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       :مستخلص ال

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أسلوب الحياة واالتجاه نحو العزوف     

ذكور،  100( طالبا )200عن الزواج لدى طالب الجامعة. وقد تكونت عينة البحث )

ً من طلبة وطالبات كليات 35-25إناث(، تتراوح أعمارهم ما بين )100 ( عاما

الطب( جامعة  -العلوم-الهندسة -اآلداب -الحقوق -التربية الرياضية-)التربية العام

الزقازيق بمحافظة الشرقية من طالب الدراسات العليا في العام الدراسي 

وتمثلت أدوات الدراسة في "مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي  2019/2020

(، 2016و الثقافي األسرى" )إعداد/ محمد أحمد سعفان ودعاء محمد خطاب، 

ياة" )إعداد/ الباحثة(، و"مقياس اتجاهات الشباب نحو الزواج" ومقياس أسلوب الح

)إعداد/ الباحثة(. وقد توصلت النتائج  إلي: وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

إحصائيا بين درجات أسلوب الحياة ودرجات االتجاه نحو الزواج لدي طالب الجامعة. 

)الذكور( ومتوسطات ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب 

درجات الطالبات ) اإلناث( في أسلوب الحياة. كما وجد فروق بين متوسطي درجات 

الطالب ومتوسطي درجات الطالبات في الحياة االقتصادية لصالح الطالب الذكور، 

كما يوجد فروق بين متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات الطالبات في كل 
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رجة الكلية في أسلوب الحياة لصالح الطالب الذكور، ال والد االجتماعيةمن الحياة 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب )الذكور( ومتوسطات 

درجات الطالبات )اإلناث( في االتجاه نحو الزواج بينما وجدت فروق بين متوسطات 

الزواج  الطالب وبين متوسطات درجات الطالبات في كل من االتجاهات النفسية حول 

لصالح اإلناث واختيار شريك الحياة لصالح الطالبات )اإلناث(، ال توجد فروق دالة 

إحصائيا بين متوسطي درجات طالب الكليات النظرية وبين متوسطات طالب 

الكليات العملية في مقياس أسلوب الحياة، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا بين 

ودرجات طالب الكليات العملية في االتجاه  متوسطي درجات طالب الكليات النظرية

نحو الزواج بينما وجد فروق بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية، 

ومتوسطات درجات طالب الكليات العملية في كل من االتجاهات النفسية حول 

الزواج واختيار شريك الحياة والدرجة الكلية في االتجاه نحو الزواج لصالح طالب 

 العمليةالكليات 

 اسلوب الحياة ـ االتجاه نحو العزوف عن الزواج الكلمات المفتاحية:

 Abstract:  

The aim of this study is to find out the relationship 

between life style and the attitude towards reluctance to marriage 

among university students. The sample consists  of 200 

postgraduates (100 males and 100 females) whose ages range 

between ( 25-35 years old) located in Sharkia governorate. The 

postgraduate students are enrolled in the faculty of education 

(the general section that includes Physical Education, Law, Arts, 

Engineering, Science, and Medicine), Zigzag university in 

2019/2020.The study instruments are “ The Scale of Family ‘s 

Economic,  Social, and Educational Level “(Mohamed Ahmed 

Saffan & Doaa Mohamed Khatab , 2016), “The Scale of Life 

Style”, and “ The Scale of Young People’s Attitudes Towards 

Marriage ( by the researcher ).The results  have  concluded that 

there is a positive, statistically significant coreleaion between life 

style and the attitudes towards reluctance of marriage among 

university students. There are no statistically significant 

differences between the means of males’ and females’  scores 

concerning the life style. There are differences between the 
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means of females’ and males’ scores with the excellence of 

males concerning the economic standard of living,  the social life 

and the total score of the life style. There are no statistically 

significant differences between the means of males’ and females’  

scores concerning the attitude towards marriage. There are 

differences between the means of females’ and males’ scores 

with the excellence of females concerning both the psychological 

attitudes towards marriage and the choice of the life 

partner.There are no statistically significant differences between 

the means of the scores of  students of  practical  and theoretical 

sections concerning the scale of the life style, or the attituded 

toward marriage. However there are differences between the 

means of their scores concerning the psychological attitudes 

towards marriage, the choice of the life partner,  and the total 

score of the attitudes towards marriage with the excellence of the 

students of practical sections. 

Key Words: Life Style -The attitudes towards reluctance of 

marriage. 

 مقدمة الدراسة :

يرث هللا األرض ومن  الزواج يحافظ علي استمرار وجود اإلنسان وبقائه إلي أن     

يَا "  حيث قال هللا تعالي –عليها ولقد نوه القرآن الكريم علي هذه الحكمة االجتماعية 

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما  أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم م ِ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا. ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساًء ۚ وَ  َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ۚ إِنَّ َّللاَّ اتَّقُوا َّللاَّ

 (1)سورة النساء ، اآلية 

فالزواج يسلم المجتمع من االنحالل وبغير الزواج تكون هناك العالقات غير 

والد غير المشروعة والتي تؤدي إلي االنحالل الخلقي والفساد االجتماعي واأل

الشرعيين والزواج يحمي اإلنسان من األمراض الفتاكة عن الشذوذ الجنسي )نادية 

حيث رغب اإلسالم في الزواج ونهي  (101-100، 2011حسن ومنار عبد الرحمن،

عن العزوف وقد جاء في العديد من األحاديث التي حثت علي الزواج وأن النبي صلي 

وينهي عن التبتل نهيآ شديدا، فاإلنسان  -أي الزواج –هللا عليه وسلم كأن يأمر بالباءة 

إذا أدي وظيفته في الحياة وقام بعمله في جو من االطمئنان واألمن النفسي تضاعف 

نشاطه وازداد إنتاجه وعاد ذلك علي مجتمعه بالنماء واالزدهار والشباب دون زواج 

بين الناس وتوسع دائرة  يمثلوا حالة من االنفراد والعزلة فالزواج هو إيجاد التقارب
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(.وقد 29-28، 1991التعارف بينهم وبناء عالقات المصاهرة )عز الدين الخطيب،

إهتم الشرع بالزواج النه هو األصل في قيام االسرة ولذلك وضع له الضوابط 

فاألسرة شأنها شأن النظم األخرى في  (.106، 2005واألسس )سعاد إبراهيم،

الدائم حيث تتاثر بالمناخ االقتصادي واإلجتماعي  المجتمع تخضع لقانون التغيير

والتكنولوجي العام ووظائفها الشمولية فتلك الوظائف التي أخذت أن تنسلخ عنها 

الواحدة تلو األخرى حتي إنحسرت في عدد قليل جدا من الوظائف )سناء 

(، فأهمية االسرة المحافظة علي بقاء النوع وإستمراره من 161، 2016الخولي،

ل اإلنجاب وتعمل علي إشباع إحتياجات افراد االسرة وتحقيق االستقرار العاطفي خال

( فاألسرة هي عالقة زواج قائمة علي أسس 320، 2014واإلجتماعي )إبراهيم جابر،

( وحين عزف الشباب عن الزواج 30،2009‘)سعيد محمد وروابط إجتماعية مقبولة

يرات السلبية التي يتعرض لها كال من حلت العنوسة علي الفتيات وفي نطاق تلك المتغ

الجنسين والظروف المماثلة من الشباب الذكور العزاب وجد مبررات ومسميات 

(. وقد تفشت في بعض 4،2009كالزواج العرفي والزواج اإللكتروني )محمد بيومي،

المجتمعات ظاهرة العزوبة لدي الشباب والعنوسة لدي النساء وترجع لعوامل كثيرة 

وفي اآلونة األخيرة يعتبر  (.15، 2011يعزفون عن الزواج )سناء محمد،فيجعلهم 

الزواج خيارآ بين عدة أنماط إجتماعية وهو خيار متعدد وليس وحيدا قد يكون التعليم 

أحد هذه الخيارات والسعي المتالك مهنة أو عمل حتي إن الزواج خفت جاذبيته في 

الوحيدة التي تلبي مطالب االفراد وإشباع المجتمع وعند االفراد ألنه لم يعد المؤسسة 

حاجاتهم المادية والمعنوية وأصبح الزواج أقل التركيبات الرسمية جاذبية وخاصة بين 

 (113،2005الشباب )بهاء الدين خليل،

وأكدت الدراسات علي أن الشباب العربي لديه حالة من التخوف من بناء 

نها جعل العروسة سلعة استهالكية أسرة ومن الجنس األخر نتيجة لعوامل كثيرة م

وجعل الزواج مشروعآ إقتصاديآ باهظ التكاليف ، وتلعب التقاليد دورآ كبيرآ في 

ظاهرة العزوف عن الزواج وخاصة بالنسبة للمرآة بسبب تدخل األهل في حياة أبنائهم 

وتحديد الشروط المناسبة للزواج مسبقآ وفق رؤية األهل وقناعاتهم مما يقيد حرية 

ويلعب العامل اإلقتصادي دورآ إضافيا ذو تأثير  إلختيار حتي يصل لدرجة اإللغاء،ا

سلبي وخطير نتيجة لنسبة البطالة المرتفعة والمنتشرة بين صفوف الشباب ال يؤثر 

ذلك فقط علي عزوف الشباب عن الزواج بل يؤثر علي توجه وعي الشباب. )كلثم 

عن الزواج هو أن الشاب  فالعزوف (147،2013-141جبر و صالح سلطان،

يخشي اختالف المستوي المتوقع من األخر بمعني أنه في تصوره جملة من التوقعات 

التي يتوقعها من الطرف االخر وقد تتطابق التوقعات أو قد تتباين وفي الغالب تتباين 
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وهذا يؤدي إلي الخالف الذي قد يتطور بطبعه إلي ما هو أبعد من ذلك وهو الطالق 

 (68، 2015سن ،)محمد ح

وإنعدام الثقة له دورآ كبيرآ في ظاهرة العزوف الزواج حيث أن شيوع 

العالقات العاطفية خارج إطار الزواج أدي إلي إنعدام الثقة لدي الكثير من الشباب 

والفتيات في الحصول علي شريك حياة مناسب خاصة لدي هؤالء الذين تورطوا في 

أنه ال توجد فتاة عفيفة وال يوجد فتي مستقيم، مثل العالقات وأصبح لديهم قناعة ب

وإهتزاز صفات الرجولة واألنوثة فقد تميعت صفات الرجولة لدي الذكور مما جعل 

كثيرا من الفتيات يفضلن العيش وحدهن بعيدا عن التورط في زوج يعيش عالة أو 

 ليطمع في مالها كما إكتسبت الكثير من الفتيات بعض صفات الخشونة واإلسترجا

( كذلك نجد إرتباط عزوف الشباب بأسلوب الحياة هذا 54-51، 2011)سناء محمد،

أثرت العمليات الحديثة وظواهر ( حيث أنه bayangani,2003ما أكدته دراسة )

التقدم التكنولوجي وتكنولوجيات االتصال تأثيرا قويا على حياة الشباب، وقادتهم إلى 

دراسة تاي هوان  وأكدت ,ف عن الزواجالحياة مما ادت إلي العزو لوبتغيير اس

وجود سلوك تكيفي جديد يتمحور حول العزوف عن الزواج ، وعدم تقبل  (2007)

 فكرة الزواج ، نتيجة ألساليب الحياة المختلفة التي طرأت على المجتمع الكوري.

حيث أسلوب الحياة يجسد ممارسات الحياة وأكثر من ذلك كالعادات الفردية والجماعية 

علي وجه التحديد وهو تعبير عن آثار الماضي وتوقع المستقبل ،وأساليب الحياة هي 

طبقية دائما في داخلها أي حسب الفئة والجنس والتعليم والعمر والتنشئة االجتماعية 

   الحياة قصاء، وانماط الحياة تعتمد دائما علي معاييرواإلدماج االجتماعي أو اإل

(benedikter,2011, 6) ( ويشيرgiddens,2008 أن أسلوب الحياة هو مجموعة )

متسقة إلي حد ما وسلوكيات وأنشطة شخص معين في الحياة اليومية التي تتطلب 

لر (، كما أشار أدbayangani et al ,2013,6مجموعة من العادات والتوجهات )

بأن أسلوب الحياة يحدد كيف يتكيف الشخص مع العقبات في حياته وطرقه حيث 

يخلق الحلول والوسائل لتحقيق األهداف فقد أشار أدلر بأن العالقة األبوية يمكن أن 

يكون لها تأثير علي أسلوب حياة الطفل من قبل مما يؤثر علي العالقات الرومانسية 

-Sharf,R,2010,127ة في وقت الحق )والزواج والتكيف الشامل في الحيا

(أن أسلوب الحياة هو القناعات التي يطوروها الفرد في Mosak,2000(ويشير )128

وقت مبكر من حياته في تنظيم الخبرة وفهمها والتنبؤ بها والتحكم فيها )خوله عبد 

 (، فأسلوب الحياة هو البيئة التي يختارها االنسان65، 2017الكريم محمد إبراهيم، 

 ليعيش فيها حسب مقدرته وقناعاته الشخصية .

 مشكلة الدراسة

تعتبر مشكلة عزوف الشباب عن الزواج من المشكالت والقضايا الملحة التي 

باتت تقلق المجتمع والبد من دراستها والتعرف علي األسباب الكامنة وراء تغير نمط 
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الشباب وإهتزاز صفات  الزواج فالتغيرات التي حدثت  في المجتمع كإنعدام الثقة بين

الرجولة واألنوثة وأسباب نفسية نتيجة ألفكار مشوهة وسلبية أو كراهية الجنس أو 

تفكك األسرة وتغير أساليب الحياة ومعرفة اإلنعكاسات السلبية علي الفرد واألسرة 

والمجتمع حيث تلقي بظاللها علي الكثير من األمور اإلجتماعية والنفسية والصحية 

دورا مهما وله أثاره السلبية علي حياة الفرد مما له ن أسلوب الحياة للشباب حيث نجد ا

يؤدي لفشله في تحديد أهدافه الشخصيه ومن هذا المنطلق البد من التعرف علي أثر 

العوامل المسببة التجاه الشباب للعزوف عن الزواج وتحسين أسلوب الحياة الذي طرأ 

ولوجي في العصر الحالي والصراعات العائلية علية تغير كبيرآ نتيجة للتقدم التكن

وعدم االستقرار وتغير مفاهيم الزواج لدي الشباب. والعالقات التي نشكلها مع 

األخرين او التي اكتسبها من األسرة فتوثر فينا بعمق في حياتنا والثقافة السائدة  في 

 المجتمع والخبرات التي اكتسبناها من التجارب السابقة

مسالة إتجاه الشباب نحو العزوف عن الزواج مشكلة إجتماعية وهنا تعتبر 

تستحق الدراسة لمعرفة تأثير أسلوب الحياة للشباب وإتجاهاته وراء تغير نمط الزواج 

 ولمعرفة االنعكاسات السلبية علي الفرد واألسرة والمجتمع.

حتي نتبين مشكلة الدراسة فسوف يتم عرض لبعض إحصائيات الجهاز 

تعبئة واإلحصاء حيث يعتبر والجهة الرسمية والوحيدة التي تقوم بتعداد المركزي لل

إحصائيات الزواج والطالق  بشكل دقيق ،حيث إحصائية الزواج حسب النشرة 

الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء وهي كالتالي : إنخفض معدل 

(  لكل 9,5إلي ) ( 2012( لكل ألف من السكان عام ) 11,8الزواج في الحضر من) 

( اما بالنسبة ) للذكور( فقد كانت أقل نسبة زواج بين  2016ألف من السكان عام) 

(عقدآ بنسبة  2667الحاصلين علي درجة جامعية وما فوقها حيث بلغ عدد العقود )

% من جملة العقود ، أما بالنسبة )لإلناث (  فقد كانت أقل نسبة زواج بين 0,3

( عقدآ  1854عية وما فوقها  حيث بلغ عدد العقود بها )الحاصالت علي درجة جام

% من جملة العقود ، فقد إنتشر معدل عدم الزواج حسب النشرة الصادرة  0,2بنسبة 

( حيث أصبح  ) 2017 -عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) سبتمبر

( مليون شاب وفتاة لم يتزوجوا في مصر عدد ) الذكور( 13,689,205

وهذه النسبة في تزايد مقارنة  4,715,990، أما )اإلناث( عددهم   8,973,215

 باإلحصاءات السابقة  لجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء.

 أما حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركز ي للتعبئة العامة واإلحصاء

لكل ألف من  9,6( انخفاض نسبة الزواج بشكل تدريجي حتي وصل 2019-)يونيو

 كان.الس
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وهذا دليل علي أن هناك مشكلة حقيقية تستحق الدراسة أال وهي عزوف الشباب عن 

معرفة العالقة الزواج حيث تجد الباحثة أن كل مما سبق جعل الحاجة ملحة لضرورة 

 .الزواج لدي عينة الدراسة الحاليةأسلوب الحياة وإتجاه الشباب نحو العزوف عن  بين

 ن السؤال الرئيسي التالي:وتتمثل المشكلة في اإلجابة ع

هل توجد عالقة بين اسلوب الحياة واالتجاه نحو العزوف عن الزواج لدي طالب 

 الجامعة ؟

ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي يمكن صياغتها علي 

 النحو التالي :
نحو العزوف  هل توجد عالقة بين أسلوب الحياة )االبعاد والدرجة الكلية(، واالتجاه-1

 عن الزواج ) االبعاد والدرجة الكلية ( لدي طالب الجامعة ؟

 هل توجد فروق بين الذكور واإلناث في اسلوب الحياة؟-2

 هل توجد فروق بين الذكور واإلناث في اإلتجاه نحو العزوف عن الزواج؟-3

هل توجد فروق بين درجات طالب الكليات النظرية ودرجات طالب الكليات -4

 العملية في اسلوب الحياة؟

هل توجد فروق بين درجات طالب الكليات النظرية ودرجات طالب الكليات  -5

 العملية في االتجاه نحو العزوف عن الزواج؟

 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة الحالية إلي ما يلي :

*التعرف علي العالقة بين اسلوب الحياة واالتجاه نحو العزوف عن الزواج لدي 

 ب الجامعة .طال

 *التعرف علي الفروق بين الذكور واإلناث في اسلوب الحياة.

 *التعرف علي  الفروق بين الذكور واإلناث في االتجاه نحو العزوف عن الزواج.

*الكشف عن الفروق بين طالب الكليات العملية وطالب الكليات النظرية في اسلوب 

 ب الجامعة.الحياة واالتجاه نحو العزوف عن الزواج لدي طال

 أهمية الدراسة : وترجع أهمية البحث إلي النقاط التالية

 األهمية النظرية : -1
* تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أهمية المرحلة التي تتصدي الباحثة لدراستها حيث 

تجري الدراسة علي طالب الجامعة الذين يعتبرون من أهم المراحل العمرية في حياة 

 اإلنسان.

لدراسات التي تربط أسلوب الحياة واالتجاه نحو العزوف عن الزواج لدي * قلة ا

وهي محاولة علمية متواضعة للكشف عن  –في حدود الباحثة  –طالب الجامعة 

طبيعة العالقة بين اسلوب الحياة واإلتجاه نحو العزوف عن الزواج لدي طالب 

 الجامعة.
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في المزيد من االبحاث المتعلقة  * إثراء المكتبة العربية بتوصيات ومقترحات تفيد

 بهذا األمر .

* يسهم هذا البحث في فتح المجال أمام بحوث أخري تتناول العزوف عن الزواج 

 وأسلوب الحياة. 

 مصطلحات الدراسة :
عبارة عن البيئة التي يختارها اإلنسان ليعيش فيها وكيفية تعامله أسلوب الحياة :

تمع وقناعاته الشخصية ، فنمط الحياة يختلف معها كل حسب مقدرته ووضعه في المج

من فرد إلي آخر حيث يعتبر إنعكاسآ لصورة الفرد وقيمه الذاتية والطريقه التي يري 

فيها نفسه ويراه بها اآلخرون، وهي نموذجآ متكامال من النشاطات سواء أكانت هواية 

ية، ويتضمن أو نوع  من أنواع الرياضة أو التسوق أو حضور المناسبات االجتماع

األنماط المختلفة التي تتطور وتظهر من خالل ديناميكية العيش في المجتمع فهو 

يتعامل بشكل يومي مع السلوك ، المشاعر ، المواقف ،واآلراء ) حمزة سليم ؛ وأيمن 

 (225-224، 2011سليم، 

ا ويمكن تعريف اسلوب الحياة إجرائيا:  هو البيئة التي يختارها اإلنسان ليعيش فيه

وهي إنعكاسا لصوره الفرد والطريقة التي يري فيها نفسه ويراه  بيها االخرون وكيفية 

 تعامله معها وهي نموذجا متكامال تجسد ممارسات الحياة.

: العزوف هو إحجام من الشباب عن الرغبة في العزوف عن الزواج 

بن االقتران بالحياة الزوجية ، وضعف في تحمل المسئولية األسرية )محمد 

إنه المرحلة العمرية التي يتخطى بها الفرد سن الزواج المتعارف ، و(1990،64سعد،

فاإلعراض عن ، (259، 2013عليه في المجتمع )عمر الطالب؛ وطلعت حنا، 

الزواج مخالفآ لطبيعة األشياء وليس له من سبب إال العجز أو اإلنحراف عن الصراط 

ن فساد الزمان وعدم وجود الفتاة التي السوي ، أما ما يتعلل به بعض القادرين م

تصلح للوفاء بمسؤوليات األسرة والحياة الزوجية فإنه من اإلسراف في تصور األمور 

(. العزوف 38، 1998ومن المبالغة التي يميلها الهوي أحيانا )حامد عبد المقصود، 

فالعزوف  لغة : يقال عزف عن الشئ : إنصرف عنه وزهد فيه، مبتعد وممتنع عنه.

عن الزواج : يراد االمتناع عن االقتران الشرعي والقانوني بين الرجل والمرأة 

 ( .151، 2015لتكوين أسرة )عتيقة أوكيل، 

ويمكن تعريف العزوف عن الزواج إجرائيا: بانه ميل أو رفض أو عدم رغبة 

الذاتية عن فكرة الزواج وإقامة اسرة وذلك نتيجة أسلوب حياة الفرد وإنعكاسآ لقيمه 

 ولعوامل داخلية في شخصية الفرد أو نتيجة ضغوط خارجية.
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 دراسات وبحوث سابقة :

هدفت الدراسة إلى عمل Takahashi et al.,(1997)  تاكاهاشي واخروندراسة 

دراسة استقصائية وطنية عن اتجاهات الزواج وتحديد الحاالت والخلفيات الفعلية 

اليابان . وذلك بتطبيق دراسة مسحية علي  الواقعية الخاصة بغير المتزوجين في

في  49و  18عينات من األشخاص غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 

منطقة تم اختيارها عن طريق أخذ  500اليابان. وكانت المناطق التي شملتها الدراسة 

العينات المنهجية من بين المقاطعات التي شملتها الدراسة. ولذلك، فإن جميع 

شخاص غير المتزوجين المقيمين في تلك المقاطعات الذين تتراوح أعمارهم بين األ

سنة هم الذين شملهم هذا االستقصاء، وإشتملت أدوات الدراسة علي هذا  49و  18

االستقصاء عن طريق توزيع نماذج مرقمة، تم إغالقها وجمعها فيما بعد. وكان عدد 

٪. وأسفرت نتائج 74.9العائد صالحة  مما يجعل معدل 9.407االستبيانات الصالحة 

سنة وما  25الدراسة عن أن أعداد األشخاص غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 

( للذكور و 80.6فوق "والذين يعزفون عن الزواج" يميل إلى الزيادة بنسبة )

( لإلناث ويرجع ذلك إلى ظهور أساليب حياة  تجعل الشباب ال يفكرون في 76.8)

على األرجح يميلون إلى االبتعاد عن هذه الفكرة لكونهم غير قادرين على الزواج بل 

 تحمل مسئوليات الزواج وبعدهم عن أساليب الحياة التقليدية محاولة منهم في التغيير.

هدفت الدراسة التعرف ( 1998دراسة أحمد فالح العموش وسليم أحمد القيسي )

المرآة ومعرفة الفروق بين الذكور علي إتجاهات طلبة جامعة مؤته نحو الزواج ، و

واإلناث من حيث إتجاهاتهم نحو المرآة والحياة الزوجية تكونت عينة الدراسة من 

( طالب وطالبة من جامعة مؤته، وإشتملت أدوات الدراسة علي مقياس اتجاه 400)

الشباب نحو الزواج ، وتوصلت نتائج الدراسة إلي : إتجاه عام يتصف بالمحافظة 

النظرة التقليدية نحو المرآة والحياة الزواجية ووجود فروق ذات داللة إحصائية وتأييد 

 للجنس ومستوي الدخل.

هدفت الدراسة  Sassler, S. & Schoen, R. (1999)دراسة ساسلير و سكن 

المرتبطة بالزواج في الواليات المتحدة االمريكية ،  إلي معرفة العوامل اإلقتصادية

فرد وتوصلت نتائج الدراسة إلي تأخير الزواج عند  13,008وتكونت عينة الدراسة 

يعود  -2البالغين تعمل علي التقليل من أهمية وفوائد الزواج في امريكا لدي اآلخرين .

ي كل شخص وأن هناك السبب في تأجيل الزواج إلي التغير في مراجعيه الزواج لد

عالقة بين الزواج و اإلتجاهات وإن وجهات النظر تختلف وتتغير بتغير الوقت بما 

 يؤثر علي المستوي الوظيفي لكال  الجنسين.

هدفت الدراسة إلي  Flouri & Buchanan, (2001دراسة  فلوري وبنشانن )

وتوصلت نتائج  ( فرد،5689معرفة اإلتجاه نحو الزواج، وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة إلي: االقدام علي الزواج في بريطانيا قد إنخفض مقارنة بالثالثين عاما 
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%( أما األن النسبة وصلت 95الماضية حيث بلغت النسبة من يقدمون علي الزواج )

%(، وأن الزواج إختلف في هذه االيام تماما عما مضي من حيث المضمون 75إلي )

 التعايش والصداقة إلي حد ما. والهدف وإنه يتسم بنوع من

هدفت الدراسة إلى التعرف على  Hwan, K. -Tai(2007دراسة تاي هوان )

أسباب التغيير في السلوك الزواجي في سياق التحول المجتمعي والديموغرافي في 

كوريا الجنوبية، كتناقص معدل الخصوبة ، وازدياد نسبة الهجرة، ومعدالت الطالق، 

( حالة أسرية،  وإشتملت أدوات الدراسة علي 1000دراسة من )حيث تكونت عينة ال

إستخدام بيانات التعداد اإلحصائية األسرية، وقياس مؤشرات السلوك الزوجية للفترة  

( ،وتوصلت نتائج الدراسة إلي : وجود سلوك تكيفي جديد في  2005 - 1920) 

عدم تقبل فكرة المجتمع الكوري  يتمحور حول العزوف عن الزواج التقليدي، و

الزواج ، نتيجة ألساليب الحياة المختلفة التي طرأت على المجتمع الكوري يتمثل في 

مظاهر العولمة والتحول الفكري، وتحرير المرأة، والحالة االجتماعية واالقتصادية 

ومحاولة مواكبة األنماط الرفاهية للعيش، والسياسية والحروب األهلية، وإتباع النمط 

الحياة بشكلها العام، واألعراف الزوجية على وجه الخصوص كل ذلك الغربي في 

شكل سلوكا تكيفيا جديدا للعزوف عن الزواج نظراً ألساليب الحياة التي يتبعها الشباب 

 في الوقت الراهن .

هدفت الدراسة إلي فهم المواقف  Mahay Jenna( 2007دراسة ماهاي جينا)

حيث أن الشباب الذين يرفضون الزواج أصبحت تجاه الزواج في األعمار األكبر سنا 

الفروق الفردية في الرغبة في الزواج وتكونت عينة الدراسة  معرفةبأعداد متزايدة و

( عامآ المستمدة من المسح 69-18من االفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

لذين ( ، وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن الرجال والنساء اgassاالجتماعي العام )

(عامآ لديهم رغبة أقل في الزواج من الرجال والنساء  69: 55تتراوح أعمارهم بين) 

األصغر سنآ وذلك نتيجة تغير أساليب الحياة في العقود األخيرة فلم يعد الرجال 

والنساء يتزوجون وأن قرار الزواج في األعمار األكبر سنآ غالبآ ما يكون أكثر تعقيدآ 

 ابق من الحياة.مما كان عليه في وقت س

 هدفت الدراسة معرفة إتجاهات Jennifer S. Barber (2004دراسة باربير ) 

( من الرجال والنساء  وتوصلت 3143االفراد نحو الزواج تكونت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة إلي أن التغير في السيطرة  وحجم التدخل من العائلة علي الفرد يؤثر 

في قضايا الزواج ومنها دور الفرد كشريك حيث تبين أن العوامل الفردية المرتبطة 

اقع والبيئة المحيطة التي يعيش بها الفرد تؤثر علي بالفرد كالسلوك الفردي ، والو

الدور الذي يقوم به الفرد في المستقبل وعلي إتجاهاته نحو الزواج وعلي طبيعة 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Barber%2C+Jennifer+S
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إختيار شريك الحياة  وأن طبيعة التنشئة االجتماعية التي يعيش بها الفرد من العوامل 

 االتجاهات نحو الزواج .القوية التي يخضع لها الفرد حيث تؤثر في صياغة االفكار و

هدفت الدراسة الكشف عن أسباب تأخر سن الزواج  (2007دراسة جالل السناد )

كما تراها عينة من طلبة كليتي التربية والهندسة المدنية في جامعة دمشق، كما تهدف 

إلي معرفة الفروق بين أفراد العينة وفقآ لمتغيرات البحث )الجنس والسنه الدراسية 

( طالبآ وطالبة، وإشتملت أدوات الدراسة 400وتكونت عينة الدراسة من ) والكلية (،

ن أفرادا يعطون الى أ( بندا. وتوصلت نتائج الدراسة 26علي مقياسآ مؤلفآ من )

، لك إيمانهم أن الزواج قسمة ونصيباألهمية الكبرى لمشكلة السكن وغالء األجور وذ

 .ر، ومستوي الدخل المنخفض للرجلهووإرتفاع تكاليف المعيشة والحياة وغالء الم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة كلية التربية ومتوسط و

عدم وجود ودرجات طلبة كلية الهندسة المدنية علي مقياس أسباب تأخر سن الزواج.

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث علي 

 تأخر سن الزواج.مقياس أسباب 

هدفت الدراسة إلي تقصي إنخفاض  Jones, G. W (2007دراسة  جونز )

الخصوبة والعزوف عن الزواج في دول آسيا والمحيط الهادئ، حيث تكونت عينة 

الدراسة علي عدد من العينات من تايالند وكمبوديا وميانمار واليابان وكوريا الجنوبية 

باستخدام الدالالت اإلحصائية الرسمية للزواج في هذه والفلبين وسنغافورة وماليزيا، و

( ، وأشارت النتائج أن معدالت الخصوبة في 2005 – 1995الدول خالل الفترة ) 

الدول المستهدفة هي األقل في العالم، مما يرتبط إيجابيا مع تأخر سن الزواج ، 

تشجع اإلنجاب، وأرجعت الدراسة أسباب ذلك إلى عدم تبني سياسات محلية او عالمية 

باإلضافة التضخم االقتصادي في معظم هذه الدول، األمر الذي ساعد في العزوف في 

الزواج، واتباع أساليب حياة جديدة تقليداً بالدول األجنبية منها انتشار العالقات 

 الجنسية المحرمة التي تلعب دورا في رفض ثقافة بناء أسرة زوجية

هدفت الدراسة  إلى تقصى أسباب تغير نمط  ,Nai Peng (2007دراسة ناي بينغ )

الزواج في ماليزيا، واستخدمت أدوات الدراسة إستخدام إحصاءات التعداد السكانية، 

واالستبانات المسحية، التي أشارت إلى ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج، وتوصلت 

ة، على نتائج الدراسة إلي: االرتفاع في عدد من العوامل االجتماعية واالقتصادي

المستويين المحلى والعالمي، وأيضاً: ارتفاع معدالت الهجرة الخارجية، وزوال النظم 

المؤسسية التقليدية، ونشوء مجتمعات الحداثة والعولمة، وظهور أساليب حياة جديدة 

وما رافقها من تبني للنزعة الفردية، وعمل المرأة، وتحررها، وإقبالها على التعليم 

تزام بالمبادئ اإلسالمية في تسهيل فرص الزواج، مما أدى إلى العالي، وعدم االل

( م ، 2000% ( سنة ) 25( إلى )1940%( لسنة ) 12ارتفاع معدل العزوبية من )

 لكال الجنسين.
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هدفت الدراسة  ,Caldwell & Woolley (2008)دراسة كالدويل وويلي 

إمكانية تغيير المعتقدات غير الواقعية عن الزواج في والية كاليفورنيا،  إستكشاف

( طالبا، وإشتملت أدوات الدراسة علي إستبانة مكونة 223تكونت عينة الدراسة من )

فقرة غير واقعية عن الزواج ، وتوصلت نتائج الدراسة أن هناك فروق بين  21من 

مثال والعمر واإلتجاهات الدينية عند  أفراد العينة ترجع إلي خبرة التعرض للطالق

األفراد وأشارت النتائج أنه عندما يصادق المجتمع علي المعتقدات الالعقالنية حول 

الزواج فإن النتائج هتكون سلبية بالنسبة لالتجاهات المتعلقى بالزواج، كما أن العالج 

 تجاه الزواج.األسري والزواجي مهم لألفراد وخصوصآ مع ازدياد القناعات السلبية 

هدفت تحديد أسباب تأخر سن ( 2008دراسة علي عبد األمير ،نبيل عمران الخالدي)

الزواج وتحديد األثار المترتبة علي تأخر سن الزواج وتكونت عينة الدراسة من 

( عاما من العمر ولم يتزوجن واشتملت أدوات 26( موظفة ممن تجاوز سن ال)250)

قسمت عدد من االقسام منها البيانات الفردية الدراسة علي إستمارة إستبيان 

واإلجتماعية عن بعض حياتهن وقد إشتملت علي بعض الفقرات المتعلقة بالظاهرة  

وتستقصي اسباب تأخر سن الزواج وأخري تستقصي أثار المشكلة  وتوصلت نتائج 

البطالة السبب األول بين األسباب التي تؤدي إلي تأخر سن -1الدراسة إلي أن 

عدم  -5تردي الوضع األمني ،  -4تضاؤل عدد الذكور، -3الهجرة  -2زواج، ال

عدم توفر السكن  -7إرتفاع تكاليف الزواج،  -6وضوح المستقبل بالنسبة للشباب، 

اتجاه أعداد كبيرة من الفتيات نحو إكمال دراستهن وعزوف بعض -8المالئم للزواج، 

 الشباب عن الزواج ألسباب متعددة.

الي الكشف عن أهم دوافع  هدفت الدراسة (2009محمد بيومي )  دراسة محمد

العزوف عن الزواج والكشف عن عالقة العزوف عن الزواج باالتجاه نحو 

 الممارسات غير المشروعة ،والكشف عن داللة الفروق بين مرتفعى ومنخفضى

ر مستوى السلوك الدينى  العزوف عن الزواج و االتجاه نحو العالقات الجنسية غي

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الشباب من شرائح تمثل كافة المشروعة، 

 35-25قطاعات المجتمع من الجنسين وتحت شروط خاصة أهمها : المدي العمري 

( شاب وشابة ، وإشتملت 1000عاما، لم يسبق لهم خبرة الزواج وقد بلغ حجم العينة )

عن الزواج ) إعداد الباحث(،  أدوات الدراسة من إستفتاء دوافع عزوف الشباب

وإستفتاء اإلتجاه نحو الممارسات الجنسية غير المشروعة )إعداد الباحث(، إستفتاء 

التفضيل الجنسي غير المشروع )إعداد الباحث(، مقياس مستوي السلوك الديني 

)إعداد الباحث( وتوصلت نتائج الدراسة إلي إختالل البنية الدينية واالخالقية وإختالل 

بنية االسرية والمناخ األسري وإختالل التنشئة العاطفية والجنسية وإختالل ال

 وإضطراب البناء النفسي وإختالل البنية المعرفية ، وإختالل البنية اإلقتصادية.
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هدفت الى التعرف علي المكونات  (.2010دراسة أحمد عبد الزهرة سالم وهيب )

إلتجاه نحو أساليب الحياة في الغرب ، األساسية )العوامل( التي يتكون منها مقياس ا

والتعرف علي إتجاهات طلبة الجامعة نحو أساليب الحياة في الغرب وفقآ لكل عامل 

من العوامل الخمسة التي توصل إليها التحليل العاملي ، وتكونت عينة الدراسة من 

وإشتملت  2009-2008(طالب وطالبة من طلبة الجامعة المستنصرية للعام 191)

وتوصلت النتائج  ات الدراسة علي مقياس اإلتجاه نحو أساليب الحياة في الغربأدو

ان طلبة الجامعة يحملون اتجاهات إيجابية نحو أساليب الحياة في الغرب  إلي ما يلي:

حيث أن الرسالة اإلعالمية الموجهة عبر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والتي 

ت في تغيير اتجاهات طلبة الجامعة نحو أساليب تبث أسلوب حياة غربي معين قد نجح

 الحياة هذه وقد أنعكس بصورة ملحوظة علي أساليب الحياة لدي طلبة الجامعة .

هدفت الدراسة إلي معرفة  .Gubernskaya, z (2010دراسة جوبرنسكايا )

المواقف والتغيرات تجاه الزواج واالطفال في ستة بلدان النمسا، غرب ألمانيا، 

يا العظمي، أيرلندا، هولندا، الواليات المتحدة وإشتملت أدوات الدراسة إستخدام بريطان

( Issp، من برنامج المسح االجتماعي الدولي )2002، 1994،  1988البيانات من

بالتوافق مع أفكار التحول الديمغرافي وإستبيانات مشتركة من قبل منظمات مستقلة 

إلي أن الرآي العام في هذه البلدان يتحول  في بلدان مختلفة وتوصلت نتائج الدراسة

من المعايير التقليدية للزواج واإلنجاب إلي العزوف عن الزواج حيث الذي لم يتزوج  

يكون أفضل تعليما حيث منذ الستينيات وشهدت المجتمعات الصناعية الغربية تغيرات 

ت الخصوبة في سلوك تكوين االسرة وانخفضت معدالت الزواج والوالدة واألن معدال

في معظم البلدان األوروبية هي أقل بكثير من السابق وهناك تغيرات أخري مثل 

الزيادة في الطالق والوالدة غير الزوجية وتغير أسلوب الحياة وترتيبات المعيشة 

وهذه التغيرات توافقت مع التحول في المواقف والقيم بعيدا عن التقليدية والمعايير 

 العائلية .

هدفت الدراسة إلي إلقاء الضوء من أهم القضايا   (2011أماني صبحي سيد )دراسة 

التي تشغل بال قطاع عريض من المجتمع األهم الشباب من الجنسين ومعرفة أسباب 

ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج وتداعياتها وعالقتها بالقلق واالكتئاب والذكاء 

عاما  35ن الجنسين تجاوز سن ( فرد م200الوجداني و إشتملت عينة الدراسة من)

وإشتملت أدوات الدراسة علي إستبيان وصف  35و56وقد تراوحت أعمارهم بين

العينة، إستبيان الذكاء االنفعالي، مقياس اإلكتئاب، إستبيان المعوقات الزواجية 

( 0,05للشباب، وتوصلت نتائج الدراسة إلي : وجود فرق دال إحصائيا )عند مستوي 

ات الذكور واإلناث في بعد االنفعاالت إلي جانب متوسط درجات بين متوسطي درج

( بين متوسطي درجات الذكور 0,01الذكور. وجود فرق دال إحصائيا )عند مستوي 

واإلناث في بعد معالجة العالقات إلي جانب متوسط درجات الذكور. عدم وجود تأثير 
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علي الشعور باالكتئاب. عدم  دال إحصائيا للتفاعل الثنائي بين النوع والحالة المزاجية

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في كل من) االرتباط 

الزائد بالوالدين واألسرة ، عدم نضج العالقات مع الجنس األخر ، نقص المعلومات 

 .أو الخبرات الجنسية ، صعوبة االختيار المناسب

هدفت الدراسة الحالية إلي تعرف  )2012دراسة سليمان ريحاني وعادل طنوس )

العالقة بين أساليب الحياة وكل من القلق واالكتئاب ، وإلي معرفة نسبة التباين الذي 

( طالبا 277تفسره أساليب الحياة في القلق واالكتئاب وتكونت عينة الدراسة من )

في وطالبة موزعين علي السنوات الدراسية األربع من طلبة كلية العلوم التربوية 

الجامعة األردنية وقد اشتملت أدوات الدراسة علي قائمة أساليب الحياة لكل من مولنس 

وكيرن وكيورليت ومقياس القلق لسبيلبرجر وقائمة بيك لالكتئاب وتوصلت نتائج 

% ، 87.8الدراسة إلي أن أساليب الحياة األكثر انتشارا بين أفراد العينة هي )المنتمي 

عدم وجود عالقة ذات -2% ( 75.6% ، والمذعن 82.9الباحث عن االستحسان 

داللة إحصائية بين أساليب الحياة والقلق باستثناء أسلوب الحياة المدلل ، وأسلوب 

الحياة الباحث عن االستحسان وبينت النتائج ارتباط أسلوب الحياة المنتمي سلبا 

 .ابباالكتئاب وارتباط أسلوب الحياة الضحية والمنتقم إيجابيا باالكتئ

هدفت الدراسة إلى  Bayangani et al., ( 2013) دراسة بايانغاني واخرون 

معرفة نوعية أساليب الحياة التي يتبعها الشباب في مدينة مهباد في كردستان اإليرانية 

وهذا المصطلح هو واحد من المفاهيم الحديثة والتي لفتت االنتباه في العقود األخيرة 

لثانية وقامت الدراسة بتصنيف أساليب الحياة لألوالد خاصة بعد الحرب العالمية ا

الصغار في مدينة مهاباد واشتملت أدوات الدراسة على الطرق النوعية )نظرية 

من   25االرتكاز(، وتم استخدام المقابالت الشخصية وتكونت عينة الدراسة  من عدد 

ائج الدراسة الي عاما في مدينة مهاباد. واشتملت نت 29عام إلى  18الشباب من عمر 

:  خمسة عشر فئات وستة أساليب من الحياة يسير على خطاها الشباب في مدينة 

مهباد في كردستان اإليرانية وأثرت العمليات الحديثة وظواهر التقدم التكنولوجي 

وتكنولوجيات االتصال تأثيرا قويا على حياة الشباب، وقادتهم إلى قبول نمط من 

 اساليب الزواج.األهداف العامة وتغيير 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي العزوف  (2013دراسة عمر طالب وطلعت حنا ) 

عن الزواج لدي الشبيبة االرثوذكسية في منطقة رام هللا حيث تكونت عينة الدراسة من 

( من الشباب والشابات المسيحية تم اختيارها بطرقة عشوائية واشتملت أدوات 152)

( فقرة تغطي جوانب الدراسة المختلفة وقد 32ونة من )الدراسة من استبانة مك

توصلت نتائج الدراسة إلي : أن المتوسط الحسابي للمستوي الكلي للعزوف عن 

( أي بدرجة عالية جدا ، كما أظهرت عدم وجود فروق 3.48الزواج بدرجة مقدرها )
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نما أظهرت ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة )الجنس، والوظيفة، والعمر(، بي

 وجود فرق دالة إحصائيا علي العزوف عن الزواج تعزي لمتغير المستوي التعليمي 

هدفت الدراسة إلى تقصى   Such-Pyrgiel (2014)دراسة سوتس بيرجيل 

أساليب الحياة التي يتبعها الشباب العازفين عن الزواج في بولندا ومناقشة مشكلة 

العزوبية، والتأكيد على الجوانب المختارة ألساليب الحياة المختلفة التي يتعبها الشباب 

( شابا وأظهرت 898العازفين عن الزواج في بولندا. وتكونت عين الدراسة من)

ئج علي ازدياد أعداد العازبين والذي يعد مظهر من مظاهر التغيرات الثقافية التي النتا

تحدث في المجتمعات الصناعية في الوقت الحاضر، و أنه توجد مجموعة كبيرة من 

العازفين على الزواج في جميع بلدان العالم بصورة كبيرة وواضحة بصفة عامة 

ألسباب لهذا العزوف ولكن أهم هذه وبولندا بصفة خاصة، وأن هناك العديد من ا

األسباب هو مشكلة إيجاد شريك مناسب حيث يميل الشباب إلى تأخير قرارات الزواج 

واألبوة واألمومة في وقت الحق. وفي الوقت الحاضر، تعتمد أنماط الحياة على 

عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية مختلفة، والتغيرات الثقافية الناجمة حيث أصبح 

 رير المرأة معيارا يسمح لهم أن يقرروا بأنفسهم في اختيار شريك حياتهم.تح

هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب عزوف الشباب عن   Tilley(2015) تيليدراسة 

الزواج  حيث أن نسبة كبيرة من الشباب يتعرضون لإليذاء الجنسي خالل فترة 

عن الزواج. وتشير  وجودهم في المدرسة الثانوية وهذا ما يؤدي إلى عزوفهم

الدراسات التي تدرس عوامل الخطر لإليذاء بين هؤالء السكان إلى أن الشباب هم 

أكثر عرضة لإليذاء عندما ينخرطون في سلوكيات مثل الشرب وتعاطي المخدرات 

والممارسات الجنسية المحفوفة بالمخاطر. وقد استخدمت العديد من الدراسات السابقة 

طر لإليذاء بين هؤالء السكان اإلطار النظري الذي وضعته التي درست عوامل الخ

نظرية األنشطة الروتينية ونظرية التعرض ألساليب الحياة وأنشطة الحياة الروتينية، 

واشتملت أدوات الدراسة من استبيان لسلوك الشباب لدراسة العوامل التي زادت من 

ب. ويشكل المسح جزءا خطر تعرض الشباب لإليذاء الجنسي والعنف الجنسي المرتك

(. يفحص هذا البرنامج ستة سلوكيات CDCمن نظام مراقبة سلوك مخاطر الشباب )

صحية ال تسهم فقط في األسباب الرئيسية بين الشباب والبالغين واستخدمت الدراسة 

كل من التحليل ثنائي ومتعدد المتغيرات لدراسة العالقة بين تدابير أنشطة أساليب 

ة ومخاطر اإليذاء. وأسفرت نتائج الدراسة على أن الشباب في الواليات الحياة الروتيني

المتحدة ال يزالون من بين أكثر الفئات العمرية عرضة للخطر. وعلى وجه التحديد، 

فإنهم من بين السكان الذين لديهم أعلى معدالت العنف بما في ذلك اإليذاء واالغتصاب 

تمال تعرض الشباب للعنف هو جزء من والعنف العائلي. ويبرز هذا القلق أن اح

نشاطهم الروتيني وخصائص أسلوب حياتهم التي تزيد من احتمال تعرض الشباب 

 لإليذاء الجنسي والعنف الجنسي المرتكب و يؤدي إلى عزوفهم عن الزواج 
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هدفت الدراسة إلي معرفة  Nemoto, et al( 2015)وأخرون دراسة نيموتو 

أسباب تناقص القاعدة االجتماعية للزواج ومعتقدات الرجال ونفورهم من قيود الزواج 

( من المتعلمين والعاملين 25والتركيز علي استقاللهم وتكونت عينة الدراسة من )

الذين لم يسبق لهم الزواج  الذين يعملون في طوكيو واليابان وتراوحت أعمارهم ما 

عاما واشتملت أدوات الدراسة علي المقابالت ، وتوصلت نتائج  40إلي  20بين 

الدراسة إلي أن الزواج قد أصبح خيارا اختياريا نظرا لتغير أساليب الحياة والنظر إلي 

العديد من الخدمات المنزلية التي تقدمها الزوجات يمكن شراؤها وأن العالقات 

جع فوائد الزواج بالنسبة للرجال ، الجنسية هي أيضا متاحة خارج الزواج وترا

 وبالنسبة للمراة هناك تغييرات تشهدها المرآة في المجتمع مثل زيادة تعليم المرآة.

هدفت الدراسة إلي التعرف علي المحددات  (2015دراسة رهام جميل وسليم أحمد )

االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تقف وراء عزوف الشباب عن الزواج 

تمع األردني والتعرف علي آليات الالزمة لتيسير الزواج عند الشباب وتكونت بالمج

( واشتملت أدوات 150عينة الدراسة من الذكور غير متزوجين والبالغ عددهم )

( فقرة في مجاالت الدراسة الثالثة االقتصادي 18الدراسة علي استبانة مكونة من )

لي أن المحددات االقتصادية لعبت وتوصلت نتائج الدراسة إ واالجتماعي والثقافي

دورا بارزا في عزوف الشباب عن الزواج وتمثلت هذه المحددات بغياب فرص عمل 

حقيقية للشباب ، وعدم القدرة علي تأمين مسكن الزوجية ، وانخفاض األجور ، 

وارتفاع متطلبات الزواج فاتجه الشباب لبناء عالقات عاطفية بديلة عن الزواج كما 

راسة إلي أن عادات التفاخر في متطلبات الزواج وتكاليفها والبحث في توصلت الد

إيجاد المواصفات المثالية للزوجة واختالف نمط تفكير األخر وعدم القدرة علي خلق 

 ثقافة زوجية مشتركة والنظر علي أنه يقيد حرية الفرد وفرض التزامات ومسؤوليات.

ي معرفة العالقة بين العزوف عن هدفت الدراسة إل  (2015دراسة عتيقة اوكيل )

الزواج واالعتداء الجنسي علي االطفال ومعرفة عالقة البطالة بعزوف الشباب عن 

( واشتملت أدوات الدراسة اللجوء الي  31الزواج وتكونت عينة قصدية وعددها ) 

مصادر للحصول علي محاضر استماع كالمحاكم ومكاتب المحامين والشرطة 

ابة وتوصلت نتائج الدراسة إلي : وجود عالقة ارتباطية فعلية القضائية لوالية عن

 -2وقوية بين عزوف الشباب عن الزواج واقتراف الجرائم الجنسية ضد االطفال 

وقت -1وجود عالقة ارتباطية بين بطالة الشباب وعزوفه عن الزواج من خالل 

زف عن الزواج الفراغ الذي تفرزه البطالة يؤثر بشكل سلبي علي توجه الشباب العا

إلي الجريمة بصفه عامة والجريمة الجنسية بصفه خاصة إما من أجل االشباع 

 الغريزي او من أجل المتاجرة بعرض الطفل.
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هدفت الكشف عن ( 2016دراسة عبد الحميد محمد وفيوليت فؤاد ومحمود رامز)

( 200العالقة بين اختالف أنماط الحياة والتوافق الزواجي وتكونت عينة الدراسة من )

( سنه 42( و)26( زوجة ، تراوحت أعمارهم بين )100( زوج، و)100فرد )

( واشتملت أدوات الدراسة 2,72( وانحراف معياري قدره )32,13بمتوسط قدره )

يومي لدي كل زوج منهم ، كما تم تطبيق مقياس علي استبانة لتحديد نمط الحياة ال

التوافق الزواجي. وتوصلت نتائج الدراسة إلي ما يلي: وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين األزواج المتطابقين في نمط الحياة واألزواج المختلفين في نمط الحياة 

متطابقين في بالنسبة لمستوي التوافق الزواجي لدي كل منهم، حيث تبين أن األزواج ال

وجود فروق -نمط الحياة أكثر توافقا زواجيا من األزواج المختلفين في نمط الحياة.

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األزواج ذوي نمط الحياة الصباحي، 

ودرجات األزواج ذوي نمط الحياة المسائي في السمات االجتماعية وذلك لصالح 

  األزواج ذوي نمط الحياة الصباحي.

هدفت الدراسة إلي et al  Mohammadi ,( .2016محمدي وأخرون ) دراسة

معرفة اتجاهات الطالب المتزوجين وتشكيل المواقف تجاه الزواج وتكونت عينة 

( طالبا متزوجا قد مرت سنة واحدة علي زواجهما وكان متوسط 18الدراسة من )

استبيان حول الزواج ( عاما واشتملت أدوات الدراسة علي المقابالت و30العمر )

واستبيان اتجاهات الشباب للزواج وتوصلت نتائج الدراسة إلي : حاجة الشباب 

والشابات إلي دعم معنوي ودعم من الحكومة في التخطيط والتثقيف الثقافي 

واالجتماعي وأهمية االلتزام، وأظهرت النتائج ضعف القيم الدينية والتقليدية وتغير 

بب تغير أسلوب الحياة وتغير ظروف البيئة االجتماعية مواقف الشباب وقيمهم بس

والثقافية والسياسية واالقتصادية وتغيرت من مرحلة االنتقال إلي التقليد إلي الحداثة 

التي تواجه تغيرات واسعة النطاق أدت إلي عزوف الشباب عن الزواج ووجود 

  الة بشأن الزواج.مجموعة من المواقف والخرافات غير الواقعية والمواقف غير الفع

 تعليق عام علي الدراسات السابقة :

نجد أن الدراسات متنوعة حيث تنوعت العينة في الدراسات والبحوث السابقة من       

( 2013حيث العدد منها الصغيرة نسبيا كما في دراسة عمر طالب وطلعت حنا )

( 2015)( عينة متوسطة الحجم كما في دراسة رهام جميل 152وهي عبارة عن )

( 2012( وعينة كبيرة الحجم كما في دراسة سليمان ريحاني )150وهي عبارة عن )

اعتمدت الدراسات والبحوث السابقة علي أدوات عبارة عن استبيانات لجمع البيانات 

( فقرة 18( استبانة مكونة من )2015والمعلومات كدراسة رهام جميل وسليم أحمد )

( إستبيان 2015الجتماعي والثقافي ودراسة )تيلي في مجاالت الدراسة االقتصادي وا

فقرة تغطي  32( استبانة مكونة من 2013لسلوك الشباب ودراسة عمر طالب )

( استبيان المعوقات الزواجية 2011جوانب الدراسة ، ودراسة أماني صبحي )
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كدراسة محمد بيومي خليل  للشباب أشارت نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلي

إلي اختالل البيئة الدينية واألخالقية وإختالل البنية االسرية والمناخ االسري ( 2009)

وإختالل التنشئة العاطفية والجنسية واختالل واضطراب البناء النفسي واختالل البنية 

( وجود أساليب حياة تجعلهم ال يفكرون 1997المعرفية .دراسة تاكاهاشي وأخرون)

عن فكرة الزواج لكونهم غير قادرين علي تحمل  في الزواج ويميلون إلي االبتعاد

( وجود سلوك جديد يتمحور حول 2007مسئوليات الزواج ، دراسة تاي هوان )

العزوف عن الزواج التقليدي وعدم تقبل فكرة الزواج نتيجة ألساليب الحياة المختلفة 

( ظهور أساليب حياة جديدة 2007التي طرأت علي المجتمع ، دراسة ناي بينغ )

  كعمل المرأة وتحررها وإقبالها علي التعليم العالي مما أدي إلي ارتفاع العزوبية.

 فروض الدراسة :
*  توجد عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات مقياس أسلوب الحياة 

)األبعاد والدرجة الكلية(، ودرجات مقياس االتجاه نحو الزواج ) األبعاد والدرجة 

 ب الجامعة.الكلية ( لدي طال

*ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب )الذكور( ومتوسطات 

 درجات الطالبات )اإلناث( في درجات مقياس أسلوب الحياة .

*ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب ) الذكور( ومتوسطات 

 و الزواج.درجات الطالبات )اإلناث( في درجات مقياس االتجاه نح

*ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية 

 ومتوسطات درجات الكليات العملية في درجات مقياس أسلوب الحياة .

*ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية 

 تجاه نحو الزواج.ومتوسطات درجات طالب الكليات العملية في درجات مقياس اال

 الطريقة واإلجراءات : 

: استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي االرتباطي الذي  منهج الدراسة

يهدف التعرف علي العالقة بين أسلوب الحياة واالتجاه نحو العزوف عن الزواج لدي 

 طالب الجامعة.

( طالبا 100لي )( طالبا مقسمة إ200: تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة

( ذوي التخصص أدبي بالكليات 50( ذوي التخصص العلمي بالكليات العملية ،)50)

(  50( ذوات التخصص علمي بالكليات العملية ، ) 50(  طالبة )100النظرية، )

من طلبة  35-25ذوات التخصص أدبي بالكليات النظرية،  امتددت أعمارهم من 

العلوم  –الهندسة  -اآلداب  -الحقوق -ربية الرياضيةالت-وطالبات كليات )التربية العام

الطب( جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية من طالب الدراسات العليا في العام  –

 (.2020-2019الدراسي 
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 ثالثا : أدوات الدراسة 

 أدوات ضبط العينة :

 مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي و الثقافي األسرى. (1

 (.2016سعفان ؛ ودعاء محمد خطاب، )إعداد/ محمد أحمد 

البعد -ج البعد االجتماعي.-البعد االقتصادي.  ب -أيتكون من ثالث بعد كاآلتي :

 الثقافي.

يمكن تطبيقه بطريقة فردية أو جماعية، ويجيب المفحوص طريقة تطبيق المقياس:

 عنه بنفسه.

فرعي له عدة يتكون من ثالث مقاييس فرعية، وكل مقياس طريقة تصحيح المقياس:

عبارات وكل عبارة لها بدائل تمثل وجود الظاهرة بمقدار معين، والبدائل تختلف من 

عبارة ألخرى، وذلك بوضع عالمة)صح( أمام البديل، ثم يضع المصحح الدرجة 

 للبديل.

( فردًا 50قام التقنيين على عينة من المراهقين والراشدين، حجمها ) تقنين المقياس:

قاما معدا المقياس بحساب الصدق وكانت صادقة، وحساب الثبات من الجنسين. ثم 

وكانت ثابتة، وكذلك حساب االتساق الداخلي للمقياس وكانت نتائجه تؤكد قوة وتماسك 

 المقياس.

 أدوات القياس المستخدمة في الدراسة :-2

 أوال: مقياس أسلوب الحياة )إعداد الباحثة(

 واالطالع علي بعض االطر النظرية  قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية

واالبحاث العلمية  العربية واألجنبية ، ثم تحديد أربعة أبعاد لمقياس أسلوب الحياة 

 وهي :

اسلوب الحياة االنفعالية ، اسلوب الحياة الصحية، اسلوب الحياة النظامية، اسلوب 

( عبارة وبعد 60الحياة االجتماعية واألسرية . وتضمن المقياس في صورته األولية )

عرضة علي المحكمين أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس بلغ عدد العبارات بعد 

( عبارة موزعة علي أربعة أبعاد يجيب عليها المفحوصين 56الحذف والتعديل )

 ب)دائما( ، )أحيانا( ، ) نادرآ(.

( ، وتحت )أحيانا( يحصل 3مفتاح التصحيح : العالمة تحت ) دائما( يحصل علي )

 (.1(، وتحت ) نادرآ( يحصل علي )2علي )

ً وطالبةً(، وحساب   100تم تطبيق المقياس علي العينة المبدئية )المكونة من :  طالبا

 الكفاءة السيكومترية كما يلي:

 االتساق الداخلي: 
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  تم حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارات ودرجات األبعاد، والنتائج

( معامالت االرتباط بين درجات العبارات ودرجات  1) موضحة كما يلي:جدول

 طالباً وطالبةً ( 100األبعاد لمقياس أسلوب الحياة     )ن  = 

0.01** دال عند مستوي        0.05* دال عند مستوي          

( عبارات : 4عدا )يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط  دالة إحصائياً، 

( 6( من البعد الثاني ) أسلوب الحياة الصحية والجسمية( ، ورقم : )9(، )6أرقام : )

(  من البعد الرابع 9من البعد الثالث ) أسلوب الحياة النظامية واالقتصادية(، ورقم )

)أسلوب الحياة االجتماعية واألسرية(، حيث كانت معامالت ارتباط درجات كل منها 

لبعد الذي تنتمي له غير دالة إحصائيا، وهذا يعني أن هذه العبارات األربعة بدرجة ا

 غير ثابته، ويتم حذفها .

  ،تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس

 والنتائج كما يلي:

أسلوب الحياة االجتماعية 

 واألسرية

أسلوب الحياة 

النظامية 

 واالقتصادية

أسلوب الحياة 

 الصحية والجسمية

أسلوب الحياة 

 االنفعالية

 الرقم معامل االرتباط
معامل 

 االرتباط
 الرقم

معامل 

 االرتباط
 الرقم

معامل 

 االرتباط
 الرقم

0,477**  1 0,417**  1 0,501**  1 0,755**  1 

0,480**  2 0,462**  2 0,465**  2 0,793**  2 

0,257**  3 0,423**  3 0,197*  3 0,710**  3 

0,522**  4 0,285**  4 0,489**  4 0,725**  4 

0,374**  5 0,241*  5 0,270**  5 0,686**  5 

0,492**  6 0,166 6 0,114 6 0,711**  6 

0,435**  7 0,387**  7 0,451**  7 0,556**  7 

0,452**  8 0,392**  8 0,310**  8 0,745**  8 

0,152 9 0,306**  9 0,109 9 0,690**  9 

0,287**  10 0,256*  10 0,530**  10 0,733**  10 

0,563**  11 0,406**  11 0,552**  11 0,690**  11 

0,507**  12 0,493**  12 0,328**  12 0,694**  12 

0,560**  13 0,386**  13 0,391**  13 0,636**  13 

  0,405**  14 0,288**  14 0,795**  14 

    0,269**  15 
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( معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس أسلوب 2جدول )

 طالباً وطالبةً( 100الحياة            ) ن= 
 أبعاد مقياس أسلوب الحياة معامل االرتباط مع الدرجة الكلية للمقياس

 أسلوب الحياة االنفعالية -1 **0,700

 أسلوب الحياة النظامية واالقتصادية -2 **0,570

 أسلوب الحياة الصحية والجسمية -3 **0,582

 االجتماعية واألسريةأسلوب الحياة  -4 **0,603

   0,01** دال عند مستوي       0.05* دال عند مستوي         

يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً، وهذا يعني ثبات 

 األبعاد، وثبات المقياس ككل.

 ثبات المقياس:

 معامل ألفا ) كرونباخ (: 

ت البعد(، ثم حساب معامالت تم حساب معامالت ألفا لألبعاد )جميع عبارا

 ألفا  لألبعاد ) مع حذف درجة كل عبارة(، والنتائج موضحة كما يلي :

( معامالت ألفا ) مع حذف درجة العبارة(  لمقياس أسلوب الحياة ) ن=  3جدول ) 

طالباً وطالبة ً( 100  

أسلوب الحياة 

االجتماعية 

 واألسرية

أسلوب الحياة 

النظامية 

 واالقتصادية

الحياة الصحية والجسمية أسلوب  
أسلوب الحياة 

 االنفعالية

معامل 

ألفا مع 

حذف 

درجة 

 العبارة

 الرقم

معامل 

ألفا مع 

حذف 

درجة 

 العبارة

 الرقم
معامل ألفا مع حذف 

 درجة العبارة
 الرقم

معامل 

ألفا مع 

حذف 

درجة 

 العبارة

 الرقم

0,659 1 0,535 1 0,514 1 0,919 1 

0,656 2 0,521 2 0,526 2 0,917 2 

0,609 3 0,533 3 0,598 3 0,920 3 

0,648 4 0,571 4 0,520 4 0,920 4 

0,689 5 0,571 5 0,570 5 0,921 5 

0,660 6 0,616 6 0,622 6 0,920 6 

0,670 7 0,556 7 0,531 7 0,924 7 

0,668 8 0,538 8 0,572 8 0,919 8 

0,737 9 0,566 9 0,603 9 0,921 9 
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يتضح من الجدول أن جميع معامالت ألفا ) مع حذف درجة العبارة( أقل من أو  

(، 3( عبارات ، أرقام : )6تساوي معامل ألفا  للبعد الذي تنتمي له العبارة ، عدا )

( ، 6( من البعد الثاني      ) أسلوب الحياة الصحية والجسمية( ، وأرقام : )9(،)6)

( من البعد 9لحياة النظامية واالقتصادية(، ورقم )( من البعد الثالث ) أسلوب ا10)

الرابع )أسلوب الحياة االجتماعية واألسرية(، حيث كانت قيم معامل ألفا لكل منها ) 

مع حذف درجة العبارة( أكبر من معامل ألفا للبعد الذي تنتمي له العبارة،  وهذا يعني 

 أن هذه العبارات الستة غير ثابتة، ويتم حذفها.

بالتجزئة النصفية:   الثبات  

تم حساب ثبات األبعاد والثبات الكلي للمقياس بالتجزئة النصفية، وكانت نتائج 

 معامالت الثبات كما يلي:

( معامالت  الثبات بالتجزئة النصفية لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس أسلوب 4جدول )

 طالباً وطالبةً( 100الحياة ) ن= 

الثبات بمعادلة 

 جتمان

الثبات بمعادلة 

 سبيرمان/ براون
 أبعاد مقياس أسلوب الحياة

 أسلوب الحياة االنفعالية -1 0,971 0,970

 أسلوب الحياة النظامية واالقتصادية -2 0,504 0,502

 أسلوب الحياة الصحية والجسمية -3 0,639 0,638

 أسلوب الحياة االجتماعية واألسرية -4 0,693 0,681

بالجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات )بالتجزئة يتضح من النتائج 

 النصفية( مرتفعة نسبياً مما يدل علي ثبات جميع األبعاد وثبات المقياس ككل .

 صدق المقياس : 
 الصدق الظاهري :

( من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة 10تم عرض المقياس على  عدد )     

 %.90ربع عبارات لم تحصل على نسبة اتفاق النفسية وعلم النفس، وتم استبعاد أ

0,692 10 0,580 10 0,507 10 0,920 10 

0,639 11 0,543 11 0,515 11 0,921 11 

0,651 12 0,512 12 0,558 12 0,921 12 

0,640 13 0,547 13 0,552 13 0,921 13 

 

 

معامل ألفا للبعد 

 =0,693  

0,547 14 0,567 14 0,917 14 

 

معامل ألفا للبعد 

 =0,572  

0,573 15  

معامل ألفا للبعد 

 =0,925  
0,576معامل ألفا للبعد =   
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( عبارات كانت غير ثابتة أو 6من اإلجراءات السابقة للثبات والصدق تم حذف )      

( من البعد الثاني ) أسلوب الحياة الصحية 9( ،)6( ، )3غير صادقة ، أرقام : )

امية ( من البعد الثالث ) أسلوب الحياة النظ10( ، )6والجسمية( ، وأرقام : )

( من البعد الرابع )أسلوب الحياة االجتماعية واألسرية(، 9واالقتصادية( ، ورقم )

( عبارة موزعة 50وأصبحت الصورة النهائية لمقياس أسلوب الحياة  مكونة من )

 علي األبعاد علي النحو التالي:

ة ( عبارة، والبعد الثاني: أسلوب الحيا14البعد األول: أسلوب الحياة االنفعالية )

( عبارة، والبعد الثالث: أسلوب الحياة النظامية واالقتصادية 12الصحية والجسمية  )

 ( عبارة .12( عبارة، والبعد الرابع: أسلوب الحياة االجتماعية واألسرية )12)

 وهذه الصورة صالحة للتطبيق علي العينة األساسية في البحث الحالي. 

 ثانيا : مقياس االتجاه نحو الزواج

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية، ثم االطالع علي بعض األطر النظرية     

واألبحاث العلمية العربية واألجنبية، في ضوء تحليل االبعاد المستخدمة في الدراسات 

 السابقة تم تحديد ثالثة أبعاد هي :

( 3( االتجاهات النفسية نحو الزواج، )2( المعتقدات واالفكار نحو الزواج، )1)    

( عبارة 46االتجاهات نحو شريك الحياة. وتضمن المقياس في صورته االولية علي )

و بعد عرضة علي المحكمين أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس بلغ عدد العبارات 

عة علي ثالثة أبعاد يجيب عليها المفحوصين ( عبارة موز40بعد الحذف والتعديل )

 بـ)دائما( ، )أحيانا( ، ) نادرا(.

(، نادرا يحصل 2(، أحيانا يحصل علي )3*مفتاح التصحيح : دائما يحصل علي )

 (.1علي )

ً وطالبةً(، وحساب   100تم تطبيق المقياس علي العينة المبدئية )المكونة من :  طالبا

 ي:الكفاءة السيكومترية كما يل

 االتساق الداخلي:

  تم حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارات ودرجات األبعاد، والنتائج

 موضحة كما يلي:

( معامالت االرتباط بين درجات العبارات ودرجات األبعاد لمقياس 5جدول )

 طالباً وطالبةً ( 100اتجاهات الشباب نحو الزواج )ن  = 

 المعتقدات واألفكار نحو الزواج االتجاهات النفسية نحو الزواج االتجاهات نحو اختيار شريك الحياة

 الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط

0,474**  1 0,394**  1 0,261**  1 

0,522**  2 0,449**  2 0,423**  2 
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0.01** دال عند مستوي        0.05* دال عند مستوي         

( عبارات،  5يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط  دالة إحصائياً، عدا )

 ( من البعد األول10أرقام : )

الثاني )االتجاهات (  من البعد 10( ، )4) المعتقدات واألفكار نحو الزواج (، وأرقام )

( من البعد الثالث ) االتجاه نحو شريك 11( ، )4النفسية نحو الزواج( ، وأرقام )

الحياة( ، حيث كانت معامالت ارتباط درجات كل منها بدرجة البعد الذي تنتمي له 

 غير دالة إحصائيا، وهذا يعني أن هذه العبارات الخمسة غير ثابته، ويتم حذفها .

  معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، تم حساب

 والنتائج كما يلي:

( معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس اتجاهات 6جدول )

 طالباً وطالبةً( 100الشباب نحو الزواج ) ن= 

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية 

 للمقياس

شباب نحو أبعاد مقياس اتجاهات ال

 الزواج

 المعتقدات واألفكار نحو الزواج -1 **0,814

 االتجاهات النفسية نحو الزواج -2 **0,743

 االتجاهات نحو اختيار شريك الحياة -3 **0,604

   0,01** دال عند مستوي       0.05* دال عند مستوي          

إحصائياً، وهذا يعني ثبات يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة 

 األبعاد، وثبات المقياس ككل.

 ثبات األبعاد:

 معامل ألفا ) كرونباخ (: 

0,450**  3 0,538**  3 0,458**  3 

0,160 4 0,152 4 0,504**  4 

0,343**  5 0,514**  5 0,550**  5 

0,346**  6 0,457**  6 0,345**  6 

0,312**  7 0,301**  7 0,530**  7 

0,464**  8 0,205*  8 0,431**  8 

0,416**  9 0,297**  9 0,253*  9 

0,301**  10 0,156 10 0,153 10 

0,152 11 0,218*  11 0,373**  11 

0,420**  12 0,385**  12 0,439**  12 

  0,483**  13 0,283**  13 

  0,431**  14 0,230*  14 
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تم حساب معامالت ألفا لألبعاد )جميع عبارات البعد(، ثم حساب معامالت ألفا  لألبعاد 

 ) مع حذف درجة كل عبارة(، والنتائج موضحة كما يلي :

العبارة( لمقياس اتجاهات الشباب نحو  ( معامالت ألفا )مع حذف درجة7جدول )

 طالباً وطالبةً( 100الزواج        )ن= 

يتضح من الجدول أن جميع معامالت ألفا ) مع حذف درجة العبارة( أقل من أو  

( عبارات، كانت معامالت 8تساوي معامل ألفا  للبعد الذي تنتمي له العبارة، عدا )

( 14(، )10ألفا ) مع حذف درجة كل منها ( أكبر من معامل ألفا للبعد، وأرقامها: )

( 11(، )10(، )8(، )4نحو الزواج (، وأرقام :) من البعد األول) المعتقدات واألفكار

( من البعد 11(، )4من البعد الثاني، )االتجاهات النفسية نحو الزواج(، وأرقام :)

الثالث) االتجاه نحو شريك الحياة(، وهذا يعني أن هذه العبارات الثمانية غير ثابتة، 

 ويتم حذفها. 

 الثبات بالتجزئة النصفية:  

بالتجزئة النصفية، وكانت نتائج معامالت الثبات كما يلي:تم حساب الثبات   

االتجاهات نحو اختيار 

 شريك الحياة

االتجاهات النفسية نحو 

 الزواج

المعتقدات واألفكار نحو 

 الزواج

معامل ألفا مع حذف 

 درجة العبارة

معامل ألفا مع حذف  الرقم

 درجة العبارة

حذف معامل ألفا مع  الرقم

 درجة العبارة

 الرقم

0,390 1 0,517 1 0,625 1 

0,364 2 0,500 2 0,599 2 

0,408 3 0,466 3 0,586 3 

0,534 4 0,579 4 0,575 4 

0,442 5 0,475 5 0,561 5 

0,425 6 0,493 6 0,621 6 

0,446 7 0,540 7 0,569 7 

0,388 8 0,566 8 0,595 8 

0,416 9 0,545 9 0,625 9 

0,458 10 0,585 10 0,647 10 

0,512 11 0,577 11 0,609 11 

0,412 12 0,513 12 0,592 12 

 

0,459معامل ألفا للبعد =   

 

0,486 13 0,624 13 

0,501 14 0,549 14 

 0,626معامل ألفا للبعد =  0,546معامل ألفا للبعد = 
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( معامالت  الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس اتجاهات الشباب نحو الزواج  8جدول )

 طالباً وطالبةً( 100) ن= 

 الثبات بمعادلة جتمان
الثبات بمعادلة سبيرمان/ 

 براون
 اتجاهات الشباب نحو الزواج

0,654 0,664 
المعتقدات واألفكار نحو  -1

 الزواج

0,580 0,580 
االتجاهات النفسية نحو  -2

 الزواج

0,523 0,531 
االتجاهات نحو اختيار  -3

 شريك الحياة

يتضح من النتائج بالجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة نسبياً مما يدل 

 علي ثبات

 جميع األبعاد وثبات المقياس ككل .

 صدق المقياس : 
 الصدق الظاهري :

( من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة 10تم عرض المقياس على  عدد )     

 %.90النفسية وعلم النفس، وتم استبعاد أربع عبارات لم تحصل على نسبة اتفاق 

( عبارات كانت غير ثابتة أو غير 8من اإلجراءات السابقة للثبات والصدق تم حذف )

 ( من البعد األول ) المعتقدات واألفكار نحو الزواج (، 14(، )10ام : )صادقة ، أرق

 ( من البعد الثاني )االتجاهات النفسية نحو الزواج( ،11(، )10(، )8(، )4وأرقام :)

 ( من البعد الثالث) االتجاه نحو شريك الحياة(11(، )4وأرقام :) 

( 32لزواج  مكونة من )وأصبحت الصورة النهائية لمقياس اتجاهات الشباب نحو ا

 عبارة موزعة علي األبعاد علي النحو التالي:

 ( عبارة،12البعد األول: المعتقدات واألفكار نحو الزواج )

 ( عبارات،10والبعد الثاني: االتجاهات النفسية نحو الزواج ) 

 ( عبارات، 10والبعد الثالث: االتجاه نحو شريك الحياة ) 

 علي العينة األساسية في البحث الحالي.وهذه الصورة صالحة للتطبيق 

 النتائج :

 نتائج الفرض األول 

ً بين درجات  ينص الفرض علي أنه " توجد عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

الطالب علي مقياس أسلوب الحياة ) األبعاد والدرجة الكلية (، ودرجات الطالب علي 

الكلية ( لدي طالب الجامعة، والختبار مقياس االتجاه نحو الزواج ) األبعاد والدرجة 
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هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط " بيرسون "  لدي الطالب والطالبات كل 

 علي حدة، والنتائج موضحة كما يلي:

 معامالت االرتباط لدي عينة الطالب ) الذكور(: ( أ)

( يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب علي مقياس أسلوب الحياة 9جدول )

 ودرجات الطالب علي مقياس االتجاه نحو الزواج لدي طالب الجامعة ) الذكور (

0,01** دال عند مستوي       0,05* دال عند مستوي   

 يتضح من الجدول أن :

ودرجات كل من : الحياة الصحية ،  المعتقدات( معامالت االرتباط بين درجات 1)

والحياة االجتماعية،  والدرجة الكلية لمقياس أسلوب الحياة  كانت موجبة ، بينما 

ودرجات كل من : الحياة االنفعالية ،  المعتقداتمعامالت االرتباط بين درجات 

 إحصائياً.جميعها غير دالة ووالحياة االقتصادية،  كانت سالبة ، 

ودرجات الحياة الصحية   النفسية االتجاهات( معامالت االرتباط بين درجات 2)

ودرجات كل  االتجاهات النفسيةكانت موجبة ،  بينما معامالت االرتباط بين درجات 

 من : الحياة االنفعالية ، والحياة االجتماعية  كانت سالبة ، وجميعها غير دالة إحصائياً.

ودرجات كل من : الحياة  النفسية االتجاهات( معامالت االرتباط بين درجات 3)

 االقتصادية والدرجة الكلية ألسلوب الحياة كانت سالبة ودالة إحصائياً .

ودرجات كل من : الحياة  اختيار شريك الحياة( معامالت االرتباط بين درجات 4)

االقتصادية واالجتماعية والدرجة الكلية لمقياس أسلوب الحياة كانت موجبة وغير دالة 

ودرجات كل من : اختيار الشريك إحصائياً،  بينما معامالت االرتباط بين درجات 

 الحياة االنفعالية ، والحياة الصحية  كانت سالبة ، وغير دالة إحصائياً.

ودرجات  الكلية لمقياس االتجاه نحو الزواجاالرتباط بين الدرجات ( معامالت 5)

الحياة الصحية كانت موجبة وغير دالة إحصائياً، بينما معامالت االرتباط بين 

الدرجات الكلية لمقياس االتجاه نحو الزواج، ودرجات كل من : الحياة االنفعالية، 

 معامالت االرتباط مع درجات مقياس االتجاه نحو الزواج
 مقياس أسلوب الحياة

 المعتقدات االتجاهات النفسية اختيار شريك الحياة الدرجة الكلية

0,075- -0,075  -0,194  الحياة االنفعالية -0,030 

0,097 -0,010  الحياة الصحية 0,155 0,016 

-0,140  0,056 -0,255*  -0,063  الحياة االقتصادية 

-0,004  0,036 -0,066  الحياة االجتماعية 0,015 

-0,074  0,095 0,264** - 0,021 
الدرجة الكلية ألسلوب 

 الحياة
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ت الكلية لمقياس أسلوب الحياة كانت والحياة االقتصادية، والحياة االجتماعية، والدرجا

 سالبة، وغير دالة إحصائياً.

و يًالحظ أن معامالت االرتباط في مجملها ضعيفة ، بالرغم من أن بعضها دال 

 إحصائياً 

تفسر الباحثة ان هناك تغير اجتماعي أدي الي عزوف الشباب عن الزواج وخاصة 

كانت تتصف بالقناعة واإليثار إلي الذكور حيث تحول األنماط الحياتية البسيطة التي 

أنماط معقدة ، فما ينظر إليه في الماضي علي أنه من الكماليات أصبح ضروريا، وما 

كان ينظر إليه علي أنه غني أصبح فقيرآ وتبع ذلك تغير جذري في مظاهر الزواج 

من مبالغة المهور ، وإسراف في احتفاالت الزواج، ومبالغات فيما ينفق في بيت 

 جية كل ذلك دفع بالكثير من الشباب إلي العزوف عن الزواج. الزو

 معامالت االرتباط لدي عينة الطالبات  ) اإلناث(: 
( يوضح معامالت االرتباط بين درجات مقياس أسلوب الحياة ودرجات 10جدول )

 مقياس االتجاه نحو الزواج لدي طالبات الجامعة ) اإلناث (

0,01** دال عند مستوي       0,05* دال عند مستوي   

 يتضح من الجدول أن :

ودرجات كل من : الحياة االنفعالية ،  المعتقدات( معامالت االرتباط بين درجات 1)

والحياة الصحية ، والحياة االجتماعية،  والدرجة الكلية لمقياس أسلوب الحياة  كانت 

ودرجات الحياة االقتصادية،   المعتقداتموجبة ، بينما معامل االرتباط بين درجات 

 إحصائياً.وجميعها غير دالة كان سالباً ، 

ودرجات الحياة الصحية   النفسية االتجاهات( معامالت االرتباط بين درجات 2)

ودرجات كل  االتجاهات النفسيةكانت موجبة،  بينما معامالت االرتباط بين درجات 

 من : الحياة االنفعالية، والحياة االجتماعية  كانت سالبة ، وجميعها غير دالة إحصائياً.

ودرجات الحياة االجتماعية   اختيار شريك الحياةات (  معامل االرتباط بين درج3)

اختيار شريك كان موجباً  وغير دال إحصائياً،  بينما معامالت االرتباط بين درجات 

مقياس أسلوب  مقياس االتجاه نحو الزواجمعامالت االرتباط مع درجات 

 المعتقدات االتجاهات النفسية اختيار شريك الحياة الدرجة الكلية الحياة

-0,116  -0,192  -0,109  الحياة االنفعالية 0,110 

0,131 -0,054  الحياة الصحية 0,194 0,093 

-0,041  -0,089  -0,046  -0,002  الحياة االقتصادية 

0,022 0,024 -0,020  الحياة االجتماعية 0,023 

-0,033  -0,172  -0,024  0,154 
الدرجة الكلية 

 ألسلوب الحياة
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ودرجات كل من: الحياة االنفعالية ، والحياة الصحية ، والحياة االقتصادية  الحياة 

 كانت سالبة، وغير دالة إحصائياً.

ودرجات  الكلية لمقياس االتجاه نحو الزواج،بين الدرجات ( معامالت االرتباط 4)

كل من : الحياة الصحية  والحياة االجتماعية كانت موجبة وغير دالة إحصائياً، بينما 

معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لمقياس االتجاه نحو الزواج، ودرجات: الحياة 

ة لمقياس أسلوب الحياة كانت سالبة، االنفعالية، والحياة االقتصادية، والدرجات الكلي

 وغير دالة إحصائياً.

وتفسر  ملها ضعيفة  وغير دالة إحصائياً،و يًالحظ أن معامالت االرتباط في مج

كدته دراسة شباب بأسلوب الحياة يتفق علي ما أن ارتباط عزوف الالباحثة هذه النتائج 

 إنه أثرت العمليات الحديثة وظواهر التقدم التكنولوجي

تأثيرا قويا في حياة الشباب، وقادتهم إلي تغيير    (bayangani,2003)االتصالو

( 2007وأكدت دراسة تاي هوان ). اسلوب الحياة مما أدت إلي العزوف عن الزواج

وجود سلوك تكيفي جديد يتمحور حول االتجاه نحو العزوف عن الزواج وعدم فكرة 

 طرأت علي المجتمع الكوري الزواج نتيجة ألسباب الحياة المختلفة التي

حيث أسلوب الحياة يجسد ممارسات الحياة وأكثر من ذلك كالعادات الفردية 

والجماعية علي وجه التحديد وهو تعبير عن آثار الماضي وتوقع المستقبل، وأساليب 

الحياة هي طبقية دائما في داخلها أي حسب الفئة الجنس والتعليم والعمر والتنشئة 

إلدماج االجتماعي أو اإلقصاء، وانماط الحياة تعتمد دائما علي معايير االجتماعية وا

 الحياة.

تفسر الباحثة أن أسلوب الحياة له تأثير قوي لالتجاه نحو العزوف عن 

الزواج فإحساس اإلناث باإلكتفاء الذاتي حيث أصبحت المراة تخرج للعمل وأصبحت 

يعولها فأصبحت تشعر بعدم الرغبة أيضا أحيانا تعول اسرتها ولم تعد بحاجة إلي من 

في الزواج ، فتغير تفكير اإلناث ونظرتهم للحياة بشكل عام. كما أدت التجارب السلبية 

في زيجات كثيرة داخل المجتمع تبوء بالفشل وتنتهي بالطالق مما دفع اإلناث لتغير 

 أنماط حياتهم وإتجاههم للعزوف عن الزواج. كما ارتفاع سقف طموح البنات في

تحقيق ذاتهم سواء في التعليم أو في مجال العمل ، وتأثير وسائل اإلعالم فيما يقدمه 

 من مسلسالت وأفالم تشجع علي ترك الزواج واإلتجاه للعزوف عن الزواج.

 نتائج الفرض الثاني:

ينص الفرض علي أنه : ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات 

درجات الطالبات )اإلناث( في درجات مقياس أسلوب الطالب ) الذكور( ومتوسطات 

الحياة ، والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" للبيانات المستقلة 

 والنتائج موضحة كما يلي :
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( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات 11جدول )

 الطالبات في مقياس أسوب الحياة

 الداللة
قيمة 

 )ت(

االنحراف 

 المعياري
 المجموعات العدد المتوسط

مقياس أسلوب 

 الحياة

غير 

 دالة
0,941 

4,64 26,29 100 
الطالب 

 الحياة االنفعالية )الذكور(

 
4,98 25,65 100 

 الطالبات

 )اإلناث (

غير 

 دالة
0,185 

2,73 23,77 100 
الطالب 

 )الذكور(
 الحياة الصحية

2,95 23,55 100 
 الطالبات

 )اإلناث (

0,05 2,117 

3,01 24,21 100 
الطالب 

 )الذكور(
 الحياة االقتصادية

3,14 23,29 100 
 الطالبات

 )اإلناث (

0,01 

2,846 3,36 23,78 100 
الطالب 

 )الذكور(
 الحياة االجتماعية

 3,04 22,49 100 
 الطالبات

 )اإلناث (

0,01 

2,956 6,99 98,05 100 
الطالب 

الدرجة الكلية  )الذكور(

 ألسلوب الحياة
 7,68 94,98 100 

 الطالبات

 )اإلناث (

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:     

( الفروق بين متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات الطالبات في كل من 1)

 : الحياة االنفعالية ، والحياة الصحية غير دالة إحصائياً .

( الفرق بين متوسط درجات الطالب  ومتوسط درجات الطالبات في الحياة 2)

 ( لصالح الطالب ) الذكور( . 0,05االقتصادية دال إحصائياً ) عند مستوي 

( الفروق بين متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات الطالبات في كل من 3)

ً عند مستوي : الحياة االجتماعية والدرجة الكلية لمقياس أسلوب الحيا ة دالة إحصائيا

ان ( 2010أحمد عبد الزهرة )مع دراسة  ( لصالح الطالب )الذكور( تتفق0,01

طالب الجامعة يحملون اتجاهات إيجابية نحو أساليب الحياة في الغرب حيث أن 

الرسالة اإلعالمية الموجهة عبر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والتي تبث 



  2021( يناير  16العدد )    - اخلامساجمللد                    اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

31 
3 

ن قد نجحت في تغيير اتجاهات طالب الجامعة نحو أساليب أسلوب حياة غربي معي

الحياة هذه وقد انعكس بصورة ملحوظة علي أساليب الحياة لدي طالب الجامعة. 

( انخفاض نسب أسلوب الحياة 2017نادية سراج جان )واختلفت النتائج مع دراسة 

ن (% من الطالبات يمارس20,2الصحي لدي طالبات جامعة أم القري حيث أن )

%( يهتممن بالترفيه وإدارة 15,5%( يساهمن اجتماعيا، و)19النشاط البدني، و)

 .%( يستمتعن بالطبيعة14,5%( يحرصن علي التغذية الجيدة، و)14,8الضغوط، و)

تفسرالباحثة ان الشباب يتجهون إلي أساليب غريبة عن مجتمعنا الشرقي ويبحثون عن 

نمط حياة مختلف كل هذه األساليب كل ماهو جديد ومستحدث من أساليب غريبة و

يحاولون بها البعد عن التقيد واإلرتباط الشخصي مما قد يحملهم مسئوليات وأعباء هم 

يرونها بعيدة كل البعد عن أحالمهم وطموحاتهم التي تغيرت بتغير المجتمع وأفكاره 

الشباب وإحتياجاته. كما نجد دور التكنولوجيا في الحياة حيث أثرت علي أساليب حياة 

في المجتمع  فاإلنترنت أصبح عامل أساسي في المجتمع مما دفع الشباب إلي 

اإلنشغال عن الواقع وإنغماسه في الحياة اإلفتراضية من خالل مواقع التواصل 

 االجتماعي التي غزت مجتمعنا االناث منهم والذكور علي السواء.

 نتائج الفرض الثالث:
ق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الطالب ينص الفرض علي أنه : ال توجد فرو

) الذكور( ومتوسطات درجات الطالبات )اإلناث( في درجات مقياس االتجاه نحو 

الزواج، والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" للبيانات المستقلة 

 والنتائج موضحة كما يلي :

متوسطات درجات ( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الطالب و12جدول )

 الطالبات في االتجاه نحو الزواج

 الداللة
قيمة 

 )ت(

االنحراف 

 المعياري
 المجموعات العدد المتوسط

مقياس االتجاه 

 نحو الزواج

غير 

 دالة
0,410 

3,29 28,04 100 
الطالب 

 )الذكور(
المعتقدات حول 

 الزواج

 الطالبات)اإلناث( 100 27,85 3,27 

0,05 2,249 
3,57 21,49 100 

الطالب 

 )الذكور(
االتجاهات 

النفسية نحو 

 الطالبات)اإلناث( 100 22,46 2,42 الزواج

0,01 3,256 
4,30 19,92 100 

الطالب 

 )الذكور(
اختيار شريك 

 الحياة
 الطالبات)اإلناث( 100 21,74 3,57

الطالب  100 69,45 6,28 3,218 0,01 الدرجة الكلية 
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لالتجاه نحو  )الذكور(

 الطالبات)اإلناث( 100 72,05 5,09  الزواج

يتضح من الجدول السابق ما يلي:      

(الفروق بين متوسط درجات الطالب ومتوسط درجات الطالبات في درجات 1)

 المعتقدات حول الزواج غير دالة إحصائياً. 

( الفرق بين متوسط درجات الطالب  ومتوسط درجات الطالبات في االتجاهات 2)

 ( لصالح الطالبات ) اإلناث(.0,05النفسية حول الزواج دال إحصائياً ) عند مستوي 

( الفروق بين متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات الطالبات في كل من 3)

:  اختيار شريك الحياه والدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو الزواج دالة إحصائياً ) عند 

) اإلناث ( ومن هذه النتائج يتحقق الفرض جزئيا ،  ( لصالح  الطالبات 0,01مستوي 

 وتتفق هذه النتائج مع 

عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات (2011دراسة أماني صبحي )

الذكور واإلناث في كل من) االرتباط الزائد بالوالدين واألسرة ، عدم نضج العالقات 

لجنسية ، صعوبة االختيار مع الجنس األخر ، نقص المعلومات أو الخبرات ا

اتجاه عام (. 1998دراسة أحمد فالح العموش وسليم أحمد القيسي ) المناسب.

يتصف بالمحافظة وتأييد النظرة التقليدية نحو المرآة والحياة الزواجية ووجود فروق 

عدم وجود (2007دراسة جالل السناد ) ذات داللة إحصائية للجنس ومستوي الدخل.

إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث علي فروق ذات داللة 

 مقياس أسباب تأخر سن الزواج.

( األسباب المؤدية إلي تأخر سن الزواج فقد تبين أن 2015دراسة صالح الخضيري ) 

أبرزها قلة الدخل ، وعدم القدرة علي تأمين السكن المالئم، والمغاالة في قصور 

واالحتفاالت والرغبة في مواصلة التعليم، أما فيما يتعلق  األفراح والبذخ في الوالئم

بمعرفة اآلثار المترتبة علي تأخر سن الزواج لدي الشباب الجامعي فتمثلت في ارتفاع 

سن العنوسة، وانتشار المشكالت األخالقية والنفسية واألمراض الجنسية المعدية ، 

ثقافة زوجية عن الزواج  واإلقبال من الزواج من غير السعوديات وعزوف الشباب

مشتركة والنظر علي أنه يقيد حرية الفرد وفرض التزامات ومسؤوليات.تفسر الباحثة 

ذلك بأن الذكور واإلناث متساوون في اتجاههم للعزوف عن الزواج وعدم رغبتهم في 

اإلرتباط  فالبنت لم تعد هي المسكينة مكسورة الجناح التي تحتاج إلي من يعولها 

ها ويقدم لها المعونة المادية لتجني حياة كريمة كما كان يقال قديمآ " ظل ويصرف علي

رجل وال ظل حيطة" إال أن اإلناث اليوم إختلفوا كثيرآ نتيجة لتغير أساليب الحياة  

فنجد اإلناث يتقلدون أعلي المناصب في مجال العمل ويتميزون في مجال الدراسة فلن 

بل أصبح حلمها أكبر من مجرد الزواج وتربية  تعد كما كانت من قبل قليلة الحيلة
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األطفال ، أما من جهة الذكور فأصبح الشاب يبحث عن الحرية والترفيه والخروج 

واإلستمتاع بوقته أكثر من بحثه عن المسئئولية وذلك باإلضافة إلي أعباء وتكاليف 

زوف عن الزواج المرهقة جدآ ألي شاب في هذه األيام فهم يفضلون االتجاه عن الع

 الزواج والدخول في زيجات مكلفة أو قد تبوء بالفشل .

 نتائج الفرض الرابع:

ً بين متوسطات درجات طالب  ينص الفرض علي أنه : ال توجد فروق دالة إحصائيا

طالب الكليات العملية في درجات مقياس الكليات النظرية ومتوسطات درجات 

أسلوب الحياة، والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" للبيانات المستقلة 

 والنتائج موضحة كما يلي :

( يوضح الفروق بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية 13جدول ) 

 اةومتوسطات درجات طالب الكليات العملية  في مقياس أسوب الحي

 الداللة
قيمة 

 )ت(

االنحراف 

 المعياري
 المجموعات العدد المتوسط

مقياس أسلوب 

 الحياة

غير 

 دالة
1,029 

4,70 26,32 100 
الكليات 

 الحياة االنفعالية النظرية

 
4,91 25,62 100 

الكليات 

 العملية

غير 

 دالة
0,747 

2,66 23,51 100 
الكليات 

 النظرية
 الحياة الصحية

3,01 23,81 100 
الكليات 

 العملية

غير 

 دالة
0,821 

2,99 23,93 100 
الكليات 

الحياة  النظرية

 االقتصادية
3,21 23,57 100 

الكليات 

 العملية

غير 

 دالة

1,765 3,45 22,73 100 
الكليات 

الحياة  النظرية

 االجتماعية
 3,03 23,54 100 

الكليات 

 العملية

غير 

 دالة

0,047 7,89 96,49 100 
الكليات 

الدرجة الكلية  النظرية

 ألسلوب الحياة
 7,09 96,54 100 

الكليات 

 العملية
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 يتضح من الجدول السابق:     

ً ، وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً  أن جميع قيم "ت" غير دالة إحصائيا

بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية، ومتوسطات درجات طالب الكليات 

 العملية في جميع األبعاد والدرجات الكلية لمقياس أسلوب الحياة. 

لفرض وتفسر الباحثة أن اساليب الحياة لطالب الجامعة هي التي وبذلك يتحقق هذا  ا

يمر بها طلبة القسم العلمي هي نفسها التي يمر بها طلبة القسم األدبي فال يوجد تفريق 

في أساليب الحياة بين طلبة القسم األدبي وطلبة القسم العلمي كما أن األنظمة في 

ية وأنهم يعيشون نفس الظروف الكليات العملية هي نفسها في الكليات النظر

واألوضاع داخل وخارج الجامعة فأسلوب الحياة اليوم أصبح يفرض نفسه علي 

الجميع سواء كانوا طالب الجامعات النظرية أو العملية فال نجد فروق بين أساليب 

الشباب سواء علمي أو نظري فأسلوب الحياة االجتماعية واإلقتصادية واالنفعالية كلها 

فاسلوب التفكير واحد تقريبا وتندرج تحت دوافع مختلفة منها ضغوط   هي نفسها

 الحياة الحالية وتغيير أساليب الحياة.

 نتائج الفرض الخامس:
ً بين متوسطات درجات طالب  ينص الفرض علي أنه : ال توجد فروق دالة إحصائيا

 الكليات النظرية ومتوسطات درجات طالب الكليات العملية في درجات مقياس

االتجاه نحو الزواج، والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" للبيانات 

 المستقلة والنتائج موضحة كما يلي: 

( يوضح الفروق بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية  14جدول )

 ومتوسطات درجات طالب الكليات العملية  في مقياس االتجاه نحو الزواج.

 الداللة
قيمة 

 )ت(

النحراف ا

 المعياري
 المجموعات العدد المتوسط

مقياس االتجاه 

 نحو الزواج

غير 

 دالة
0,929 

3,31 28,16 100 
الكليات 

 النظرية
المعتقدات حول 

 الزواج

 3,23 27,73 100 
الكليات 

 العملية

0,05 2,536 

3,44 21,43 100 
الكليات 

 النظرية
االتجاهات 

النفسية نحو 

 100 22,52 2,58 الزواج
الكليات 

 العملية

0,05 2,441 
3,40 20,14 100 

الكليات 

 النظرية
اختيار شريك 

 الحياة
الكليات  100 21,52 3,40
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يتضح من الجدول السابق ما يلي:       

(الفرق بين متوسط درجات طالب الكليات النظرية  ومتوسط درجات طالب 1) 

 الكليات العملية  في درجات المعتقدات حول الزواج غير دال إحصائياً. 

( الفروق بين متوسطات درجات طالب الكليات النظرية  ومتوسطات درجات 2)

في كل من :طالب الكليات العملية    

االتجاهات النفسية حول الزواج ، واختيار شريك الحياه والدرجة الكلية لمقياس 

ً ) عند مستوي  ( لصالح  طالب الكليات  0,05االتجاه نحو الزواج دالة إحصائيا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ( 2007دراسة جالل السناد ) العملية .

وسط درجات طلبة كلية الهندسة المدنية علي مقياس درجات طلبة كلية التربية ومت

 أسباب تأخر سن الزواج.

هي سواء سواء كانوا طالب أن اتجاهات طالب الجامعة نحو الزواج تفسر الباحثة 

لجامعات علمية أو نظرية  فال نجد فروق بين تفكير طالب الكلية العملي من طالب 

النفسية نحو الزواج وإختيار شريك الكلية النظرية إال نجد فروق نحو االتجاهات 

الحياة  حيث نجد طالب الكلية العملية يحاول إختصار أو تقليل الكماليات الكثيرة 

الموجودة في تجهيز شقه الزوجية إال إنه سريعا نجد معارضات وإنتقادات كثيرة في 

 المجتمع المحيط فينظر له علي أنه علي غير مهتم  يما سوف يتزوجها أو إنه بخيل

وال يحبها فمقياس الحب عند البنات وأهلهم والمجتمع اليوم أصبح هو المادة ومن هنا 

 تندثر الفكرة سريعآ ويفضل الشاب أن يظل في ذمرة العازفين من الزواج .

 التوصيات :

 توعية الشباب لدور الزواج في تحقيق االستقرار والراحة النفسية لديهم.-1

 جيع الشباب علي الزواج.وضع استراتيجيات وإجراءات لتش-2

 دراسة العالقة االرتباطية بين االتجاه نحو العزوف عن الزواج ومتغيرات أخري. -3

إجراء المزيد من الدراسات واالبحاث المتعلقة بهذه الفئة من الشباب عند كال  -4

 الجنسين في تعزيز فكرة الزواج.

أو العنوسة أو العزوبية  توعية أفراد المجتمع بخطورة مشكلة العزوف عن الزواج -5

أو تأخر الزواج وذلك محاولة حلها بصورة إيجابية بناءة وسريعة كعدم المغاالة في 

 المهور.

 

 العملية

0,05 

2,500 5,62 69,73 100 
الكليات 

 النظرية
الدرجة الكلية 

لالتجاه نحو 

 100 71,77 5,92  الزواج
الكليات 

 العملية
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