وقازض ألاخالم، وبيساه الىلي 
ً
ؤو ؤقٍاز مشالُت طػُا

الصواج بإخد ؤنازبه قٌُسه الىلد غلى الصواج بابىت غمه ؤو الشاب غلى 

البيذ بابً غمها دون السؾبت في الصواج، ويثرة الشسوؽ مً نبل الكخاة 

وؤهلها وجطخُم الجاهب اإلاادي، اهدشاز البؿالت ونلت الكسص الىظُكُت 

ؤو غػل الدخل لدي الشاب الػامل مما ًجػله ؾحر نادز غلى قخذ بِذ 

ً ؤطسة اث الؿسب ومبادئه الري ًبث ألبىاء وجٍٍى ، وؤلاغالم اإلاخإزس بىظٍس

اإلاظلمحن ؤهماؾا احخماغُت بػُدة غً زوح ؤلاطالم ؤو آدابه ًلها غىامل 

جخكاغل مؼ بػػها البػؼ مازسة في جكص ي ظاهسة الػىىطت في اإلاجخمؼ 

[18.[ 

وفي خهُهت ألامس، حػد ظاهسة الػىىطت في اإلاجخمػاث ؤلاطالمُت      

ػسبُت ومجها اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت مً اإلاشٌالث اإلاجخمػُت ذاث وال

 
ً
ت طلبا الخداغُاث وآلازاز الظلبُت اإلاخخلكت، خُث جخإزس الػالناث ألاطٍس

اث  هدُجت وحىد قخاة ؾحر متزوحت خاضت بذا ازجبـ بخىاغؼ اإلاظخٍى

الخػلُمُت ؤو باهدشاز الخساقاث ختى جلهي ألاطسة اللىم غلى اإلاجخمؼ 

الظسوف وخالقه، مما ًجػل ألاطسة حظلَ مظازاث حشدذ الكٌس و 

والجهد، يما ًترجب غلى هره الظاهسة الػدًد مً اإلاشٌالث الىكظُت 

لدي الكخاة الػاوع واإلاخمشلت في الاخباؽ والهلو والايخئاب، باإلغاقت 

ًاهدشاز السخس والشػىذة  الى الػدًد مً اإلاشٌالث الاحخماغُت 

 ].20] والاهدالُ ألاخالقي

ومً هاخُت ؤخسي، طعى الػدًد مً الباخشحن بلى جكظحر ظاهسة      

اث  الػىىطت يإخد مظاهس اليظو ألاطسي مً خالُ الػدًد مً الىظٍس

 
ً
اإلاخخلكت والتي ًمًٌ ؤن جكظسها هي واإلاخؿحراث اإلاسجبؿت بها، قىقها

ت البىائُت الىظُكُت حػد  The Structural Functional Theory للىظٍس

طسة هي التي جىقس ألغػائها مجمىغت مخىىغت مً الاخخُاحاث ألا 

الاحخماغُت والبُىلىحُت والػاؾكُت وبن قشلذ في بشباع هره 

الاخخُاحاث ؤو بػػها قةن ذلَ ًادي بلى وحىد خلل في البىاء ألاطسي 

ومً زم جظهس يشحر مً اإلاشٌالث الاحخماغُت مشل الؿالم والػىىطت 

[21.[ 

ت      لىظٍس
ً
ًسي بػؼ  Cultural Change Theory الخؿحر الشهافي ووقها

الباخشحن في مجاُ الػىىطت ؤن حؿحر البىاء الشهافي للمجخمؼ وحؿحر 

الشهاقاث مً حُل آلخس وما جىلد غً ذلَ مً ضساع زهافي ؤدي بلى 

الػدًد مً اإلاخىانػاث ًلها غىامل حظهم بكاغلُت في ظاهسة الػىىطت 

[22,23.[ 

ت الهىة واجخاذ الهسازوفي الطدد هك       The Power ظه، ووقو هظٍس

and making Decision  التي حػسف الهىة بإجها الهدزة غلى الظُؿسة غلى

طلىى الؿحر ؤو حؿُحره ؤو ؤجها الهدزة غلى جدهُو ؤلازادة الصخطُت، 

قظسث ظاهسة الػىىطت غلى ؤجها هاجج مً هىاجج طىء امخالى الكخاة 

الري ٌػُهها غً اجخاذ الهساز اإلاىاطب لها في ألخد مطادز الهىة ألامس 

 ].24خُاتها ]

ت الاخخُاز الػهالوي        Rationalوفي طُام مخطل، حظترشد هظٍس

Choice  بىىن ؤقػالهم غلى باالقتراع الري ًهُى ؤن البشس غهالهُىن ٍو

ما ًسون ؤهه ؤيثر الىطائل قػالُت لخدهُو ؤهداقهم. في غالم هادز اإلاىازد 

دىاُو مىظسو الاججاه ومً هىا  حاء مطؿلح الاخخُاز الػهالوي. ٍو

الػهالوي الؿالم ونساز الصواج ؤو غدمه وهؿام واطؼ مً الظلىى 

الاحخماعي في بؾاز مً خُازاث الىاض والاغخبازاث التي جخػمجها جلَ 

 ].25الاخخُازاث ]

ومً ؤحل قهم ؤوطؼ لظاهسة الػىىطت هل هي مىغىغُت ؤو وغػُت،       

 غً  ؤي ؤن
ً
 خازحت

ً
الكخاة هي التي اخخازث البهاء دون شواج ؤم ؤن ظسوقا

هؿانها هي التي حظبب في زقؼ طً الصواج، ؤو ؤن هىاى جداخل بحن 

اث الاحخماغُت  ت مً الىظٍس ت الاخخُاز الػهالوي هي هظٍس الػىامل، قىظٍس

د، و ٌػسف بمٍاهُاجه والاخخُازاث  التي جهُى بان الكسد ٌػسف ما ًٍس
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ت له، وغلُه قهى ٌظخؿُؼ جسجِب البدائل اإلاخاخت له بدظب ما اإلاخاخ

ت جخم وقها إلاا ًجلب  د وما ًكػل، قػملُت الاخخُاز وقو هره الىظٍس ًٍس

 ].26للكسد ؤيبر ندز ممًٌ مً اإلاىكػت وؤلاشباع ]

 الدزاساث السابقت. 4

لهد خسص يشحر مً الباخشحن غلى دزاطت ظاهسة الػىىطت والخػسف      

س ]غلى  [ بلى 27الػىامل واإلاخؿحراث اإلاسجبؿت بها، بذ هدقذ دزاطت الجٍى

الخػسف غلى اإلاخؿحراث والػىامل اإلاادًت بلى ظاهسة الػىىطت وجإخس طً 

الصواج، وانتراح الخلُى اإلاىاطبت إلاىاحهت الػىائو والػهباث اإلاترجبت غلى 

ذ هره الدزاطت غلى غُىت بلؿذ ) ، ( ؾالب75هره الظاهسة، خُث ؤحٍس
ً
ا

هت اإلاسح الاحخماعي، وجم اطخخدام  وؾالبت، واطخخدم الباخث ؾٍس

اطخبُان لجمؼ اإلاػلىماث، وند ؤطكسث الدزاطت غً بن ؤؾلب الػىامل 

اإلاادًت بلى الػىىطت جخمشل في زؾبت الكخاة في مىاضلت الخػلُم وشٍادة 

هت الاخخُ از جٍالُل الصواج واإلاظاولُاث اإلاترجبت غلُه وؾالء اإلاهىز، وؾٍس

َ الخُاة، واهخكاع مػدُ الدخل  .لشٍس

[ بلى غهد مهازهت بحن اججاهاث 28يما هدقذ دزاطت غبد اإلاجُد ]     

الشباب هدى الصواج في غىء مخؿحراث )الىىع، ومظخىي الدخل 

ذ الدزاطت  الانخطادي، ومىؿهت الظًٌ، والخالت الاحخماغُت(، وؤحٍس

جإهُل اإلاػلمحن بةزبد  غلى غُىت مً ؾلبت حامػت الحرمىى وؾلبت ًلُت

باألزدن، وؤطكسث الدزاطت غً مجمىغت مً الىخائج مً ؤهمها: وحىد 

قسوم دالت بخطائُا لطالح ؤلاهار في الاججاه هدى الصواج مهازهت 

بالرًىز ويرلَ وحىد قسوم لطالح ذوي الدخل اإلاسجكؼ مهازهت 

بالشباب ذوي الدخل اإلاخىطـ واإلاىخكؼ ويرلَ وحىد قسوم لطالح 

ل والبادًت ويرلَ وحىد قسوم لطالح ؤب ىاء اإلادن مهازهت بإبىاء الٍس

 .الشباب ألاغصب مهازهت باإلاتزوححن واإلاؿلهحن ؤو ألازامل

[ في دزاطخه بلى الخػسف غلى 29وفي الطدد هكظه، طعى ًىطل ]    

ألاطباب الٍامىت وزاء جإخس طً الصواج لدي الشباب، خُث اطخخدم 

 ومهُاض جإخس طً الصواج مً 317الباخث غُىت مالكت مً )
ً
 60( شابا

ًان مً ؤهم الىخائج التي جىضل بلحها ازجكاع  قهسة لجمؼ البُاهاث، و

جٍالُل الخُاة، وازجكاع ؤطػاز ألازار والرهب، وغدم جىقس الظًٌ، 

وازجكاع بًجازه وجدوي الدخل الشهسي، واشتراؽ البػؼ نُام خكالث 

، ًػاف الى ذلَ الخؿحراث الصواج في الكىادم والطاالث الكاخسة

ت  والخدىالث التي ؤضابذ مىظىمت الهُم واهدشاز ؤًدلىحُت الخٍس

الصخطُت في الاخخُاز، وخاالث الخمجي البػُدة غً الىانؼ في ظل 

ًاة ًلها غىامل ؤزسث غلى  ظسوف احخماغُت مػُىت والخهلُد واإلادا

 .الصواج وؤدث بلى جكص ي ظاهسة الػىىطت

[ بدزاطت وضكُت لظاهسة 30نامذ الػخُبي ]وفي طُام مخطل،      

الػىىطت وألاطباب التي جخػلو باإلاشٍلت، قخىضلذ بلى ؤن ألاطس 

مظاهمىن وبدزحت غظمى في جكص ى هره الظاهسة باإلاجخمؼ، مخخرا ذلَ 

الػدًد مً ألاهماؽ يةحباز الكخاة بالهبُى بصخظ مػحن، ؤو الؿمؼ في 

، ؤو اإلاؿاالة في اإلاهس، زاجبها، ؤو حػؿُل الكخاة ألحل الخدمت ف ي اإلاجُز

 جخػلو بالكخاة هكظها،  وباإلغاقت بلى ما
ً
طبو طسدث الباخشت ؤطبابا

وجخمدىز خُى اشتراؽ بيماُ الدزاطت، وغائو اشتراؽ الىظُكت 

 .وزقؼ الصواج مً متزوج

ت ًخددر 31يما جىضل الػبُعي ]    ٍس  قُه[ في دزاطخه الىضكُت الخهٍس

ت في البالد ؤلاطالمُت وغً ازجكاغها في ًل الباخث غً جكص ي الػىىط

دولت وزبؿها بمجمىغت مً اإلاخؿحراث مجها مسجبـ بالػاداث والخهالُد 

وآخس مسجبـ بإشمت اإلاظًٌ وؾالء ألاحىز وازجكاع ألاطػاز، والبػؼ 

ٌػىد الى حشؼ بػؼ ألاهل في زقؼ اإلاهس والخباهي واإلاكاخسة باإلاخؿلباث 

 غً الخ
ً
باهي باألوظاب والصواج باألحىبُاث ألجهً واإلاظخلصماث، قػال

 مً بىاث الىؾً، وبػؼ مجها مسجبـ 
ً
 وؤزخظ مهسا

ً
ؤيثر قخىت وحماال

ًالخرزع بةيماُ الدزاطت، قػال غً وحىب جىقس  بالكخاة هكظها 

الشهاداث الػلُا لدي الكتي والشٍل واليظب واإلاظخىي الانخطادي 

 .واإلاىطب

[ الى الخػسف غلى الػىامل اإلاسجبؿت 32] يما هدقذ دزاطت الىانىال     

لػت في دمشو، وما جتريه  بخإخس طً الصواج لدي الشباب في مدًىت الدٍو

مً آزاز طلبُت غلى الكسد وألاطسة واإلاجخمؼ، ؾبهذ الدزاطت غلى غُىت 

، واطخخدم الباخث اطخبُان لجمؼ 328مً الشباب ندزها )
ً
( شابا

 مىهج اإلاسح الاح
ً
خماعي، وجىضلذ الدزاطت الى غدة البُاهاث مظخخدما

ًان مً ؤهمها ؤن مشٍلت جإمحن اإلاظًٌ جإحي بالدزحت ألاولى  هخائج 

يػامل الهدشاز الػىىطت، وازجكاع جٍالُل الصواج بالدزحت الشاهُت، زم 

ًلي ذلَ في الترجِب اهخكاع الدخل الشهسي وهدزة قسص الػمل زم 

 .جدخل ألاهل في شواج ؤبىائهم

[ الى زالزت غىامل زئِظت جادي بلى 33دزاطت خىالدي ] يما جىضلذ     

ظاهسة الػىىطت باإلاجخمؼ، ؤولها الػىامل الانخطادًت وجخمشل في ازجكاع 

جٍالُل الصواج واإلابالؿت في ؾهىض ألاغساض والشبٌت )الرهب( واإلااخس 

واإلاهدم، واإلاؿاالة في ججهحز الػسوض واإلاباهاة بةنامت الػسض في الطاالث 

م الكازهت، وغىامل احخماغُت جدبدي في الىظس بلى الؿبهاث والكىاد

 غً الخػطب 
ً
والكئاث الاحخماغُت مً خُث الجاه واإلااُ والشهاقت قػال

لظاهسة شواج ألانازب، وؤخسها غىامل هكظُت خُث جٍىن الكخاه هي 

 .الظبب في غىىطتها بظبب مشاغس الهلو لدحها مً الكشل في الصواج

 ث السابقت:التعقيب على الدزاسا

 :مما جهدم ًمًٌ للباخث الخإيُد غلى غدة ؤمىز مً ؤهمها    

 غلى ؤن هىاى غىامل ( 1
ً
اجكهذ مػظم الدزاطاث التي جم غسغها طابها

 بظاهسة الػىىطت
ً
 وزُها

ً
 .هكظُت واحخماغُت وانخطادًت جسجبـ ازجباؾا

اغخمدث مػظم الدزاطاث الظابهت غلى اطخؿالع زؤي ؤصخاب ( 2

هم الػىاوع والػصاب ولم جداُو الدزاطاث اإلاػسوغت اإلاشٍلت و 

اطخؿالع زؤي اإلاخخططحن واإلاشهكحن وؤطاجرة الجامػاث خُى ظاهسة 

 .الػىىطت

ًالخظ ؤن مػظم الدزاطاث الظابهت ند اطخخدمذ اإلاىهج الىضكي ( 3

ًىطُلت لجمؼ اإلاػلىماث اإلاخػلهت بظاهسة  الاطدباهاثاإلابجي غلى 

 .الػىىطت

 : قسوع البدث

 : ضُؿذ قسوع البدث الخالي غلى الىدى الخالي 

جىحد مجمىغت مً الػىامل )الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت( ( 1

ًادًمُى حامػت حاشان غلى ؤجها جازس في اهدشاز ظاهسة الػىىطت  ًدزيها ؤ

 .باإلاجخمؼ الظػىدي

        جىحد مجمىغت مً الػىامل )الىكظُت( اإلاخباًىت ًدزيها ( 2

ًادًمُى حامػت حاشان غلى ؤجها جازس في اهدشاز ظاهسة الػىىطت باإلاجخمؼ   ؤ
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 .الظػىدي

ًادًمُى  (3 جىحد مجمىغت مً الػىامل )الاحخماغُت( اإلاخباًىت ًدزيها ؤ

حامػت حاشان غلى ؤجها جازس في اهدشاز ظاهسة الػىىطت باإلاجخمؼ 

 .الظػىدي

ًادًمُى جىحد مجمىغت مً الػىامل )الانخطادًت( اإلاخبا( 4 ًىت ًدزيها ؤ

حامػت حاشان غلى ؤجها جازس في اهدشاز ظاهسة الػىىطت باإلاجخمؼ 

 .الظػىدي

ال جخخلل دزحت الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت ( 5

اإلاسجبؿت بظاهسة الػىىطت باخخالف ًل مً )الىىع، اإلاظمى الىظُكي، 

ًادًمُت، غدد طىىاث الخبرة  (.السجبت ألا

يبا بظاهسة الػىىطت في اإلاجخمؼ الظػىدي مً خالُ بػؼ ًمًٌ الخ( 6

ًادًمُى  الػىامل الىكظُت والاحخماغُت والانخطادًت اإلادزيت مً نبل ؤ

 .حامػت حاشان

ًادًمُى حامػت حاشان غلى ( 7 جىحد مجمىغت مً اإلاهترخاث ًدزيها ؤ

ؤجها مً اإلامًٌ ؤن حظهم في الخد ؤو الخهلُل مً ظاهسة الػىىطت في 

 .الظػىدي اإلاجخمؼ

 الطسيقت وإلاجساءاث. 5

 دزاستالمىهج أ. 

جخخلل مىاهج البدث باخخالف الظىاهس اإلادزوطت، لرلَ قاخخُاز      

اإلاىهج اإلاىاطب ٌػخبر ؤطاض هجاح ؤي بدث، واإلاىهج هى ؤطلىب مً 

ؤطالُب الخىظُم الكػالت إلاجمىغت مً ألاقٍاز اإلاخىىغت والهادقت 

 لؿبُػت البدث للٌشل غً خهُهت حشٍل هره 
ً
الظاهسة ؤو جلَ، وهظسا

الخالي ومشٍلخه وؤهداقه، قاإلاىهج الىضكي الخدلُلي هى ألاوظب له 

والري ٌػسف بإهه ؤخد ؤشٍاُ الخدلُل والخكظحر الػلمي اإلاىظم لىضل 

و حمؼ البُاهاث   غً ؾٍس
ً
ظاهسة ؤو مشٍلت مدددة وجطىزحها يمُا

وبخػاغها لدزاطت دنُهت  واإلاػلىماث اإلاهىىت غً الظاهسة ؤو اإلاشٍلت

[34.[ 

 دزاستالمجتمع  ب.

ًادًمُحن في حامػت حاشان في اإلاملٌت  جٍىن مجخمؼ البدث مً حمُؼ ألا

 :الػسبُت الظػىدًت، ؤما غُىت البدث الخالي قهد جٍىهذ مً

ت لالطدباهت: جٍىهذ هره الػُىت  - غُىت خظاب الخطائظ الظٍُىمتًر

ع الر30مً ) ًىز وؤلاهار مً ميظىبي حامػت ( مً ؤغػاء هُئت الخدَز

ع ذًىز، و )15حاشان مجهم ) ( غػىاث هُئت 15( ؤغػاء هُئت جدَز

 .جدَزع

( مً ؤغػاء هُئت الخدَزع 74الػُىت ألاطاطُت: جٍىهذ مً ) -

( مً اليظاء، 37( مً السحاُ و )37الظػىدًحن بجامػت حاشان، مجهم )

مخؿحراث  ( ًىضح جكاضُل الػُىت ألاطاطُت وقو1والجدُو زنم )

ًادًمُت، غدد طىىاث الخبرة( يما  )الىىع، اإلاظمى الىظُكي، السجبت ألا

 :ًلي

 1جدول 

 (جفاصيل عيىت التطبيق وفق متغيراث )الىىع، املسمى الىظيفي، السجبت ألامادًميت، عدد سىىاث الصبرة

 إلاجمالي اليسبت العدد املتغيراث 

 74 % 50 37 زحاُ الىىع

 % 50 37 وظاء

 

 اإلاظمى

 الىظُكي

  % 8,10 6 غمُد ًلُت

 % 10,81 8 ويُل ًلُت 74

 % 18,91 14 زئِع نظم

 % 62,18 46 غػى هُئت جدَزع

 

ًادًمُت  السجبت ألا

  % 6,75 5 ؤطخاذ

 

74 

 % 12,16 9 ؤطخاذ مشازى

 % 36,48 27 ؤطخاذ مظاغد

 % 33,78 25 مداغس

 % 10,83 8 مػُد

 غدد

 طىىاث

 الخبرة

  % 29,79 22 طىىاث 5مً طىت بلى 

 % 39,18 29 طىىاث 10وؤنل مً  5ؤيثر مً  74

 % 31,3 23 طىىاث 10ؤيثر مً 

 الدزاست أداة ج.

 حمؼ وطائل مً ًىطُلت اطدباهت في الخالي البدث ؤداة جمشلذ      

 اإلاسجبؿت والانخطادًت والاحخماغُت الىكظُت الػىامل ؤهم غً البُاهاث

ًادًمُى ًدزيها يما الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت بظاهسة  حامػت ؤ

 دزاطت بػمل البداًت في الباخث نام الاطدباهت هره ولخطمُم حاشان،

 مً الػدًد بلى بخىححهه الباخث نام مكخىح طااُ غً غبازة اطخؿالغُت

ع هُئت ؤغػاء حامػت، وؾالباث ؾالب) اإلاجخمؼ ؤقسد  بٍلُاث جدَز

 هظ ،(مخخلكت وؤهلُت خٍىمُت حهاث في ومىظكاث مىظكحن مخخلكت،

 الىكظُت الػىامل ماهي هظسى وحهت مً: الخالي الىدى غلى الظااُ

 في( الصواج طً جإخس) الػىىطت بلى جادي التي والانخطادًت والاحخماغُت

 مً الػدًد غلى باالؾالع الباخث نام يما الظػىدي؟ اإلاجخمؼ

 غلى غالوة الؿسع، لهره بغدادها جم التي الػسبُت واإلاهاًِع الاطدباهاث

ت ألاؾس بػؼ غلى الباخث اؾلؼ ذلَ  اإلاٌخبت بها جصخس التي الىظٍس

 خالُ مً الباخث جىضل لرلَ، ويىدُجت اإلاجاُ، هرا في الػسبُت

        الطىزة وغؼ بلى واطخجاباث بُاهاث مً له جىقس ما جدلُل

  بػد لـــي جػمً زئِظت ؤبػاد زالزت غلى اشخملذ والتي لالطدباهت اإلابدئُت
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 :الخالي الىدى غلى اإلاكسداث مً مجمىغت

ُ  البػد -  وغسقها الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت الىكظُت الػىامل: ألاو

 الاحخماعي الظلىى في والشروذ الاهدساف مظاهس: ؤجها غلى الباخث

 قاغلُخه مً قخهلل الكسد لها ًخػسع التي الخٌُل طىء ومظاهس

 هاجخت احخماغُت غالناث بىاء في ندزاجه مً وجدد الاحخماغُت ويكاءجه

ً مؼ ُ  جدهُو وغلى آلاخٍس  غبازة(13) وجػمً اإلاسؾىب، الاحخماعي الهبى

 (30,28,25,22,19,16,15,13,12,10,7,4,1: )الخالي الىدى غلى ؤزنامها

 وغسقها الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت الاحخماغُت الػىامل: الشاوي البػد -

 اإلاجخمؼ في جىدشس التي والخهالُد الػاداث مجمىغت: ؤجها غلى الباخث

  حػبر وهي
ً
  وجىدشس جيشإ الظلىى مً ؤلىاها

ً
 والجماغاث ألاقساد بحن جلهائُا

  ألاحُاُ وجدىانلها
ً
 غبازاث( 9) وجػمً الخلل، بلى الظلل مً جلهائُا

 (.24,23,20,17,14,11,8,5,2: )الخالي الىدى غلى ؤزنامها

 وغسقها الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت الانخطادًت الػىامل: الشالث البػد -

 جازس التي والخاضت الػامت اإلاخىىغت الظسوف مجمىغت: ؤجها غلى الباخث

 جهلباث ؤو الٌظاد ؤو السقاهُت خُث مً واإلاجخمؼ الكسد هماء غلى

 مً الُىمُت اخخُاحاتهم طد غلى ؤو ألاقساد ؾجى غلى جازس انخطادًت

  ذلَ ًخكاوث خُث وملبع وؾراء مظًٌ
ً
 وؤخىالهم ألاقساد لظسوف وقها

 الانخطادًت الظسوف مً اإلاخباًىت خظىظهم مً خدة غلى واخد ًل

 : الخالي الىدى غلى ؤزنامها غبازاث( 8) وجػمً ؤهىاغها، بشتى

(29,27,26,21,18,9,6,3.) 

 غلى مىشغت مكسدة( 30) مً لالطدباهت اإلابدئُت الطىزة جٍىهذ وبهرا

 الاطدباهت، لخصخُذ( زالسي مدزج) الباخث اطخخدم ند ؤبػاد زالزت

( ما خد بلى) والاطخجابت ضكس، دزحت غلى( ال) الاطخجابت جدطل بدُث

 الدزحت جٍىن  وبرلَ دزحخحن، غلى( وػم) والاطخجابت واخدة، دزحت غلى

 .دزحت( ضكس) هي الدهُا والدزحت( 60) هي لالطدباهت الػظمى

ت الظٍُى الخطائظ  :لالطدباهت متًر

 ضدم الباخث اطخخدم الاطدباهت ضدم لخظاب: الطدم خظاب

 :ًلي يما ذلَ وبُان الداخلي الاحظام وضدم اإلادٌمحن

 غلى ألاولُت ضىزتها في الاطدباهت بػسع الباخث نام: اإلادٌمحن ضدم -

 مجهم وؾلب حاشان، بجامػت التربُت بٍلُت الىكع غلم ؤطاجرة مً( 5)

 جخػمجها، التي واإلاكسداث ؤبػادها في السؤي وببداء الاطدباهت غلى الاؾالع

 في حػدًالث بحساء مؼ واإلاكسداث ألابػاد حمُؼ غلى ؤلابهاء ذلَ غً وهخج

  الطُاؾت
ً
 ألابػاد حمُؼ خطلذ خُث اإلادٌمحن غلحها اجكو إلاا وقها

 (.%80) اجكام وظبت غلى غجها اإلاػبرة واإلاكسداث

 بحن الازجباؽ مػامالث بدظاب الباخث نام: الداخلي الاحظام ضدم -

 اإلاكسدة دزحت خرف بػد الُه جيخمي الري البػد ودزحت مكسدة ًل دزحت

ظمى ُ ، الداخلي اإلاحزان بطدام هرا َو  .ذلَ ًىضح( 2) زنم والجدو

 2 جدول 

 املفسدة دزجت حرف بعد اليه جيتمي الري البعد ودزجت املفسدة دزجت بين الازجباط معامالث

 معامل الازجباط زقم العبازة البعد معامل الازجباط زقم العبازة البعد معامل الازجباط زقم العبازة البعد

الػىامل 

الىكظُت 

اإلاسجبؿت 

بظاهسة 

 الػىىطت

الػىامل  0,542 1

الاحخماغُت 

اإلاسجبؿت 

بظاهسة 

 الػىىطت

الػىامل  0,399 1

الانخطادًت 

اإلاسجبؿت 

بظاهسة 

 الػىىطت

1 0,522 

2 0,421 2 0,522 2 0,542 

3 0,429 3 0,542 3 0,542 

4 0,399 4 0,369 4 0,399 

5 0,522 5 0,458 5 0,522 

6 0,542 6 0,444 6 0,542 

7 0,369 7 0,542 7 0,399 

8 0,458 8 0,399 8 0,522 

9 0,444 9 0,522 - - 

10 0,425 - - - - 

11 0,398 - - - - 

12 0,458 - - - - 

13 0,444 - - - - 

ُ  مً ًخطح      دالت الازجباؽ مػامالث نُم حمُؼ ؤن( 2) زنم الجدو

 
ً
 مػامالث بدظاب الباخث نام زم ،(0,01) داللت مظخىي  غىد بخطائُا

ُ  لالطدباهت الٍلُت والدزحت بػد ًل دزحت بحن الازجباؽ ( 3) زنم والجدو

 .ذلَ ًىضح

 3 جدول 

 لالستباهت الهليت والدزجت بعد مل دزجت بين الازجباط معامالث

 الازجباطمعامل  البعد  معامل الازجباط البعد معامل الازجباط البعد

 0,5132 الػىامل الانخطادًت 0,4978 الػىامل الاحخماغُت 0,5409 الػىامل الىكظُت

ُ  مً ًخطح  دالت الازجباؽ مػامالث نُم حمُؼ ؤن( 3) زنم الجدو

 
ً
 (.0,01) داللت مظخىي  غىد بخطائُا

هخحن الباخث اطخخدم الاطدباهت زباث لخظاب: الشباث خظاب( ب : ؾٍس

هت ألاولى هت ؤما ،الاطدباهت جؿبُو بغادة ؾٍس هت قٍاهذ الشاهُت الؿٍس   ؾٍس

 .الىطكُت الخجصئت

 غُىت ؤقساد غلى الاطدباهت بخؿبُو الباخث نام: اإلاهُاض جؿبُو بغادة -

ت، الظٍُى الخطائظ خظاب      الاطدباهت جؿبُو ؤغُد زم ومً متًر

ًان الخؿبُهحن بحن ؤطبىغحن ندزه شمجي بكاضل ؤخسي  مسة   زباث مػامل و
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ُ   وهى( 0,859) هى الاطدباهت ا دا ًُّ  (.0,01) مظخىي  غىد بخطائ

هت الاطدباهت زباث بدظاب الباخث نام: الىطكُت الخجصئت -  بؿٍس

 للخجصئت (Guttman) حُخمان مػادلت باطخخدام الىطكُت الخجصئت

 ومىزىم  مسجكػت نُمت وهي( 0,836) الشباث مػامل نُمت وبلـ الىطكُت

 .قحها

 والشباث الطدم ماشساث قحها جدهو الاطدباهت جٍىن  وبرلَ       

 .الخالي البدث في لالطخخدام ضالخُتها ًدهو مما قحها مىزىم  بدزحت

  بالريس الجدًس ومً       
ً
 ملخو مكخىح طااُ بها الاطدباهت بإن ؤًػا

صي : ًاآلحي هطه مىكطلت ضكدت في بها صحي/  غٍص  هُئت غػى غٍص

ع  الخد في حظهم جسوجها التي اإلاهترخاث ماهي هظسيم وحهت مً: الخدَز

  .الظػىدي؟ باإلاجخمؼ الػىىطت ظاهسة مً والخهلُل

 ألازنام ذاث اإلاكسداث حػبر لالطدباهت، الجهائُت الطىزة وفي     

 الىكظُت الػىامل غً( 30,28,25,22,19,16,15,13,12,10,7,4,1)

 ألازنام ذاث واإلاكسداث الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت

 بظاهسة اإلاسجبؿت الاحخماغُت الػىامل غً(. 24,23,20,17,14,11,8,5,2)

(. 29,27,26,21,18,9,6,3) ألازنام ذاث اإلاكسداث حػبر بِىما الػىىطت،

 .الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت الانخطادًت الػىامل غً

هت وباطخخدام هرا      دزحت بلى للخىضل Nedlesky هُدلظٍاي ؾٍس

 بلى اإلاكدىضحن لخطيُل حظخخدم دزحاث مخطل غلى ههؿت) نؿؼ

اث حػٌع قئاث  وحد( مػحن لهدف باليظبت اإلاخخلكت ألاداء مظخٍى

( 20) بلى( ضكس) مً دزحاث غلى الخاضلحن اإلاكدىضحن ؤن الباخث

 دزحاث غلى الخاضلحن اإلاكدىضحن مخدهُت، مىاقهتهم وظبت حػد دزحت

 بِىما مخىطؿت، مىاقهتهم وظبت حػد دزحت( 40) بلى( 21) مً

 وظبت حػد دزحت( 60) بلى( 41) مً دزحاث غلى الخاضلحن اإلاكدىضحن

 .يبحرة مىاقهتهم

 مهترخاث" بػىىان بغاقُت ضكدت الاطدباهت جػمىذ وند هرا     

ًادًمُى ًدزيها يما الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت ظاهسة مً الخد  ؤ

ُ ( 8) جػمىذ اإلاهترخاث هره حاشان، حامػت  ؤجها الباخث ًكترع خلى

 الباخث اخخاز الػىىطت، ظاهسة مً جدد وبالخالي الصواج غملُت جِظس

د) وهي مجها ؤي الخخُاز للمكدىص جخاح البدائل مً ازىحن  هرا ؤٍئ

د ال اإلاهترح،  ( اإلاهترح هرا ؤٍئ
ً
هت ووقها  Nedlesky هُدلظٍاي لؿٍس

 :ؤن بلى الباخث جىضل نؿؼ دزحت بلى للخىضل

%  33 مً ؤنل بلى%  1 مً جٌسازاث وظبت غلى ًدطل الري اإلاهترح -

 .مخدوي مهترح هى

%  67 مً ؤنل بلى%  34 مً جٌسازاث وظبت غلى ًدطل الري اإلاهترح -

 .مخىطـ مهترح هى

 مهترح هى%  68 مً ؤغلى جٌسازاث وظبت غلى ًدطل الري اإلاهترح -

 .يبحر

 الىتائج. 6

ُ  الكسع هخائج  الىكظُت الػىامل مً مجمىغت جىحد غلى هظ الري ألاو

ًادًمُى ًدزيها والانخطادًت والاحخماغُت  جازس ؤجها غلى حاشان حامػت ؤ

 هرا صخت مً للخدهو الظػىدي، باإلاجخمؼ الػىىطت ظاهسة اهدشاز في

ت والاهدساقاث الخظابُت اإلاخىطؿاث الباخث اطخخسج الكسع،  اإلاػُاٍز

 بظاهسة اإلاسجبؿت والانخطادًت والاحخماغُت الىكظُت الػىامل لىانؼ

ًادًمُى ًدزيها يما الػىىطت ُ  حاشان، حامػت ؤ  ًىضح( 4) زنم والجدو

 :ًلي يما الباخث بلحها جىضل التي الىخائج

 4 جدول 

 جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت والاقتصادًت والاجتماعيت الىفسيت العىامل لىاقع املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث

  مسجبت
 
 الحسابيت املتىسطاث حسب جىاشليا

 السجبت دزجت املىافقت الاهحساف املعيازي  املتىسط الحسابي العىامل

 1 يبحرة 1,91 15,55 الػىامل الانخطادًت

 2 يبحرة 2,03 14,12 الػىامل الاحخماغُت

 3 مخدهُت 3,41 9,16 الػىامل الىكظُت

 مخىطؿت 2,13 36,29 الدزحت الٍلُت

ُ  مً ًخطح        الطخجاباث الخظابُت اإلاخىطؿاث ؤن( 4) زنم الجدو

ًادًمُى  الىكظُت الػىامل اطدباهت ؤبػاد غلى حاشان حامػت ؤ

 بحن ما جساوخذ ند الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت والانخطادًت والاحخماغُت

 وؤن( 3,41 – 1,91) بحن ما ًتراوح مػُازي  واهدساف( 15,55 – 9,16)

( 36,29) بلـ ند بإيملها الاطدباهت غلى الطخجاباتهم الخظابي اإلاخىطـ

 دزحت هىاى ؤن بلى الىخائج حشحر وبرلَ ،(2,13) ندزه مػُازي  باهدساف

ًادًمُى نبل مً( مخىطؿت) مىاقهت  هىاى ؤن غلى حاشان حامػت ؤ

 وؤن الػىىطت، ظاهسة في حظهم وانخطادًت واحخماغُت هكظُت غىامل

( 15,55) ندزه بمخىطـ ألاولى اإلاسجبت في جإحي الانخطادًت الػىامل

 ندزه بمخىطـ الاحخماغُت الػىامل ًلحها ،(يبحرة) مىاقهت ودزحت

 ندزه بمخىطـ الىكظُت الػىامل ًلحها ،(يبحرة) مىاقهت وبدزحت( 14,12)

 الكسع جدهو بلى حشحر الىخائج وهره مخدهُت، مىاقهت وبدزحت( 9,16)

 ُ  .للبدث ألاو

 مً مجمىغت جىحد: غلى الشاوي الكسع هظ: الشاوي الكسع هخائج

ًادًمُى ًدزيها اإلاخباًىت( الىكظُت) الػىامل  ؤجها غلى حاشان حامػت ؤ

 صخت مً للخدهو الظػىدي، باإلاجخمؼ الػىىطت ظاهسة اهدشاز في جازس

 والاهدساقاث الخظابُت اإلاخىطؿاث الباخث اطخخسج الكسع، هرا

ت  ًدزيها يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت الىكظُت الػىامل لىانؼ اإلاػُاٍز

ًادًمُى ُ  حاشان، حامػت ؤ  جىضل التي الىخائج ًىضح( 5) زنم والجدو

 :ًلي يما الباخث بلحها
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 5 جدول 

  مسجبت جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت الىفسيت العىامل ملفسداث املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 حسب جىاشليا

 الحسابيت املتىسطاث

 زقم املفسدة
 املفسداث

املتىسط 

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

 دزجت املىافقت
 السجبت

مظبباث الػىىطت الخُل الدقاغُت للكخاة يإخالم الُهظت مً  15

 والطىزة الخُالُت لصوج اإلاظخهبل.

 1 يبحرة 0,16 1,98

مً مظبباث الػىىطت ؤن الكخاة ؾحر نادزة غلى جدمل مظاولُت الخُاة  7

 الصوحُت.

 2 يبحرة 0,14 1,73

مً مظبباث الػىىطت شػىز الكخاة بالهلو مً الخُاة الصوحُت  1

 ومخؿلباتها والتزاماتها.

 3 مخىطؿت 0,02 1,33

 4 مخىطؿت 0,15 1,29 مً مظبباث الػىىطت غػل ندزة الكخاة غلى الخػبحر غً مشاغسها. 16

مً مظبباث الػىىطت غػل ندزة الكخاة غلى الخدٌم والظُؿسة في  10

 اهكػاالتها.

 5 مخدهُت 0,01 0,66

 6 مخدهُت 0,20 0,42 باإلخباؽ.مً مظبباث الػىىطت شػىز الكخاة  25

مً مظبباث الػىىطت طسغت اطدشازة الكخاة وخظاطُتها الصائدة ججاه  13

 ألامىز.

 7 مخدهُت 0,20 0,36

 8 مخدهُت 0,43 0,32 مً مظبباث الػىىطت غػل زهت الكخاة بىكظها. 4

 حػاوي مً جدوي في مكهىم  19
ً
مً مظبباث الػىىطت ؤن الكخاة غمىما

 الراث.

 9 مخدهُت 0,50 0,30

ػاث الؿػب. 30  10 مخدهُت 0,20 0,28 مً مظبباث الػىىطت ؤن الكخُاث طَس

ًاء الىحداوي لدي الٌشحر مً الكخُاث. 28  11 مخدهُت 0,11 0,20 مً مظبباث الػىىطت جدوي الر

 12 مخدهُت 0,06 0,19 مً مظبباث الػىىطت هى مشاغس الخجل والخُاء للكخاة. 12

 13 مخدهُت 0,02 0,10 مظبباث الػىىطت غػل زهت الكخاة بىكظها.مً  4

 مخدهُت 2,13 9,16 الدزحت الٍلُت

ُ  مً ًخطح        الطخجاباث الخظابُت اإلاخىطؿاث ؤن( 5) زنم الجدو

ًادًمُى  بظاهسة اإلاسجبؿت الىكظُت الػىامل غلى حاشان حامػت ؤ

 مخىطؿاث جساوخذ خُث ما، خد بلى مخباًىت حاءث ند الػىىطت

 ما ًتراوح مػُازي  واهدساف( 1,98 – 0,10) بحن ما اإلاكسداث غلى دزحاتهم

خطح ،(0,43 –0,02) بحن ُ  مً ٍو  مظبباث مً) اإلاكسدة ؤن ؤًًػا الجدو

 الخُالُت والطىزة الُهظت يإخالم للكخاة الدقاغُت الخُل الػىىطت

 نادزة ؾحر الكخاة ؤن الػىىطت مظبباث مً) واإلاكسدة( اإلاظخهبل لصوج

 اجكام وظبت ؤغلى غلى خطلخا ند( الصوحُت الخُاة مظاولُت جدمل غلى

ًادًمُى بحن  الػىىطت مظبباث مً) اإلاكسداث بِىما حاشان، حامػت ؤ

 مً) و( والتزاماتها ومخؿلباتها الصوحُت الخُاة مً بالهلو الكخاة شػىز 

 ند( مشاغسها غً الخػبحر غلى الكخاة ندزة غػل الػىىطت مظبباث

 غلى البانُت اإلاكسداث خطلذ بِىما مخىطؿت، اجكام وظبت غلى خطلخا

 جدهو ند للبدث الشاوي الكسع ًٍىن  وبهرا مخدهُت، اجكام وظبت

 خُث الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت الىكظُت الػىامل في جباًً بىحىد

ُ  ٌػٌع  اطخجاباث وقو( السجب) الػىامل هرا جسجِب( 5) زنم الجدو

ًادًمُى  .حاشان حامػت ؤ

 مً مجمىغت جىحد: غلى الشالث الكسع هظ: الشالث الكسع هخائج

ًادًمُى ًدزيها اإلاخباًىت( الاحخماغُت) الػىامل  ؤجها غلى حاشان حامػت ؤ

 صخت مً للخدهو الظػىدي، باإلاجخمؼ الػىىطت ظاهسة اهدشاز في جازس

 والاهدساقاث الخظابُت اإلاخىطؿاث الباخث اطخخسج الكسع، هرا

ت  يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت الاحخماغُت الػىامل لىانؼ اإلاػُاٍز

ًادًمُى ًدزيها ُ  حاشان، حامػت ؤ  التي الىخائج ًىضح( 6) زنم والجدو

 :ًلي يما الباخث بلحها جىضل

 6 جدول 

  مسجبت جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت الاجتماعيت العىامل ملفسداث املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 حسب جىاشليا

 الحسابيت املتىسطاث

 زقم املفسدة
 املفسداث

املتىسط 

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

دزجت 

 السجبت املىافقت

الهبلُت الظائدة في  مً مظبباث الػىىطت جمظَ الكخاة وؤهلها بالػاداث والخهالُد 14

 اإلاجخمؼ.

 1 يبحرة 0,16 1,99

 2 يبحرة 0,14 1,70 مً مظبباث الػىىطت هظسة الكخاة وؤهلها بلى بىاث الػائلت واإلاهازهت الدائمت بهً. 24

 3 يبحرة 0,02 1,68 مً مظبباث الػىىطت خسص الكخاة غلى الازجباؽ بشاب مً هكع الؿبهت الاحخماغُت. 11
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 4 يبحرة 0,15 1,65 الػىىطت هى جدوي اإلاظخىي الخػلُمي لبػؼ الكخُاث.مً مظبباث  20

مً مظبباث الػىىطت الؿمىح الػلمي لٌشحر مً الكخُاث وزؾبتهً في اطخٌماُ  8

 دزاطاتهً الػلُا.

 5 يبحرة 0,01 1,64

ت بحن الكخاة ومً ًخهدم بلى الصواج مجها. 2  6 يبحرة 0,20 1,60 مً مظبباث الػىىطت اخخالف اإلاسخلت الػمٍس

 7 يبحرة 0,20 1,48 مً مظبباث الػىىطت ؤن الكخاة جسقؼ الصواج مً بػؼ ؤصخاب اإلاهً. 5

 8 يبحرة 0,43 1,45 مً مظبباث الػىىطت خسوج الكخاة للػمل في الػدًد مً اإلاجاالث. 17

 9 مخىطؿت 0,72 0,93 مً مظبباث الػىىطت خىف يشحر مً الكخُاث مً اإلاظاولُاث اإلاترجبت غلى الصواج. 23

 يبحرة 2,03 14,12 الدزحت الٍلُت

ُ  مً ًخطح       الطخجاباث الخظابُت اإلاخىطؿاث ؤن( 6) زنم الجدو

ًادًمُى  بظاهسة اإلاسجبؿت الاحخماغُت الػىامل غلى حاشان حامػت ؤ

 مخىطؿاث جساوخذ خُث ما، خد بلى مخباًىت حاءث ند الػىىطت

 ما ًتراوح مػُازي  واهدساف( 1,99 – 0,93) بحن ما اإلاكسداث غلى دزحاتهم

خطح ،(0,72 –0,01) بحن ُ  مً ٍو  مظبباث مً) اإلاكسدة ؤن ؤًًػا الجدو

 في الظائدة الهبلُت والخهالُد بالػاداث وؤهلها الكخاة جمظَ الػىىطت

ًادًمُى بحن اجكام وظبت ؤغلى غلى خطلذ ند( اإلاجخمؼ  حاشان، حامػت ؤ

 مً الكخُاث مً يشحر خىف الػىىطت مظبباث مً) اإلاكسدة بِىما

 ند للبدث الشالث الكسع ًٍىن  وبهرا ،(الصواج غلى اإلاترجبت اإلاظاولُاث

 الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت الاحخماغُت الػىامل في جباًً بىحىد جدهو

ُ  ٌػٌع خُث  وقو( السجب) الػىامل هرا جسجِب( 6) زنم الجدو

ًادًمُى اطخجاباث  .حاشان حامػت ؤ

 مً مجمىغت جىحد: غلى السابؼ الكسع هظ: السابؼ الكسع هخائج

ًادًمُى ًدزيها اإلاخباًىت( الانخطادًت) الػىامل  ؤجها غلى حاشان حامػت ؤ

 صخت مً للخدهو الظػىدي، باإلاجخمؼ الػىىطت ظاهسة اهدشاز في جازس

 والاهدساقاث الخظابُت اإلاخىطؿاث الباخث اطخخسج الكسع، هرا

ت  يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت الانخطادًت الػىامل لىانؼ اإلاػُاٍز

ًادًمُى ًدزيها ُ  حاشان، حامػت ؤ  التي الىخائج ًىضح( 7) زنم والجدو

 :ًلي يما الباخث بلحها جىضل

 7 جدول 

  مسجبت جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت الاقتصادًت العىامل ملفسداث املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث
 
 حسب جىاشليا

 الحسابيت املتىسطاث

 زقم املفسدة
 املفسداث

املتىسط 

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

دزجت 

 السجبت املىافقت

 1 يبحرة 0,22 2,00 مبالؿت.مً مظبباث الػىىطت خسص الكخاة وؤهلها غلى ؾالء اإلاهىز بطىزة  6

 2 يبحرة 0,21 1,99 مً مظبباث الػىىطت ازجكاع جٍالُل الصواج بشٍل باهؼ. 9

مً مظبباث الػىىطت ازجكاع مػدالث البؿالت بحن الشباب ألامس الري ًحجمهم غً  18

 قٌسة الصواج.

 3 يبحرة 0,20 1,98

 4 يبحرة 0,21 1,97 التي ًمس بها اإلاجخمؼ.مً مظبباث الػىىطت ألاوغاع الانخطادًت الخالُت  26

 يمػُاز  21
ً
مً مظبباث الػىىطت خسص الكخاة وؤهلها غلى الصواج بسحل مِظىز مادًا

 ؤطاس ي.

 5 يبحرة 0,26 1,95

مً مظبباث الػىىطت ألاطػاز اإلاسجكػت للشهو الظٌىُت ألامس الري ًهلل مً مػدالث  27

 الصواج.

 6 يبحرة 0,26 1,90

 7 يبحرة 0,25 1,89 مظبباث الػىىطت ازجكاع جٍالُل اإلاػِشت الخُاجُت ومخؿلباتها.مً  29

مً مظبباث الػىىطت اهخكاع الدخل الشهسي للسحل ألامس الري جسقػه الكخاة  3

 وؤهلها.

 8 يبحرة 0,22 1,87

 يبحرة 1,91 15,55 الدزحت الٍلُت

ُ  مً ًخطح        الطخجاباث الخظابُت اإلاخىطؿاث ؤن( 7) زنم الجدو

ًادًمُى  بظاهسة اإلاسجبؿت الانخطادًت الػىامل غلى حاشان حامػت ؤ

 مخىطؿاث جساوخذ خُث ما، خد بلى مخباًىت حاءث ند الػىىطت

 ما ًتراوح مػُازي  واهدساف( 2,00 – 1,87) بحن ما اإلاكسداث غلى دزحاتهم

خطح ،(0,26 –0,20) بحن ُ  مً ٍو  مظبباث مً) اإلاكسدة ؤن ؤًًػا الجدو

 ند( مبالؿت بطىزة اإلاهىز  ؾالء غلى وؤهلها الكخاة خسص الػىىطت

ًادًمُى بحن اجكام وظبت ؤغلى غلى خطلذ  بِىما حاشان، حامػت ؤ

 ألامس للسحل الشهسي  الدخل اهخكاع الػىىطت مظبباث مً) اإلاكسدة

 ند للبدث السابؼ الكسع ًٍىن  وبهرا ،(وؤهلها الكخاة جسقػه الري

 الػىىطت، بظاهسة اإلاسجبؿت الانخطادًت الػىامل في جباًً بىحىد جدهو

ُ  ٌػٌع خُث  وقو( السجب) الػىامل هرا جسجِب( 7) زنم الجدو

ًادًمُى اطخجاباث  .حاشان حامػت ؤ

 دزحت جخخلل ال: غلى الخامع الكسع هظ: الخامع الكسع هخائج 

 الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت والانخطادًت والاحخماغُت الىكظُت الػىامل

ًادًمُت، السجبت الىظُكي، اإلاظمى الىىع،) مً ًل باخخالف  غدد ألا

 (.الخبرة طىىاث

 اإلاخىطؿاث باطخخساج الباخث نام الكسع هرا صخت مً للخدهو

ت والاهدساقاث الخظابُت  والاحخماغُت الىكظُت الػىامل لىانؼ اإلاػُاٍز
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ًادًمُى ًدزيها يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت والانخطادًت  حامػت ؤ

ًادًمُت، السجبت الىظُكي، اإلاظمى الىىع، مخؿحراث خظب حاشان  غدد ألا

ُ . الخبرة طىىاث  بلحها جىضل التي الىخائج ًىضح( 8) زنم والجدو

 :ًلي يما الباخث

 8 جدول 

 حسب جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت الاجتماعيت العىامل لىاقع املعيازيت والاهحسافاث الحسابيت املتىسطاث

 الصبرة وسىىاث ألامادًميت والسجبت الىظيفي واملسمى الىىع متغيراث

 الدزجت الهليت العىامل الاقتصادًت العىامل الاجتماعيت العىامل الىفسيت إحصاء العدد الصىف املتغير

 

 الىىع

 45,0541 16,189 15,729 10,818 م 37 ذًىز 

 2,4375 2,051 0,6077 3,33 ع

 44,7027 16,1081 15,5946 10,6216 م 37 بهار

 2,36719 2,02462 0,76229 3,16536 ع

 

 

 

 اإلاظمى

 الىظُكي

 44,8571 16,857 15,5714 9,8571 م 6 غمُد ًلُت

 2,5448 1,676 0,7868 4,413 ع

 44,556 16,555 15,333 9,888 م 8 ويُل ًلُت

 2,9621 1,509 0,7071 3,756 ع

 44,6875 16,6875 15,6875 9,7143 م 14 زئِع نظم

 2,70108 1,5329 0,74495 4,1599 ع

 غػى

 بالهظم

 45,01987 16,0307 15,1159 9,3216 م 48

 1,98987 1,98521 0,68125 1,05536 ع

 

 

 

 

 السجبت

ًادًمُت  ألا

 44,7027 16,555 15,729 10,6216 م 5 ؤطخاذ

 2,36719 1,509 0,6077 3,16536 ع

 44,02142 16,03252 15,80124 9,8571 م 9 ؤطخاذ مشازى

 1,123954 1,02654 1,2651021 4,413 ع

 45,01263 16,42187 15,03652 9,0061 م 27 ؤطخاذ مظاغد

 2,36719 2,00031 2,23269 2,6584 ع

 44,18184 16,23975 15,09745 10,1135 م 25 مداغس

 2,032659 0,95984 1,1152120 1,3054 ع

 44,99854 16,37451 15,55864 9,0707 م 8 مػُد

 1,000236 0,634125 0,952145 2,1574 ع

 

 

 طىىاث الخبرة

 44,74215 16,02154 15,5946 10,01845 م 22 طىىاث 5ؤنل مً 

 3,333215 1,99898 0,76229 2,3333 ع

 45,10125 16,0107 15,20212 9,88954 م 29 طىىاث 10وؤنل مً  5ؤيثر مً 

 2,125412 1,96547 0,4215721 1,212121 ع

 44,31526 16,50124 14,32652 10,0087 م 23 طىىاث 10ؤيثر مً 

 2,036987 2,00312 1,262421 3,32515 ع

 اإلاػُازي  الاهدساف=  ع الخظابي، اإلاخىطـ=  م

ُ  مً ًخطح         وحىد( 8) زنم الجدو
ً
  جباًىا

ً
ا  اإلاخىطؿاث في ظاهٍس

ت والاهدساقاث الخظابُت  والاحخماغُت الىكظُت الػىامل لىانؼ اإلاػُاٍز

ًادًمُى ًدزيها يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت والانخطادًت  حامػت ؤ

ًادًم والسجبت الىظُكي واإلاظمى الىىع اخخالف بظبب حاشان  ددــــوغ تــُــألا

 .الخبرة طىىاث

 اطخخدم الخظابُت، اإلاخىطؿاث بحن ؤلاخطائُت الكسوم داللت ولبُان

 الخباًً وجدلُل ،الاطدباهت ؤبػاد غلى السباعي الخباًً جدلُل الباخث

ُ  لالطدباهت، الٍلُت الدزحت غلى السباعي  جىضح( 10)و( 9) والجداو

 :ًلي يما الباخث بلحها جىضل التي الىخائج

 9 جدول 

 والاقتصادًت والاجتماعيت الىفسيت العىامل استباهت أبعاد على الصبرة وسىىاث ألامادًميت والسجبت الىظيفي واملسمى الىىع متغيراث ألثس السباعي التباًً جحليل

 جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت

 قيمت  متىسط املسبعاث مجمىع املسبعاث ألابعاد مصدز التباًً

 ف

 الداللت 

 إلاحصائيت

 

 الىىع

 0,789 0,068 4,259 21,259 الػىامل الىكظُت

 0,409 0,132 5,0942 22,0458 الػىامل الاحخماغُت
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 0,254 0,036 5,9425 22,9548 الانخطادًتالػىامل 

 اإلاظمى

 الىظُكي

 0,247 0,682 22,722 91,889 الػىامل الىكظُت

 0,681 1,514 23,848 94,889 الػىامل الاحخماغُت

 0,521 0,8542 34,286 102,857 الػىامل الانخطادًت

 السجبت

ًادًمُت  ألا

 0,247 0,682 22,142 90,314 الػىامل الىكظُت

 0,481 0,514 23,124 92,705 الػىامل الاحخماغُت

 0,621 0,7442 33,425 94,854 الػىامل الانخطادًت

 غدد

 طىىاث

 الخبرة

 0,247 0,682 22,722 91,889 الػىامل الىكظُت

 0,481 1,514 23,848 94,889 الػىامل الاحخماغُت

 0,321 0,6542 32,286 98,235 الػىامل الانخطادًت

خطح ُ  مً ٍو  :الخالُت الىخائج( 9) زنم الجدو

 في الىىع مخؿحر ألزس حػصي  بخطائُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم( 1

 .الاطدباهت ؤبػاد حمُؼ

 اإلاظمى مخؿحر ألزس حػصي  بخطائُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم( 2

 .الاطدباهت ؤبػاد حمُؼ في الىظُكي

 السجبت مخؿحر ألزس حػصي  بخطائُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم( 3

ًادًمُت  .الاطدباهت ؤبػاد حمُؼ في ألا

 غدد مخؿحر ألزس حػصي  بخطائُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم( 4

 .الاطدباهت ؤبػاد حمُؼ في الخبرة طىىاث

 11 جدول 

 والاقتصادًت والاجتماعيت الىفسيت العىامل استباهت على الصبرة وسىىاث ألامادًميت والسجبت الىظيفي واملسمى الىىع متغيراث ألثس السباعي التباًً حليلج

 جاشان جامعت أمادًميى ًدزلها لما العىىست بظاهسة املسجبطت

 قيمت  متىسط املسبعاث دزجاث الحسيت مجمىع املسبعاث مصدز التباًً

 ف

 الداللت 

 إلاحصائيت

 0,303 1,068 1,275 73 18,500 الىـــــــــــــــــىع

 0,785 0,243 15,505 73 1102,054 اإلاظمى الىظُكي

ًادًمُت  0,253 1,321 13,245 73 95,654 السجبت ألا

 0,351 1,458 8,524 73 103,525 غدد طىىاث الخبرة

ُ  مً ًخطح        بخطائُت داللت ذاث قسوم وحىد غدم( 10) الجدو

ًادًمُت والسجبت الىظُكي واإلاظمى الىىع مخؿحراث ألزس حػصي   وغدد ألا

 والانخطادًت والاحخماغُت الىكظُت الػىامل وانؼ غلى الخبرة طىىاث

ًادًمُى ًدزيها يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت  ما وهى حاشان، حامػت ؤ

 .للبدث الخامع الكسع جدهو ٌػجي

 الخيبا ًـــًمٌ: ىــــغل ادضــــالظ سعـــــالك ظــــه: الظادض الكسع هخائج      

 الػىامل بػؼ خالُ مً الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت بظاهسة 

ًادًمُى نبل مً اإلادزيت والانخطادًت والاحخماغُت الىكظُت  حامػت ؤ

 جدلُل الباخث اطخخدم الكسع هرا صخت مً للخدهو، حاشان

 باإلاجخمؼ الػىىطت بظاهسة اإلاىبئت الػىامل غلى للخػسف اإلاخػدد الاهدداز

ًادًمُى ًدزيها يما الظػىدي ُ  حاشان، حامػت ؤ ( 11) زنم والجدو

 :ًلي يما الباخث بلُه جىضل ما ًىضح

 11 جدول 

 املتعدد الاهحداز ملعامل وداللتها( F) قيمت

 مستىي الداللت Fقيمت  متىسط املسبعاث دزجاث الحسيت املسبعاثمجمىع  مصدز التباًً

 153,217 4 612,87 الاهدداز
 10,291 70 720,42 البىاقي 0,01 14,888 

 -------- 74 1533,39 الٌلي

ُ  مً ًخطح  ٌػجي مما دالت الاهدداز لخدلُل F نُمت ؤن( 11) زنم الجدو

ُ  اإلاهترح، الخيبا همىذج قاغلُت  دزحت ًىضح( 12) زنم الخالي والجدو

 في الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت الػىامل ًل بطهام

ًادًمُى دزحاث جباًً  الػىامل وانؼ اطدباهت غلى حاشان حامػت ؤ

 :ًلي يما الػىىطت بظاهسة اإلاسجبؿت

  12 جدول 

 جاشان جامعت أمادًميى إدزاك وفق السعىدي املجتمع في العىىست بظاهسة للتيبؤ البسيط الصطي الاهحداز جحليل هتائج

 مستىي الداللت tقيمت   Betaقيمت  Bقيمت  البيان

 0,05 13,8  37,48 الشابذ

 ؾحر دالت 0,423 0,34 0,14 الػىامل الىكظُت

 0,05 5,254 0,04 0,09 الػىامل الاحخماغُت

 0,01 8,02 0,15  0,13 الػىامل الانخطادًت
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ُ  مً ًخطح       والاحخماغُت الانخطادًت الػىامل ؤن( 12) زنم الجدو

ًادًمُى ًدزيها يما الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت بظاهسة اإلاىبئ هي  ؤ

مًٌ حاشان، حامػت  :الخالي الىدى غلى الخيبا مػادلت ضُاؾت ٍو

+  الاحخماغُت الػىامل 0,09+  37,48=  الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت

 .للبدث الظادض الكسع ًخدهو وبهرا الانخطادًت، الػىامل 0.13

  مً مجمىغت جىحد: غلى الظابؼ الكسع هظ: الظابؼ الكسع هخائج      

ًادًمُى ًدزيها اإلاهترخاث  حظهم ؤن اإلامًٌ مً ؤجها غلى حاشان حامػت ؤ

 .الظػىدي اإلاجخمؼ في الػىىطت ظاهسة مً الخهلُل ؤو الخد في

 اإلاجخمؼ في الػىىطت ظاهسة مً للخد اإلامٌىت الانتراخاث مً للخدهو

ت واليظب الخٌسازاث ؤطلىب الباخث اطخخدم الظػىدي،  اإلائٍى

ًادًمُى الطخجاباث ُ  غلحها، حاشان حامػت ؤ  ًىضح( 13) زنم والجدو

 :بلحها الخىضل جم التي الىخائج

 13 جدول 

 السعىدي املجتمع في العىىست ظاهسة مً الحد مقترحاث على جاشان جامعت أمادًميى استجاباث

 م
 املقترحاث

وسبت 

 التنسازاث

دزجت 

 املىافقت

ًاقت اإلاخؿحراث اإلاسجبؿت به  1 ت جشهُكُت مً نبل مخخططحن جكػُل دوز وطائل ؤلاغالم مً خُث الاهخمام بالصواج و بدمالث جىغٍى

ًاقت اإلاجاالث.  في 

 يبحرة % 78

بُت. 2 و الاطدشازاث والىدواث والدوزاث الخدٍز  مخىطؿت % 60 جكػُل دوز مسايص ؤلازشاد الىكس ي وألاطسي غً ؾٍس

 مخىطؿت % 55 لظاهسة جإخس طً الصواج. الخإيُد غلى دوز الجامػاث مً خالُ جٌشُل اإلاشسوغاث البدشُت التي مً شإجها ؾسح خلُى قػلُت 3

ًاقت الهؿاغاث الخٍىمُت وألاهلُت وؤصخاب زئوض ألامىاُ وقو خؿت مػلىت ومخكو غلحها جدظم بخٍامل  4 غسوزة مظاهمت 

ًاقت الخدماث التي مً شإجها ال  خد مً ظاهسة الػىىطت.الجهىد لخهدًم 

 يبحرة % 87

ًاقت  5 ػاث خاضت إلادازبت   يبحرة % 75 الػاداث والخهالُد التي ال جخكو مؼ زهاقخىا ؤلاطالمُت قُما ًخطل بازجكاع جٍالُل الصواج.بًجاد حشَس

ًاقت ألاطس وخاضت آلاباء غً الاوػٍاطاث الىكظُت والاحخماغُت والصخُت الظالبت لظاهسة جإخس طً الصوا 6  مخىطؿت % 65 ج للكخاة.جىغُت 

 مخىطؿت % 52 .مما ٌظهم بشٍل يبحر في جهلُظ الخٍالُل غلى الشباب الخإيُد غلى ؤهمُت الصواج الجماعي 7

ًالبىىى  8 ؼ الصواج وجهدًم الػىن والدغم  وؾحرهاخث ماطظاث الهؿاع الخاص  غلى جكػُل مظاولُتها الاحخماغُت ودغم مشاَز

 .واإلاظاغدة للمهبلحن غلى الصواج وؤطسهم

 يبحرة % 85

ُ  مً ًخطح       جهدًمها جم التي اإلاهترخاث ؤن( 13) زنم الجدو

ًادًمي مًٌ،  مخخلكت مىاقهت وظب غلى خطلذ ند حاشان حامػت أل  ٍو

  جسجُبها
ً
 :ًلي يما جىاشلُا

 وؤصخاب وألاهلُت الخٍىمُت الهؿاغاث ًاقت مظاهمت غسوزة( 1

 الجهىد بخٍامل جدظم غلحها ومخكو مػلىت خؿت وقو ألامىاُ زئوض

 .الػىىطت ظاهسة مً الخد شإجها مً التي الخدماث ًاقت لخهدًم

 جكػُل غلى وؾحرها ًالبىىى الخاص الهؿاع ماطظاث خث( 2

ؼ ودغم الاحخماغُت مظاولُتها  والدغم الػىن  وجهدًم الصواج مشاَز

 .وؤطسهم الصواج غلى للمهبلحن واإلاظاغدة

ًاقت بالصواج الاهخمام خُث مً ؤلاغالم وطائل دوز  جكػُل( 3  و

ت بدمالث به اإلاسجبؿت اإلاخؿحراث  في مخخططحن نبل مً جشهُكُت جىغٍى

 .اإلاجاالث ًاقت

ػاث بًجاد( 4  جخكو ال التي والخهالُد الػاداث ًاقت إلادازبت خاضت حشَس

 .الصواج جٍالُل بازجكاع ًخطل قُما ؤلاطالمُت زهاقخىا مؼ

 .للبدث الظابؼ الكسع ًخدهو وبهرا( 5

 مىاقشت الىتائج. 7

 :وجكظحرها البدث هخائج مىانشت

 الدزاطاث بػؼ هخائج مؼ مخكهت الخالي البدث هخائج حاءث      

  جلػب الاحخماغُت الػىامل ؤن بلى جىضلذ التي الظابهت والبدىر
ً
 دوزا

 
ً
س دزاطت ومجها( الصواج طً جإخس) الػىىطت في يبحرا  دزاطت[ 27] الجٍى

 دزاطت ،[30] الػخُبي دزاطت ،[29] ًىطل دزاطت ،[28] اإلاجُد غبد

 ًاقت مً الخدخل غسوزة مػه ًخؿلب الري ألامس ،[33] خىالدي

 ألهمُت ألاهلي ؤو الخٍىمي اإلاظخىي  غلى طىاء الػالنت ذاث اإلااطظاث

 ألاطاطُت الىىاة هي ألاطسة باغخباز ألاطسة بىاء في الاحخماغُت الجىاهب

ًاقت الػىامل هره بدزاطت وذلَ اإلاجخمؼ، هرا بىاء في  اإلاخؿحراث و

 الكسدي اإلاظخىي  غلى الالشمت ؤلاحساءاث ًاقت واجخاذ بها اإلاسجبؿت

 .واإلاجخمؼ والجماعي

 والبدىر الدزاطاث بػؼ هخائج مؼ الخالي البدث هخائج اجكهذ يما     

 بخإخس اإلاسجبؿت الػىامل ؤهم مً الانخطادًت الػىامل ؤن في الظابهت

س دزاطت ومجها الصواج طً  ،[29] ًىطل ،[28] اإلاجُد غبد ،[27] الجٍى

سحؼ ،[35] الظىاد ،[33] خىالدي ،[30] الػخُبي  الىخائج هره الباخث ٍو

 مؼ خاضت الصواج جٍالُل في الكػلي الازجكاع في جخمشل مخؿحراث غدة الى

 الشباب ؤمام خهُهُت غمل قسص وحىد وغدم البؿالت مػدالث اشدًاد

 خُث الصواج واطخػداداث اإلاهىز  في واإلاؿاالة الدخل، مظخىي  واهخكاع

  جىمى زم بظُؿت بدُاة جبدؤ التي ألاطسة قٌسة ؾابذ
ً
جُا  وحظخٌمل جدٍز

 ألاطسة لدخل الؿبُعي الىمى مؼ ويمالُاث ؤطاطُاث مً ًىهظ ما ًل

 مكهىم مدلها وخل والُهحن الطبر وهى غىا ؾاب حمُل مكهىم ومؼ

  ًبدؤ الري البِذ وهى حدًد
ً
 الخُاة ويمالُاث ؤطاطُاث ًل مظخٌمال

ت ب الػطٍس  ًٍىن  ًٍاد الانخطادًت، اإلاشاًل مً الىىع هرا ؤن والؿٍس

 
ً
ا ُ  في مدظاٍو ُ  الؿىُت الدو  .الكهحرة والدو

 هكظُت غىامل وحىد الخالي البدث هخائج ؤًدث ؤخسي، هاخُت ومً      

 الكخُاث لدي الُهظت ؤخالم مهدمتها في ًإحي الػىىطت ظاهسة في حظهم

 الُهظت، ؤخالم في ٌػشً قهً اإلاظخهبل، لصوج خُالُت ضىز  ووغؼ

ظسخً   َو
ً
  ًمُىا

ً
ظازا سطمً قحها، َو   ؤهكظهً في ٍو

ً
، وؤخُلت ؤمىزا

ً
 وؤوهاما

ػشً ُ  في ذلَ اطخػربً وزبما قحها، َو   ؤهه وظجن ألامس، ؤو
ً
  ؤمسا

ً
 لؿُكا

،
ً
 وحػدد ؤلاغالم وطائل اهكخاح غىء في الباخث ًكظسه وهرا خظىا

ىهُت الهىىاث  ؾحر بطىزة الصوحُت الخُاة جخاؾب ما غادة التي الخلكٍص

 ًلها ويإجها الصوحُت والخُاة خُالُت ضىزة في الصوج قترطم صخُدت،
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 ؤطحراث الكخُاث قخػِش للخُاة، ومىؿطاث مٌدزاث دون  وطػادة خب

 .ؤمىز  مً ذلَ بلى وما وطامخه خُث مً اإلاظخهبل لصوج الخطىز  لهرا

 تىصياثال. 8

 :ًلي بما ًىص ي الباخث قةن الخالي البدث هخائج غىء في     

 بالهػاًا الػالنت ذاث السطمُت الجهاث مؼ للخىاضل ؾسم  بوشاء( 1

 مما لهً ؤباءهً غػل مً اإلاخػسزاث الكخُاث نبل مً الاحخماغُت

ُ  بًجاد في ٌظهم  .اإلاىاطبت الخلى

 وؤصخاب وألاهلُت الخٍىمُت الهؿاغاث ًاقت مظاهمت غسوزة( 2

 الجهىد بخٍامل جدظم غلحها ومخكو مػلىت خؿت وقو ألامىاُ زئوض

 .الػىىطت ظاهسة مً الخد شإجها مً التي الخدماث ًاقت لخهدًم

 غلى الكخُاث لخىغُت اإلاهىز  في للمؿاالة ال إلابادزة الجامػاث جبجى( 3

غساز
َ
 .الظاهسة هره غلى اإلاترجبت ألا

 جكػُل غلى وؾحرها ًالبىىى الخاص الهؿاع ماطظاث خث( 4

ؼ ودغم الاحخماغُت مظاولُتها  والدغم الػىن  وجهدًم الصواج مشاَز

 .وؤطسهم الصواج غلى للمهبلحن واإلاظاغدة

 املساجع

 أ. املساجع العسبيت
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 وغالنخه الػاوع الكخاة لدي اإلاظخهبل نلو(: 2012) خظحن، ذهبُت [2] 
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والؿمىح.. زئٍت طٍُىلىحُت مػاضسة، مريساث ؾحر ميشىزة، ًلُت 

ت ص ص   .34: 21آلاداب حامػت الاطٌىدٍز

(: مشسوع بدثي غً ظاهسة جإخس الصواج، اإلاسيص 2012مسيص اإلاسام ) [19]
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ت الشهاقت، الهاهسة، غالم 1997طُد )الطاوي، غلي  [22] (: هظٍس
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 وظاهسة الشهافي الخؿحر(:2012) غبدالهادي ؤخمد غبدالهادي، [23]
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AS PERCEIVED BY THE ACADEMICS OF 

JAZAN UNIVERSITY AND THEIR 

SUGGESTIONS FOR LIMITING IT 
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 ABSTRACT  _ The research aimed to identify some of the factors associated with delayed age of 

marriage as seen by academics Jazan University, and the research was conducted on a sample of 

academics Jazan University of strength (74) Single (37) than men (37) women, and use the search 

Esteban restricted for some associated with delayed marriage age factors prepared by the 

researcher, and research on the descriptive and analytical approach adopted, the study reached 

several conclusions: the lack of statistically significant responses research sample differences 

(men - and women) on the axis of cultural and intellectual factors phrases in the abstract level 

(0.01), the lack of statistically significant differences for responses the research sample (men - and 

women) on the axis of social factors in the abstract level (0.01), the lack of statistically significant 

differences between the responses of a sample search on the axis of economic factors in the 

abstract level (0.01), as the research found some of the proposed solutions to overcome some of 

the factors associated with delayed marriageable age from the perspective of academics at the 

University of Jazan. 

KEY WORDS: Delayed age of marriage, Cultural and intellectual factors, Economic factors, 

Social factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 


