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 : دراسة ميدانيةمن وجهة نظر الشباب اجلامعي ظاهرة تأخر سن الزواج
  

 صالح بن إبراهيم اخلضريي
كلية اآلداب,جامعة امللك سعود  ,علم االجتامع املشارك أستاذ ,الرياض, قسم الدراسات االجتامعية,

 اململكة العربية السعودية
 

 هـ)18/2/1436هـ, وقبل يف 15/11/1435(قدم للنرش يف 
 

الزوا العنوسة, الشباب, تأخر سن الزواج: الكلامت املفتاحية  .ج,
: ظاهرة تأخر سن الزواج لد الشباب من الظواهر السلبية يف املجتمع السعودي; يرتتب ملخص الدراسة

عليها العديد من اآلثار , واالنحرافات السلوكية, واألخالقية املدمرة للمجتمع; لذلك هدفت هذه الدراسة 
ة أسباب هذه الظاهرة من وجهة نظر الشباب اجلامعي يف املجتمع السعودي, والوقوف عىل العوامل إىل معرف

الرئيسة التي أدت إىل تفاقمها, وكذلك الوقوف عىل آثارها السلبية, ومعرفة احللول التي يمكن أن تسهم يف 
سعود الذين بلغ عددهم ولتحقيق هذه الغاية اختريت عينة عشوائية من طالب جامعة امللك  احلد منها. 

ا من األسئلة تعكس موضوع الدراسة من 320( , وارتكزت الدراسة عىل استبانة حمكمة تضمنت عددً ) طالباً
ا من األساليب اإلحصائية التي تتالءم  جهة, وجتيب عن أسئلتها من جهة أخر, كام استخدمت الدراسة عددً

 مع طبيعة البيانات ونوعها.
نّ العامل الديني من أبرز الدوافع للزواج لد الشباب السعودي, وأن أبرز وكشفت نتائج الدراسة أ

حمددات االختيار الزواجي لدهيم متثلت يف االختيار الشخيص املرشوط بقبول األرسة, وعن طريق األقارب, 
 وأهنم مل يوافقوا عىل حمددات االختيار عن طريق اإلنرتنت, أو اخلاطبة. 
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ا األسباب املؤدية إىل تأخر سن الزواج فقد تبني أن أبرزها قلة الدخل, وعدم القدرة عىل تأمني السكن  أمّ
املالئم, واملغاالة يف قصور األفراح, والبذخ يف الوالئم واالحتفاالت, والرغبة يف مواصلة التعليم. أما فيام يتعلق 

لت يف ارتفاع سن العنوسة, بمعرفة اآلثار املرتتبة عىل تأخر سن الزواج لد الشباب اجلامعي السعودي فتمث
 وانتشار املشكالت األخالقية, والنفسية, وغريها.

ويف ضوء تلك النتائج خرجت الدراسة العديد من التوصيات واملقرتحات التي يمكن أن تسهم يف احلد      
 من تلك الظاهرة, ومن آثارها السلبية عىل املجتمع.

 داب عىل دعمه هذا البحث.يتقدم الباحث بالشكر ملركز  البحوث بكلية اآل 
 

 مقدمة
 ,األرسة أهم املؤسسات االجتامعية يف املجتمع تعدّ 

اللبنة األساسية يف احلياة البرشية, والنواة األوىل يف و
يف تربية األجيال, وحتقيق التطبيع واملجتمع, 

النظام يعدّ الزواج  .االجتامعي ألفراد املجتمع
التي  ,األرسةاألسايس والرشعي والقانوين لتكوين 

 ه;واستقرار هومتاسكاملجتمع تعمل عىل حفظ توازن 
بالسكن  الشعورو,تنظم العالقات اجلنسية فبواسطته

قو الروابط االجتامعية, تَ الروحي والطمأنينة, وَ 
من اآلفات االجتامعية  اً ويتجنب الفرد واملجتمع كثري

 ڈ ڇ :يقول اهللا تعاىلوتفتك هبا, التي هتدم بنية املجتمع 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
وللزواج يف الرشيعة  .21الروم: ڇڱ  ڱ    ڱں

اإلسالمية مقاصد رشيفة وغايات نبيلة; كإعفاف 
النفس, وطلب النسل, والتآلف والتآزر بني املسلمني 

ا ومجاعات.وقد أدت التحوالت الثقافية  ا وأرسً أفرادً
إىل إحداث تغريات مهمة يف  واالجتامعية واالقتصادية

نظام الزواج من حيث (السن, وأسلوب االختيار, 
واملراسيم, والسكن...إلخ); األمر الذي أد إىل 

 انتشار ظاهرة تأخر سن الزواج بني الشباب.
للزواج يف املجتمع السعودي سمتان بارزتان مها: 
الزواج املبكر, وتفضيل الزواج من األقرباء,ترجع 

 إىل دافع التنشئة الدينية التي ينشأ عليها السمة األوىل
الفتى والفتاة يف األرسة, والثقافة اإلسالمية التي 
ا السمة الثانية  يتلقياهنا يف املؤسسات التعليمية. أمّ
(وهي الزواج من األقرباء) فرتجع غالبًا إىل الروابط 
القرابية التي تتميز هبا العالقات األرسية يف املجتمع 

 ).3: 1989خلشاب, السعودي (ا
 

شهد جمتمع اململكة العربية السعودية منذ بداية 
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أمهها:  ,لعدة عوامل ;اا كبريً ا اجتامعيً ات تغريً يالسبعين
الثروة النفطية, والطفرة يف ارتفاع أسعار النفط يف تلك 

, , وخطط التنمية الطموحة التي تبنتها الدولةاملدة
 من تطلب تنفيذها استقدام وإحضار عدد كبرييو

ختصصات متعددة الوافدين من خمتلف أنحاء العامل, و
 .( العليا, والوسطى, والدنيا) ممن حيملون مؤهالت
ن معهم عاداهتم, وتقاليدهم, ووقد جلب الوافد

 ,عادات املجتمع السعودي إىلوثقافاهتم املختلفة 
إىل تلك العوامل عامل الثورة  . يضافوقيمه ,وتقاليده

يف جمال  , التي شهدها العاملالتكنولوجية الكبرية
االتصاالت خالل العقد األخري من القرن العرشين, 
وبداية األلفية الثالثة, وخاصة يف جماالت 

نرتنت, وقنوات فضائية, إاإلعالم,وتقنية املعلومات من 
; وقد أسهم هذا العامل يف انفتاح  ومطبوعات وغريها

ن املجتمع السعودي عىل املجتمعات األخر أكثر م
ذي قبل, وتأثره هبا; و أد ذلك إىل إحداث تغريات 
عميقة يف املجتمع عىل مجيع نظمه االقتصادية, والثقافية, 

ا يف نظام األرسة والزواج.    واالجتامعية, وأثرت كثريً
أد ارتفاع عائدات النفط إىل ارتفاع مستو و

املعيشة يف اململكة العربية السعودية, وارتفاع متوسط 
) 3750من الناتج املحيل اإلمجايل من ( دخل الفرد

يف ) ريال عام 24.150) إىل (1969ريال يف عام (

: 2004−2000, خطة التنمية السابعة(  )1999(
خالل خطة التنمية الثامنة  هذا املتوسط ارتفع . كام)43

) 46.2), وإىل (2004) ألف ريال يف عام (43.7إىل (
, ثامنةة ال) ( خطة التنمي2009ألف ريال يف عام (

2005−2009 :42(. 
واستهدفت اإلسرتاتيجية ذات املد البعيد  

) ألف ريال  86.5نصيب الفرد من الناتج املحيل إىل( 
), أي: بمعدل زيادة إمجالية تقدر  2024بنهاية عام (

)خالل سنوات اإلسرتاتيجية (خطة  %98بنحو (
).وكان من آثار 2014:41− 2010التنمية التاسعة, 

; واملهوررتفاع يف هذا اجلانب تكاليف الزواج هذا اال
كام  نتج عنه عزوف كثري من الشباب عن الزواج.مما 

يف اململكة يف العقود ارتفع مستو التعليم 
ازداد عدد املدارس والكليات التابعة األخرية,و

يف ) منشأة تعليمية 3283للمؤسسات التعليمية من (
عام يف ة ) منشأة تعليمي23947) إىل (1969عام (

) عدد املدارس يف 2010وارتفع يف عام ( ,)2001(
عدد يف حني بلغ ) مدرسة, 47325التعليم العام إىل (

منها  ,) جامعة29اجلامعات احلكومية واخلاصة (
) جامعات خاصة (خطة 8و( ) جامعة حكومية,21(

كام كان الرتفاع معدالت , )2010التنمية التاسعة, 
املرأة السعودية جماالت دخول ل ,نسب تعليم اإلناث
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وتقييد عملية اختيار  ,الزواج يفالعمل آثار واضحة 
يف تفاقم ظاهرة تأخر سن  أسهموهو ما  ;رشيك احلياة

 الزواج لد الشباب.
 

 مشكلة الدراسة
تبني مما سبق مالمح التغري االجتامعي والثقايف  

الذي طرأ عىل املجتمع السعودي يف العقود 
تأخر سن الزواج للرجل واملرأة, األخرية,وأبرزها:  

حيث أشارت إحد الدراسات إىل وقوع معدل العمر 
ا للرجال, ويف 24املفضل للزواج يف حدود ( ) عامً

ا لإلناث (20حدود ( ). يف حني Abdullah,1999) عامً
أشارت دراسة أخر إىل تراوح السن املناسب للزواج 

ما بني  ) سنة للرجل, وللمرأة29 − 25حاليا ما بني (
). وإذا نظرنا إىل هذه 1987) سنة (حسني,20−29(

املعدالت نجد أن القيمة االجتامعية قد تبدلت نحو 
) يف 24سن الزواج; فاملرأة التي تصل إىل سن (

املجتمع التقليدي ومل تتزوج قد تقع حتت ما يسمى 
دائرة العنوسة, لكن وضع املجتمع اآلن ليس كذلك 

ا, و باإلضافة إىل نتيجة للعوامل التي ذكرن اها سابقً
نظرة املجتمع املختلفة نحو سن الزواج. وقد يرتبط 
ذلك بعامل التعليم, حيث يفضل الفتى أن يكون 
جامعيا أو حاصالً عىل درجة علمية عالية, وكذلك 

 ).2010الفتاة (عبداهللا, 
 السعودي عن الشباب عزوف ظاهرة أصبحت

سباب عديدة ال طواعية أو تأخر سن الزواج أل الزواج
ة التي باتت تقلق لحَّ من القضايا املُ  دخل هلم هبا

 تقلّ  ال أخر بظاهرة اوثيقً  اارتباطً  وترتبط ,املجتمع
تنامي معدالت العنوسة يف  يف هي املتمثلةو أمهية, عنها

الرغم من كل اجلهود التي  ;عىلاملجتمع السعودي
عىل ومشاريع إعانة الشباب  ,تبذهلا اجلمعيات اخلريية

 ).2009وغريها (املطريي,  ,الزواج
وأصبحت مشكلة تأخر سن الزواج بني اجلنسني 

من املشكالت التي يعاين منها  "العنوسة والعزوبة"
املجتمع اخلليجي عىل وجه العموم,واملجتمع 

وهناك شعور عام بأن "السعودي عىل وجه اخلصوص,
املشكلة موجودة يف كل بيت, وأن حجمها يتزايد, وقد 

كل ظاهرة, عىل األقل هذا ما تعكسه وسائل تش
اإلعالم املختلفة عرب الصحف واملجالت واإلذاعة 

 ).152: 2000 (األنصاري, "والتلفزيون
ق معظم االجتاهات املعارصة يف وممّا جيدر ذكره اتفا

العلوم االجتامعية واإلنسانية عىل أمهية دراسة أوضاع 
الشباب, واجتاهاهتم, ومشكالهتم, وقيمهم, ودورهم 
األسايس يف املجتمع, وتوسع نطاق هذا االهتامم عىل 
املستويني املحيل والعاملي,ولقيت دراسات الشباب 
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حليل والتفسري; بمختلف أنواعها عناية فائقة تتسم بالت
وذلك عىل الرغم من اختالف األطر الثقافية 
واالجتامعية التي حتيط بقضايا الشباب واهتامماهتم, 
وذلك عىل حسب اختالف التيارات االجتامعية 
واالقتصادية والسياسية التي تدرس فيها تلك الظواهر 

 ).45: 2005املتصلة بالشباب (إدريس, 
طار منطلقة من متثيل وتأيت هذه الدراسة يف هذا اإل

الشباب يف أي جمتمع الرشحية التي تشكل إرهاصات 
 تفاعلوال ,القابلة للتأثر , وكوهنا أكثر الرشائحاملستقبل

 استحقواوهلذا  املجتمعية;تغريات البرسعة مع كل 
يف  همالستثامر ;اهتامم واضعي خطط املجتمع التنموية

ا يقوي ذلك وممّ , وبنائه تأسيس قاعدة البناء املستقبيل
, وخاصة أنّ عن قضايا املجتمع همضاياعدم انفصال ق

قضية تأخر سن الزواج متثل أخطر هذه القضايا 
 ).2011(اجلوير, 

وبناء عىل ذلك, فتتلخص مشكلة هذه الدراسة يف 
حماولة معرفة أسباب ظاهرة تأخر سن الزواج من 
وجهة نظر الشباب اجلامعي يف املجتمع السعودي, 

 العوامل الرئيسة التي أدت إىل تفاقمها, والوقوف عىل
 واجياد احللول التي يمكن أن تسهم يف احلد منها.

 
 أمهية الدراسة:

تأخر سن الزواج من وجهة نظر  ظاهرة دراسة تعدّ 
من الدراسات التي هلا أمهيتها العلمية الشباب اجلامعي 

وذلك عىل  ,والتخطيطية والعملية واإلسرتاتيجية
 يت:النحو اآل

 األمهية العلمية:  −1
تتلخص أمهية هذه الدراسة من حيث بعدها 

 العلمي يف اآليت:
ا سهم تيمكن أن أ )  ا يف دراسة ظاهرة علمي إسهامً

تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 
 التزال الدراسات يف هذا املجال قليلة ; إذاجلامعي
ا الدارسات املتعلقة بالشباب يف خاصةً , وعمومً

 د.هذا الصد
دراسة ظاهرة تأخر سن الزواج  يتوقع أن تساعد  ) ب

من وجهة نظر الشباب اجلامعي, ومعرفة 
تطوير  , عىلاألسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة

 املعرفة النظرية حيال هذا املوضوع.

تسلط هذه الدراسة الضوء عىل موضوع حيوي ج ) 
 من املجتمع السعودي; ومهم يف حياة األفراد

 أسباب تأخر سن الزواج لد ها بمعرفةتعلقل
 ساعدت امك الشباب, وهم رشحية مهمة يف املجتمع,

اإلجابة عن عدد من  دراسة هذا املوضوع عىل
 يف هذا الصدد. املطروحة األسئلة
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ن التفسري العلمي لظاهرة تأخر سن الزواج من أد ) 
وجهة نظر الشباب اجلامعي من واقع حدوثها يف 

ا من االعتامد عىل املجتمع السعودي يقلل كثريً 
البحوث والدراسات التي أجريت عىل مثل هذه 
 املشكلة يف جمتمعات أخر ختتلف يف أحواهلا عن

عىل  اململكة العربية السعودية جمتمع األحوال يف
 .كافة املستويات

تعميق فهمنا حول أسباب  دراسةال هحاول هذتسهـ ) 
تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 

 لكشف عن اخلصائص املرتبطة هبا.اجلامعي, وا

إلجراء املزيد من  ;هد هذه الدراسة السبلمت )و
البحوث والدراسات التتبعية التي يمكن أن تأخذ 

 ;ا أكثر اختصاصية, وتتناول متغريات أخرأعامقً 
لتحديد أسباب ظاهرة تأخر سن الزواج من 

بيان , واجلنسني وجهة نظر الشباب اجلامعي من
 رتتبة عىل ذلك.اآلثار السلبية امل

 : ةاألمهية العملي −2
العميل  حيث بعدها من دراسةال هتكمن أمهية هذ

 يف اآليت:
نتائج هذه الدراسة ذات  جعلسيحاول الباحث أ ) 

 سمة تطبيقية عملية.

أسباب تأخر سن  يتوقع أن يسهم الكشف عنب ) 
واآلثار  الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي

 ;لك يف رفع كفاءة الشبابالسلبية الناجتة عن ذ
مستو وعيهم باآلثار  ورفعأنفسهم,  لتقويم

النامجة عن تأخر سن الزواج; مما يدعم دورهم 
اإلجيايب, واجتاههم نحو احلد من هذه الظاهرة, 

 آثارها السلبية.و

يف إنارة  اوتوصياهت ستسهم نتائج هذه الدراسةج ) 
ب الطريق أمام واضعي السياسات املتعلقة بالشبا

من الناحية الرتبوية, والتعليمة, والتوجيهية, 
 واإلرشادية, والتأهيلية.  

القائمني عىل  هذه الدراسة من املتوقع أن حتفز نتائجد ) 
صنع القرارات, وراسمي السياسات املتعلقة 

يف تطويرهم,  توظفوضع سياسات  يفبالشباب 
النامجة عن ثار اآلوالنهوض هبم, ومحايتهم  من 

 هرة, وسلبياهتا.هذه الظا

 :ةوالتخطيطي اإلسرتاتيجيةاألمهية  −3
تتمثل أمهية الدراسة من حيث بعدها اإلسرتاتيجي 

 والتخطيطي يف اآليت:
ما ستسفر عنه هذه الدراسة من نتائج  يمكن أن يعدّ أ ) 

 من روافد ا مهام رافدً  وتوصيات ومقرتحات,
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حل مشكالت الشباب,  إسرتاتيجيةرسم 
 هوض هبم.وتطويرهم, والن

الكشف عن أسباب تأخر سن  يتوقع أن يسفحب ) 
املجال  الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي

إجياد حل يف  املهمةأمام وضع احللول والربامج 
 ذه الظاهرة, واحلد من السلبيات املرتتبة عليها.هل

كوهنا  تكمن األمهية التخطيطية هلذه الدراسة يفج ) 
ملواجهة آثار  ;ميأحد منطلقات التخطيط العل

بام  ;تأخر سن الزواج لد الشباب من اجلنسني
تقدمه للمخطط من اقرتاحات جاهزة, 

ا إىل الواقع, وتوصيات علمية جتعله أكثر استنادً 
قاعدة بيانات ومعلومات ال  باإلضافة إىل توفريها

 وصاحب القرار. ,طغنى عنها للمخطِّ 
 

 أهداف الدراسة

والتحليل ظاهرة  تتناول هذه الدراسة بالبحث
تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي; 
وهبدف الوقوف عىل آرائهم نحو هذه الظاهرة, 
واألسباب املؤدية إليها, واآلثار الناجتة عنها, 
والتداعيات املرتبطة; هبا; بغية الوصول إىل توصيات 
ومقرتحات يمكن أن تسهم يف احلد من آثارها السيئة. 

 الدراسة يف التعرف عىل:وتتلخص أهداف 

االجتامعية واالقتصادية  اخلصائص − 1

 عينة الدراسة.فراد والديموغرافية أل
 دوافع الزواج لد الشباب. − 2
 حمددات االختيار الزواجي لد الشباب.  − 3
ظاهرة تأخر سن  إىل إبرازاألسباب املؤدية  − 4

 .اجلامعي, ورصدها الشباب من وجهة نظرالزواج 

املرتتبة عىل ظاهرة  الوقوف عىل أبرز اآلثار − 5
 .اجلامعي تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب

ملواجهة ظاهرة مناسبة; ولحل حماولة إجياد − 6
 .اجلامعي تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب

 
 

  تساؤالت الدراسة

وما  الدارسةمشكلة  صيغ إزاءيف ضوء ما         
د إىل تسعى احلالية ن الدراسة إمن أهداف, ف حدّ

 التساؤالت اآلتية: نجابة عإلا
اخلصائص االجتامعية واالقتصادية  ما أبرز − 1

 ?عينة الدراسةألفراد والديموغرافية 
من وجهة نظر الشباب  دوافع الزواجما أبرز  − 2

 اجلامعي?
من وجهة نظر حمددات االختيار الزواجي ما  − 3

  الشباب اجلامعي?
 بروز ظاهرة تأخر سنّ  إىل األسباب املؤدية ما − 4
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 ن وجهة نظر الشباب اجلامعي?مالزواج 

 أبرز اآلثار املرتتبة عىل ظاهرة تأخر سنّ  ما − 5
 اجلامعي? الزواج من وجهة نظر الشباب

ملواجهة ظاهرة  ;نسب احللول الالزمةأ ما − 6
 ?الزواج من وجهة نظر الشباب تأخر سنّ 

 
 

 الدراسة مفاهيم
  مفهوم الزواج −1

اط االقرتان واالرتب"يأيت الزواج يف اللغة بمعنى
واالجتامع. واألزواج: القرناء, والزوج: البعل, وهو 

). ويشري 216:1996(الفريوزآبادي, "خالف الفرد
اقرتان الرجل باملرأة بمراسيم رشعية "لفظ الزواج إىل 

(املنجد الوسيط يف اللغة العربية املعارصة,  "أو مدنية
469:2003 .( 

عقد يبيح للرجل " هو:ومن الناحية الرشعية 
هبدف تكوين  ;اة اتصال كل منهام باآلخر جنسي واملرأ

 ,صحبه إجراءاتتو ,أركان ورشوط هأرسة. ول
مثل:  ,رتتب عليه نتائج وحقوق وواجباتتو

 ,والصداق ,شهادواأل ,واإلشهار ,والقبول ,اإلجياب
ووجود  ,والكفاءة ,واملهر املناسب لظروف العاقدين
 ,جنيا مشرتكة للزوالويل. ويعطي هذا العقد حقوقً 

 ,وثبوت النسب ,وحسن العرشة ,حق االستمتاع :مثل

ويوسف,  (عبداهللا "وحرمة املصاهرة ,والتوازن
2004 :24.( 

ا  الزواجا أمّ  نظام اجتامعي يتضمن "فهو اصطالحً
ا يتحد بمقتضاه شخصان أو  كثر من جنسني أتعاقدً

 ;وزوجة أو زوجات ,خمتلفني يف شكل زوج أو أزواج
بحيث األوالد الذين يأتون  ,لتكوين عائلة جديدة

نتيجة هلذه العالقة أبناء رشعيني لكال 
 ).258(بدوي, د.ت:"الطرفني

ف  الزواج يف موسوعة العلوم االجتامعية وعرّ
يقوم  "Rite of passage"طقوس عبور  :أوالً  ":نهأب

ببعضهام بمغادرة  ةصل هلام ليس ةفيه رجل وامرأ
. رسهتام أصليتني, والبدء يف تكوين رستيهام األأ
عالقة تكون من املتوقع أن تدوم ما بعد  ا:ثانيً و

بجانب هذا  لإلنجاب,الفرتة الزمنية الرضورية 
: 1999(مان, "يعترب الزواج بمثابة عقد قانوين

415 −416.(  
أما إجرائيَا فيقصد بالزواج يف هذه الدراسة: 
العالقة التي تنشأ بني الرجل واملرأة وفق عقد 

ا وق ا,معرتف به رشعً يبيح االتصال اجلنيس  انونً
ا لتكوين أرسة, وإنجاب  بينهام, ويكون أساسً
أطفال, وتنشأ بموجبه حقوق وواجبات للزوجني 
واألبناء, يف ضوء قواعد معينة حيددها الرشع, وتتفق 
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  مع العادات والتقاليد االجتامعية السائدة.
  مفهوم الشباب اجلامعي −2

شاب), وهو من مفردة لكلمة ( "الشباب يف اللغة:
يف سن الشباب, وقيل: الغالم يف حد البلوغ إىل 

(املنجد الوسيط يف اللغة العربية  "الثالثني
 ). 544:2003املعارصة,

ا فهم:  ا الشباب اصطالحً األفراد الذين ترتاوح "أمّ
أعامرهم ما بني الثامنة عرشة والرابعة والعرشين, أي: 

تميز هذه مة. وتالدراسة العا−عادة − الذين أمتوا 
 "املرحلة بأهنا مرحلة انتقالية إىل الرجولة أو األمومة

 ).452(بدوي, د.ت:
 ,ختضع لنمو بيولوجي من جهة ةعمري مرحلة وتعدّ 

ا من سن البلوغبدءً , ولثقافة املجتمع من جهة أخر, 
وانتهاء بدخول الفرد إىل عامل الكبار, حيث اكتملت 

يف حياول عمليات التطبيع االجتامعي. وهذا التعر
الدمج بني االشرتاطات العمرية والثقافة املكتسبة من 

 املجتمع.
وإجرائيًا يقصد بمفهوم الشباب اجلامعي يف هذه 
الدراسة: الطالب اجلامعي املنتسب إىل جامعة امللك 
سعود بالرياض, والدارس يف الفصل الثاين من العام 

 هــ).1434/1435الدرايس (
 راسة والدراسات السابقةثانيًا: اإلطار النظري للد

توجد نظريات علمية عديدة, يمكن أن تسهم يف 
تفسري ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب 
اجلامعي. وقبل استعراض تلك النظريات نشري  إىل 
قيام الدراسة احلالية عىل مبدأ التكامل النظري يف 
تفسري تلك الظاهرة; حيث إهنا ال تقرص رؤيتها عىل 

ك الظاهرة وتفسريها عىل منظور بعينه, وإنام فهم تل
ا يسلط  تعتمد عىل أكثر من منظور يتناول مدخالً حمددً
الضوء عىل جانب ما من جوانب الظاهرة املدروسة, 

 وذلك وفق ما ييل:
  :نظرية التجانس−1

ترتكز هذه النظرية عىل فكرة أن الشبيه يتزوج 
لناس بشبيهه, وأن التجانس هو الذي يفرس اختيار ا

ا كرشكاء يف الزواج ال االختالف  بعضهم بعضً
والتضاد. بمعنى أن االختيار الزواجي قائم عىل أساس 
من التشابه والتجانس يف اخلصائص والسامت 
 اجلسمية, وتشابه يف الدين, واجلنس, واملستو
االقتصادي, والسن, والتعليم, واحلالة الزواجية, 

 ).10: 1996وغريها (الشعباين, 
ليشمل  ;متد البحث عن التشابه والتجانسبل ي

ا اخلصائص أو السامت اجلسمية أن يكون  :أي ,أحيانً
هناك تشابه بني الرشيكني يف الطول ولون 

ومن املصطلحات التي ترادف لخ. إ...البرشة
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فلتجانس, الزواج التجانيس. ويُ ا هذا تعريف  عرّ
ا أو ال ميل الناس شعوري " :الزواج بأنهالنوع من 

الختيار رشيك تتشابه خصائصه مع ; اري شعو
 ).1981(الساعايت,  خصائصهم

 
 وأبرز عوامل النظرية وفق ما ذكره (هروش,

 ) اآليت:59− 2010:57
املشاركة  ضمت التجانس يف اخلصائص االجتامعية:أ ) 

تكون  حيث االجتامعية يف السلوك والعادات,
 يف السلوك املتأثر باملعتقدات أظهردرجة التجانس 

 اخللفية الثقافية لألرسة.ب التأثريثم  ,الدينية
 يف ميلهذا العامل  يمثل التجانس يف التعليم: ) ب

ىل الزواج برجال أعىل منهن يف إ − عادةً  −النساء 
إىل يميل الرجال  يف حني ,املستو التعليمي

املستو التعليمي. وقد يف لزواج بنساء أقل منهم ا
فع املستو أثبتت بعض الدراسات أنه كلام ارت

تفضيل الزواج من إىل التعليمي للفرد زاد ميله 
 مستو تعليمي عال. إىل رشيك وصل 

يكون هذا النوع  التجانس يف االجتاهات وامليول:ج ) 
ا عىل  القيمو من التشابه لد الطرفني مؤرشً

, كام يكون عامالً  التجانس بني الزوجني مستقبالً
ا للغاية يف إطالة مدة احلياة  ,الزوجية مؤثرً

 واستقرارها.

التجانس يف املهنة واملكانة االجتامعية د ) 
الزواج من داخل املكانة  دّ يع واالقتصادية:

ا اجتامعيًا مفضالً   ,االجتامعية املامثلة معيارً
وخاصة من وجهة نظر اآلباء ذوي املكانة 
االجتامعية العالية عندما يرشعون يف تزويج 

 ياالختيار الزواج وسواء تم الزواج أو ,أبنائهم
عن طريق األشخاص أنفسهم أو عن طريق 

فإن كونه من داخل املكانة االجتامعية  ,آبائهم
ا أساسي  دّ يع للمحافظة عىل نسب  ;ارشطً

ا األفراد الذين ومكانتها االجتامعية. أمّ  ,العائلة
ا  مكانةينتمون إىل  منخفضة فإهنم يكسبون كثريً

إىل  عندما يتزوجون من أشخاص ينتمون
مستويات طبقية أعىل من مستوياهتم. وبغض 

فإن  ,النظر عام يفضله األفراد أو يرغبون فيه
  .نفسها تكون من داخل املكانة املزوجاتمعظم 

 التجانس يف الصفات واخلصائص اجلسمية:هـ ) 
حالة من  هترجع أمهية هذا العامل إىل خلق

.  التجانس الفيزيقي بني الرشيكني مستقبالً

الوضع املألوف لسن الزواج هو انس يف العمر:التجو ) 
ويرجع ذلك إىل  ,االشاب أكرب من الفتاة سن كون 

فضالً  ,من األنثى أأن نضجه البيولوجي عادة أبط
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, حيث عىل عاتقهعن األعباء االقتصادية امللقاة 
من للزواج ملتنوعة اتطلبات امليتعني عليه توفري 

 لخ.إومهر... ,وأثاث ,سكن

ا  ولو دققنا النظر يف املجتمع السعودي عمومً
لوجدنا أن األزواج يتزوجون نساء أصغر منهم سنا, 

 وقلام نجد شابا يأخذ فتاة متاثله يف العمر, أو تكربه.
ا يف دً ا جيّ سهامً إونظرية التجانس يمكن أن تسهم 
املجتمع  منظور تفسري الظاهرة حمور الدراسة يف

 أنّ ؤكد مقوالت تخاصة أن هناك السعودي, و
,حيث اختيار الطرف اآلخرمهم يف التجانس أساس 

 إذبني الطرفني,  , والعالقةالتشابه والتجانسيقوي 
كام يمتد البحث  .ينتميان إىل اجلامعة أو البيئة نفسها

 ينيواملستو ,الدين ضملي ;عن التشابه والتجانس
والتعليم, واحلالة  ,والسن ,االجتامعيواالقتصادي 

 وغري ذلك. ,صائص الفرديةواخل ,الزواجية
  :نظرية التجاور املكاين − 2

لنظرية حول امليل إىل هلذه اتدور الفكرة الرئيسة 
 ,دالزواج بني أشخاص جيمعهم نطاق جغرايف حمدّ 

معهم به جتلزواج ممن ا إىل اختيارفبعض الناس يميلون 
لتواصل أو االختالط اصلة مكانية تتيح هلم فرصة 

 ,اجلرية :عوامل عرباملكاين  يتحدد التقارب .والتعارف
أو  ,أو املشاركة يف نشاط مهني ,أو الزمالة ,أو القرابة

 ).2004يوسف, عبداهللا, أو ثقايف ( ,اجتامعي
 تقديمهذا االجتاه  ومن هذا املنطلق حياول

 هاريختاإذ يفرتض أن الفرد عند  ;تفسريات علمية
الرتباط بشخص يعرفه, أو إىل الزواج فإنه يميل ا

يف نطاق قريب منه, وهكذا ير أصحاب  يعيش
 املهمةهذه النظرية أن التقارب املكاين من العوامل 

ا, أي د ال حيدّ  :يف إمتام الزواج, وليس عامالً حمددً
ا بعينه بل  ,ليختاره الشخص املقبل عىل الزواج ;فردً

 نْ إ :أي" ,جمال الصاحلني للزواج يقترص حتديده عىل
عملية االختيار  أصحاب هذه النظرية يرون أن

للزواج تتم يف نطاق جغرايف حمدد, يكون بمثابة جمال 
وهو ما يطلق عليه  ,مكاين يستطيع الفرد أن خيتار منه

: 2005(وسيلة, "الفرصة األيكولوجية لالختيار 
54.(  

وال تتعارض هذه النظرية مع نظرية التجانس يف 
من يتجانس معه الفرد مكن أن خيتار امل من ;معطياهتا

يقيمون يف بيئته و ,حيتك هبم ممن صفاته وخصائصه يف
أو  ,أو يوجدون معه يف مكان العمل ,السكنية
 أو غريها. ,الدراسة
يف تفسري ظاهرة  تسهم هذه النظريةيمكن أن و

يلحظ تأخر سن الزواج يف املجتمع السعودي; حيث 
أو  ,الشاب السعودي عن زوجة فيمن جياورونه بحث
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املواصفات التي مع تطابق تأن جياورون أرسته, برشط 
, و يف العادة أن تكون أقل منه من حيث نرشهاي

وأصغر منه من حيث العمر, فإذا , املستو التعليمي
 ,التجاور املكاين القريب منه معهذه الصفات  توجد

هذه  تتوفرإذا مل صحيح فلن يرتدد, والعكس 
  الصفات.

 نظرية القيمة:−3

عن دور القيم  نظرية إىل البحثهذه العمدت 
وال سيام كتابات  االختيار الزواجي يفوتأثريها 

يف قيم الشخص يف  إمكانية التفكريير الذي , (كومز)
األمهية التي  تفاوت ويرجع ذلك إىل ,نظام متدرج

من ثم وضعها اإلنسان, وأسبغها عىل أشياء خمتلفة, و
مركز  الحتالهلا ;لشخصكبرية لالقيم أمهية  متثل

ألولوية يف النسق القيمي اخلاص به, كام الصدارة وا
إذا  ,أهنا تتجىل يف صورة رد فعل عاطفي واضح

هذا اجلانب  عىل إثرقوبلت بأي نوع من التحدي, و
الفرد رفاقه بام فيهم اختيار نطقي امل فمنالعاطفي,

من بني الذين يشاركونه, أو عىل األقل  رشيكة حياته
عاطفي يكمن يف ألن األمان ال ;يقبلون قيمه األساسية

 ).55− 54: 2005ذلك (وسيلة, 
األشخاص فترتبط نظرية القيمة بنظرية التجانس; 

املتشاهبني يف بيئاهتم وخلفياهتم االجتامعية يتشاهبون يف 

; ألن القيم واملحافظة عليها قيمالحكمهم عىل 
فامليل إىل التجانس ;اخلربة االجتامعية عربتكتسب 

الذين يشرتكون بتباط انعكاس لرغبة كل شاب يف االر
وقد يضغط والتعامل معهم, معه يف القيمة األساسية, 

لضامن  ;االجتاه نحو التجانس من أجل ااآلباء أحيانً 
مع اجتاهاهتم  وقيمه اتفاق اجتاهات الرشيك اآلخر

 ).60: 2010وقيمهم (هروش, 

وفيام يتعلق بتفسري نظرية القيمة ظاهرة تأخر سن 
االختيار  عملية ودي; نجد أنالزواج يف املجتمع السع

تشرتك فيها أطراف عديدة غري  جمتمعنايف  يالزواج
فالقيم التي نشأ عليها الشاب لن تقوده إىل  ;الرشيكني

أو  ,التعليميف  هأو أعىل من سنا, الزواج من فتاة أكرب منه
أو خمتلفة معه يف املكانة  ,الوضع االقتصادي

ن رشيك يضمن االجتامعية. والشخص دائامً يبحث ع
 ).15: 1996معه نجاح حياته العائلية (الشعباين, 

ا الختالف األنساق القيمية بني األفراد, فإن  ونظرً
أو  آخر,تلف من فرد إىل ختاالختيار عىل أساس القيمة 

 فاألرسة ذات النشأة الدينية خر;من أرسة إىل أ
تعطي  يف حنيتضع درجة أعىل لالختيار,  (امللتزمة)
والطبقة  , درجة أعىل للمكانة االجتامعيةأرسة أخر
 ).38: 2004يوسف, عبداهللا, وهكذا ( ,االجتامعية

نظرية القيمة أن النجاح يف الزواج مرتبط  تؤكد
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كلام كان فسائل الدين والقيم الرفيعة; متقدير الفرد ب
اإلنسان شديد احلرص عىل أداء الواجب, مؤمنًا 

كذلك, النحو  عىل هذا بالقيم, وكان الطرف اآلخر 
يف حياته الزوجية  ; للسعادةكانت الفرصة أمامه كبرية

 ).78: 2009(اجلوير, 
يمكن أن تسهم هذه النظرية يف تفسري الظاهرة 
حمور الدراسة; ألن األشخاص يميلون دائامً يف اختيار 
رشيكة احلياة إىل من يشاركوهنم أو ينطلقون من نفس 

ليد, والقيم القيم, واألفكار, والعادات, والتقا
السلوكية, واألخالقية ويكونون بالتايل متجانسني 

  معهم ومتشاهبني يف القيم نفسها.
 نظرية النسق األيكولوجي: −4

ا األيكولوجيمفهوم النسق  عدّ ي ا جديدً  ;مفهومً
ويؤكد هذا , املحيطة لتحليل عالقة اإلنسان بالبيئة

ن يف أثر البيئية الفيزيقية املحيطية باإلنسا فهوم امل
فهو نسق تفاعيل وظيفي بني  سلوكه االجتامعي;

اإلنسان والبيئة الفيزيقية,بام تشمله من مناخ وحرارة 
وبيئة عمل, وما تتضمنه من تأثريات أو مشكالت 
تنعكس عىل األفراد املوجودين هبا. والتفاعالت 
مستمرة ومتبادلة بني اإلنسان والعوامل الفيزيقية 

رية أمهية دراسة العنارص املحيطة به. وتضيف هذه نظ
الفيزيقية املحيطة باإلنسان, وتأثريها فيه وسلوكها 

النسق ). و (Loker,1993:14-24االجتامعي (
من املفاهيم البيولوجية التي استعارهتا  األيكولوجي)
البرشية عند تطوير إطارها التصوري  األيكولوجيا

 ذات ومؤداه أن كل املجتمعات الطبيعية ,املبكر
ترتبط ارتباطًا  ,مع بعضها تتفاعلنات احلية التي لكائا

ا ببيئاهتا,   (عبد املنعم, وتشكل كتلة واحدة,وثيقً
2001:87 .( 

 احلسبانالتي جيب أن تؤخذ يف  هذا من أهم املبادئ
) 573−1996:572ق  (أبو زيد,ـــعند دراسة النس

 ما ييل:   
 تغرية. ألهنا م; تعقد العالقة بني اإلنسان والبيئةأ )     
استمرار التفاعل  يتكون النسق األيكولوجي منب ) 

 .البيئة الطبيعية واإلنسان واملجتمع بني
 من ثموليس خالقها, و ,اإلنسان جزء من الطبيعةج ) 

 ويؤثر فيها. هبا, فهو يتأثر 
  .حماولة توافق وتكيف مع البيئة  يفاإلنسان دائامً د ) 

رز وظائف من أب وهناك وظيفتان أساسيتان تعدان
تتمثل يف احلفاظ  ,داخلية :ألوىلا ,النسق األيكولوجي

عىل العالقات املتوازنة بني األجزاء املكونة للنسق. 
وأداء  ,خارجية, تتمثل يف التفاعل مع البيئة :والثانية

الوظيفة املطلوبة من النسق. ومعنى ذلك أن النسق 
 ,عىل الوضع القائم حيافظ عىل عنارص بعضها يحيتو
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 - Leighninger,1977:44تحرك نحو التغري(ي ضهاوبع

49.( 
وفيام يتعلق بتفسري نظرية النسق األيكولوجي 

نجد  ,ظاهرة تأخر سن الزواج يف املجتمع السعودي
من خالل النظرة الشاملة  دراسةال هأهنا تفيد يف هذ

حتليل تارخيي يعتمد عىل  عن طريق دراسةملشكلة ال
فاعل العوامل الطبيعية النظرة املنظومية الشاملة لت

ا; ألن إذا  ناوالسياسية واالقتصادية واالجتامعية معً
ملايض القريب لتاريخ اململكة العربية إىل ارجعنا 

السعودية نجد أن ظهور البرتول يف اململكة كان له دور 
وخاصة بعد ارتفاع  ,يف إحداث تغريات عديدة مهم
خل ادوث طفرة اقتصادية دإىل حمما أد  ;سعره
ساعد عىل اإلرساع يف خطوات التنمية , واململكة

ا, بني اانتشار التعليم كالشاملة  إلناث والذكور معً
مما  ;جمال العمل إىلوتبع ذلك عمل املرأة وخروجها 

ارتفاع  :منها ,حدوث تغريات اجتامعية عديدة إىل أد
سن الزواج بجانب التحرض يف ظل التحول إىل نمط 

طلبه ذلك من مسكن خاص وما يت ,األرسة النووية
تغري املسكن واتساعه مع  باإلضافة إىل ,عند الزواج

عىل  يأصبح اليوم حيتو ;إذالتغريات التكنولوجية
 ,وما صحب ذلك منأجهزة كهربائية حديثة مكلفة

كل هذه العوامل الطبيعية فعادات املهور واألفراح, 

ا  ,واالقتصادية والسياسية واالجتامعية تفاعلت معً
ن  عقبات عديدة أمام إمتام الزواج.    توكوّ
 

  الدراسات السابقة
الرتاث النظري للدراسة احلالية بعد مراجعة عىل 
جمموعة من الدراسات التي تناولت ظاهرة تأخر سن 
ا, باإلضافة إىل الدراسات التي  الزواج تناوالً مبارشً
تناولت العوامل املؤدية إىل بروز تلك الظاهرة, أو 

تبة عليها; لذا سوف تعرض تلك الدراسات اآلثار املرت
 عرب حمورين مها:

ظاهرة تأخر  الدراسات التي تناولتاملحور األول: 
ا, ومنها:  سن الزواج تناوالً مبارشً

 العوامل") بعنوان: 2009دراسة املطريي ( -
 الزواج سن بتأخر املرتبطة واالقتصادية االجتامعية

 من عينة ميدانية عىل : دراسةالسعودي الشباب عند

.هدفت هذه الدراسة إىل "جدة  مدينة يف الشباب
 لد الزواج سن تأخر ظاهرة حجم عىل التعرف

 عىل والوقوف مدينة جدة, يف السعودي الشباب

 هبذه املرتبطة واالقتصادية االجتامعية املتغريات

 تصف تلك معلومات قاعدة توفري وحماولة الظاهرة,

ا علميًا; الظاهرة  مالئمة سرتاتيجيةبإ للخروج وصفً

 التي تصاحبها يف الظاهرة واملشكالت هذا من حتد
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 املنهج الدراسة واستخدمت .األرسة السعودية

 البيانات باستخدام مجع وتم التحلييل, الوصفي

 جمتمع متثل الشباب من عينة عىل طبقت استبانة

 عدة نتائج, منها: أن إىل البحث. وتوصلت الدراسة

 اختيار يف األهل وتدخل ليمالتع مواصلة يف الرغبة

 من الزوجات تعدد مبدأ قبول وعدم الرشيك املناسب

 أن كام يف الظاهرة, املؤثرة االجتامعية العوامل أهم

 التكنولوجية واالختالط احلياة بعنارص االنشغال

 إىل املؤدية االجتامعية األسباب من الوافدة باحلضارات

 تائجالشباب. وأسفرت الن لد سن الزواج تأخر

ا عن وجود  املؤدية إىل االقتصادية العوامل بعض أيضً

 ارتفاع يف لد الشباب,تتمثل الزواج سن تأخر

 احلياة, وتعقد وتطور الزواج, حفالت تكاليف

 عىل القدرة وعدم املعيشة, مستو وارتفاع متطلباهتا,

ا عن وكشفت السكن املستقل. توفري  النتائج أيضً

 الذكور ية بنيذات داللة إحصائ فروق وجود

ا أكثر اإلناث إن حيث واإلناث,  بالعوامل تأثرً

كام أظهرت  الذكور, من واالقتصادية االجتامعية
ا أكثر العمر حديثي أن النتائج  الطارئة بالتحوالت تأثرً

 .املجتمع من غريهم عىل

العوامل  ") بعنوان:2005دراسة إدريس ( - 
زواج من االجتامعية الراهنة التي تؤدي إىل تأخر سن ال

وجهة نظر الشباب وتصور مقرتح لدور طريقة خدمة 
. سعت هذه الدراسة إىل التعرف عىل العوامل "الفرد

االجتامعية الراهنة التي تؤدي إىل تأخر سن الزواج من 
وجهة نظر الشباب, وكذا التعرف عىل العالقة بني 
العوامل االجتامعية الراهنة وبني تأخر سن الزواج, 

ور مقرتح لطريقة خدمة الفرد, ومن ثم وضع تص
بحيث يطبق عىل الشباب الذين تأثروا هبذه العوامل, 
وأدت إىل تأخر سن الزواج لدهيم. طبقت الدراسة يف 
مديرية الشباب باملنصورة,خاصة الشباب املرتددين عىل 

) مفردة من 286النادي االجتامعي,وبلغ حجم العينة (
د عينة الشباب الذين انطبقت عليهم رشوط أفرا

الدراسة. وأسفرت نتائج الدراسة عن تأثر الشباب 
بمجموعة من العوامل االجتامعية التي تؤدي إىل تأخر 
سن الزواج لدهيم,تتمثل يف العوامل االجتامعية بنسبة 

%,والعوامل االقتصادية بنسبة بلغت 70.2بلغت 
%, 77.82%, والعوامل الثقافية بنسبة بلغت 79

%. كام أسفرت 77.84ة بلغت والعوامل النفسية بنسب
ا عوائق  النتائج عن تداخل العوامل األربعة لتشكل معً

 تؤدي إىل تأخر سن الزواج لد الشباب. 

 العوامل") بعنوان: 1996دراسة الشعباين ( -

 يف الفتيات زواج والثقافية لتأخر سن االجتامعية

. "جدة مدينة عيل دراسة ميدانية:احلرضي املجتمع
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ىل الكشف عن العوامل االجتامعية هدفت الدراسة إ
 الزواج سن تأخر والثقافية واالقتصادية التي أدت إىل

حتقيق هذا اهلدف استعانت  أجل جدة. ومن مدينة يف
 ,الوصفي املنهج التارخيي الدراسة بمنهجني مها:

 يف واملسحي االجتامعي, كام اتبعت الطرق اإلحصائية
 ٬تغرياتبعض امل بني العالقة االرتباطية إجياد

باإلضافة إىل متثيل االستبانة أداة جلمع البيانات. 
 ) فتاة400وطبقت الدراسة عىل عينة بلغ حجمها (

يعملن يف خمتلف القطاعات احلكومية  غري متزوجة
واخلاصة. وأسفرت الدراسة عن نتائج عديدة, أمهها: 
أن إقبال الفتيات عىل التعليم والتحاقهن بمجاالت 

 إىل ارتفاع سن زواجهن, فكلام العمل املتوفرة أد
الفتاة فيه الذي تقيم للحي االجتامعي ارتفع املستو 

 التباعد من هذه األحياء ملا تتسم به سن زواجها; تأخر

العامئر  أو لوجود الوحدات السكنية, بني املكاين
 عن سن املتأخرات املنعزلة. كام أن غالبية أرس الفتيات

من موطنها  انتقلتريفية  أصول زواجهن تعود إىل
 األرسة مدة إقامة طالت جدة; فكلام مدينة إىل األصيل

 لضعف وذلك فتياهتا; ارتفع سن زواج مدينة جدة يف

جدة وبني  مدينة والتفاعل بني األرس يف الروابط
 رغبة تقطنه الذي احلي أقربائها. وكلام اختارت األرسة

فتياهتا,  زواج جماورة األقرباء انخفض سن يف

س صحيح. كام أوضحت النتائج أن إرصار والعك
 يكون ربام أولياء األمور عىل تزويج الفتاة من األقرباء

بمهور  اآلباء أن مطالبة كام تأخري زواجها, يف سببًا
ا, لبناهتم يؤخر سن أوضحت النتائج  زواجهن. وأخريً

 يف دور له بني األرس االجتامعية ضعف العالقات أن
 .زواج الفتيات سن تأخر

عوامل ") بعنوان: 1994اسة اجلودي (در -
تأخر سن زواج الفتيات السعوديات العامالت: 
دراسة ميدانية لبعض الفتيات العامالت يف القطاع 

. هدفت الدراسة إىل "احلكومي بمدينة الرياض
التعرف عىل ظاهرة تأخر سن زواج العامالت 
السعوديات يف مدينة الرياض وتقيص آراء بعضهن 

أرسهن يف هذه الظاهرة. ولتحقيق هذا فقط دون آراء 
اهلدف جلأت الباحثة إىل سجالت حمكمة الضامن 
واألنكحة, ملعرفة أعداد حاالت الزواج املتاحة, 
ومعرفة أعامر املتزوجات ألول مرة; للتأكد من ارتفاع 
متوسط سن زواج الفتيات السعوديات الاليت يتزوجن 

عندما تأكد ألول مرة قبل إجراء الدراسة امليدانية, و
وجود ظاهرة تأخر سن زواج الفتيات العامالت يف 
القطاعات احلكومية بمدينة الرياض,حاولت الباحثة 
معرفة أسباب هذا التأخر. وشمل جمتمع الدراسة 

) عاملة سعودية غري متزوجة. وقد جتاوزت 784(
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أعامرهن الرابعة والعرشين, ومن ثم اختريت عينة غري 
فق نسبة جهة كل عمل إىل احتاملية من كل مهنة و

العدد الكيل للعامالت غري املتزوجات (يف بعض 
القطاعات التي تم أحيص عدد العامالت فيها). وقد 
استخدمت الباحثة استبانة جلمع البيانات. وتوصلت 
الدراسة إىل جمموعة من النتائج,أبرزها:أن النخراط 
العامالت السعوديات يف مراحل التعليم أثراً يف تأخر 
سن زواجهن; فارتفاع مستو تعليمهن أد إىل 
ارتفاع أعامرهن. كام أثر اختالف املستو التعليمي يف 
ترتيب أمهية العوامل التي قد تسبب تأخر فرص زواج 
العامالت من وجهة نظر أفراد العينة, إذ اختلف 
ترتيب أمهيتها حسب اختالف مستو تعليم 

ائج العامالت غري املتزوجات. كام أوضحت نت
الدراسة أن اختالف نوع املهنة يؤثر يف ترتيب أمهية 
العوامل التي قد تسهم يف تأخر سنّ زواج العامالت, 
وأنه كلام زادت مدة إقامة أرس العامالت السعوديات 
يف مدينة الرياض ارتفعت متوسطات أعامر العامالت 
السعوديات غري املتزوجات. كام تبني أن اختالف مدة 

 املناطق احلرضية يؤدي إىل اختالف إقامة األرس يف
طرق االختيار الزواجي من وجهة نظر العامالت غري 

 املتزوجات.

تأخر ") بعنوان: 1994دراسة اجلوير ( -

. "الشباب اجلامعي يف الزواج: املؤثرات واملعاجلة
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل األبعاد 
 واملتغريات (العوامل) املؤدية إىل تأخر الشباب

اجلامعي عن الزواج املبكر, وحماولة معاجلة العوائق 
التي تؤدي إىل ذلك التأخر, واقرتاح احللول ملواجهة 
العوائق املؤدية إىل عزوفهم. واعتمدت الدراسة عىل 
منهج املسح االجتامعي, ومثلت االستبانة أداة جلمع 
ا من األسئلة املتعلقة  البيانات, وتضمنت عددً

ا جمتمع الدراسة فمنهم طالب بمتغريات الدراسة.  أمّ
 الرابع للفصل األول, وطالب املستو املستو
الثالث للفصل الثاين جلميع األقسام والتخصصات 

جامعة  –املوجودة بكلية العلوم االجتامعية بالرياض 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. وبلغ عدد جمتمع 

, متثلت العينة بـ (236الدراسة ( لبًا. ) طا75) طالباً
وتوصلت الدراسة إىل أنّ معظم العوامل واملتغريات 
ا بظاهرة تأخر الشباب  املرتبطة ترتبط ارتباطًا دقيقً
اجلامعي عن الزواج املبكر, ومنها: مواصلة الشباب 
اجلامعي دراستهم, وتكاليف الزواج, واملسؤوليات 
املرتتبة عىل الزواج, وغالء املهور, وطريقة اختيار 

, وقلة الدخل األرسي الشهري, والزواج رشيكة احلياة
من سعودية. يف حني تبني أن هناك بعض العوامل 
األخر التي هلا ارتباط بدرجة أقل هبذه 
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الظاهرة,وهي:تأثر الشباب اجلامعي باالختالط 
بالوافدين,وإحلاح األهل واألقارب عىل الشباب 
بالزواج من القريبات, وتوافر السكن املالئم, وسفر 

 إىل اخلارج, ووسائل اإلعالم. الشباب

 
بعنوان:  )1992دراسة العبيدي وخليفة ( -

بعض املحددات األرسية واالجتامعية لتأخر زواج "
. ركزت الدراسة عىل تقيص "الفتيات: دراسة ميدانية

العالقة بني اخلصائص االجتامعية واالقتصادية لألرسة 
وبني تأخر زواج الفتيات يف مدينة الرياض. وتكونت 

% من 14.7) أرسة (بواقع 88) أرسة, منها (599ن (م
ا  جمموع األرس) تعاين من ظاهرة تأخر زواج فتياهتا,أمّ
بقية األرس فال وجود لتلك الظاهرة بينها. وكشفت 
نتائج الدراسة عن أمهية جمموعة من اخلصائص 
األرسية املرتبطة بتأخر زواج الفتيات,لعل أمهها: 

لد الفتيات البالغات  ارتفاع متوسط سنوات التعليم
) سنة أو أكثر, حيث ترتفع نسبة األرس 18من العمر (

التي تعاين من ظاهرة تأخر زواج الفتيات بارتفاع 
متوسط سنوات تعليم الفتيات البالغات العمر 
املذكور. كام أوضحت النتائج أمهية املستو التعليمي 
ة للمرأة يف تفسري ظاهرة تأخر سن الزواج للفتاة,وأمهي

إسهام عمل املرأة خارج املنزل يف تفسري تلك 

الظاهرة;ألن نسبة األرس التي تعاين من ظاهرة تأخر 
زواج الفتيات ترتفع بارتفاع نسبة العامالت خارج 
 املنزل يف األرسة. كام كشفت النتائج  عن أمهية املستو
االقتصادي واالجتامعي لألرسة يف تأخر زواج 

لتي تعاين من هذه الظاهرة  الفتيات;ألن نسبة األرس ا
هي األرس التي ترتفع فيها نسبة العاملني يف املهن الفنية 
واإلدارية, حيث يرتفع فيها متوسط الدخل الشهري, 
ومن ثم تقطن األحياء الراقية. وهذه املؤرشات الثالثة 
تعكس املستويني االجتامعي واالقتصادي لألرسة. كام 

يف تأخر زواج  أوضحت النتائج أمهية متغري احلي
الفتيات; ألن األرسة التي اختارت احلي الذي تقطنه 
رغبة يف جماورة األقرباء واجلامعة أقل معاناة من ظاهرة 
تأخر زواج الفتيات مقارنة باألرس التي مل تعط األقرباء 
ا عند اختيارها احلي الذي تقطنه. وقد  أو اجلامعة وزنً

ا إىل اختالف األرس  يف مد خلصت الدراسة عمومً
معاناهتا من ظاهرة تأخر زواج الفتيات باختالف 

 خصائصها االجتامعية واالقتصادية.
الدارسات التي تناولت موضوعات  املحور الثاين:

تتعلق بالزواج وقضاياه املختلفة, وأوردت عربها 
 الظاهرة حمور الدراسة, ومنها:

 
اختيار "بعنوان:  )2010دراسة هروش ( -
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يدانية استطالعية مقارنة بني رشيك احلياة: دراسة م
. هدفت إىل الوقوف عىل املواصفات التي "جيلني

تراها الفتاة اجلامعية حول الصفات املفضلة يف زوج 
املستقبل, وتفسري أثر االختالفات الثقافية واالجتامعية 
يف هذه املواصفات,ومعرفة معايري وأساليب االختيار 

بمبادئ  الزواجي للطالبة اجلامعية,ومقارنة ذلك
اإلسالم, والكشف عن دور عوامل التغري الثقايف 
واالجتامعي واملادي يف إحداث اختالفات بني آراء 
األمهات والفتيات. ومتثلت عينة الدراسة يف عينة 

) من جمموع طالبات مركز %80عشوائية متثل (
الدراسات اجلامعية, الاليت اخرتن من أقسام خمتلفة; 

كشفت نتائج الدراسة أن لضامن عدم التمييز. وقد 
التغري الذي تعيشه اململكة العربية السعودية أد إىل 
تغريات إزاء اختاذ القرار النهائي للزواج; حيث وافقت 
املبحوثات من األمهات والطالبات عىل إعطاء الفتاة 
حرية يف اختاذ القرار بمشاركة والدهيا, والتوافق عىل 

طبة زوج املستقبل, كام سمح معظم األهل  بفرتة خِ
تكون وسيلة التعارف عربها: اهلاتف يف رأي 
األمهات, واملقابالت داخل املنزل يف رأي الطالبات. 
طبة  بيد أن هناك من األمهات من ال يوافقن عىل فرتة خِ
معينة; لتنايف ذلك مع الدين اإلسالمي, ومع عادات 
ا االجتاه  املجتمع السعودي وتقاليده. واختفى أيضً

امً املتمثل يف رضورة وحتمية الزواج من السائد قدي
األقارب, وتأكيد انتامء الزوج إىل قبيلة ما. وهذا ما 
يؤكد التأثري الذي أحدثته املتغريات يف سلوكيات 
األفراد وانطباعها يف اجتاهاهتم, وتأثريها يف تعديل هذه 

 االجتاهات نحو األفضل.
اجتاهات " :) بعنوان2009دراسة غانم (  -

دراسة نفسية  :و الزواج وقضاياهالشباب نح
إىل التعرف عىل هذه الدراسة . سعت "استطالعية

 ,اجتاهات عينة من الشباب املرصي جتاه الزواج
والعديد من القضايا املرتبطة به,وشملت:الطريقة التي 

,ومواصفات الطرف عربهايفضل الشباب الزواج 
اآلخر الذي يريد االقرتان به, والتعرف عىل رد الفعل 

للفتاة) إذا عرف أن لرشيكه اآلخر  م(سواء للشاب أ
ماضيًا, والكشف عن أسباب جلوء بعض الشباب أو 
الفتيات إىل عالقات غري مرشوعة قبل الزواج, كام 
حاولت الدراسة التعرف عىل أسباب العنوسة للذكور 
واإلناث,وأسباب ارتفاع معدالت الطالق يف املجتمع 

ا الت عرف عىل أسباب تأخر املرصي املعارص, وأخريً
سن الزواج للشباب والفتيات,وكذا كيفية استقرار 

بعد الزواج.واعتمدت  واستمرارها العالقات األرسية
 تهاعين تكونتو,الدراسة عىل املنهج الوصفي املقارن

) حالة من 300) حالة, مقسمة إىل (700(من 
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االستبانة مثلت ) حالة من اإلناث. و400(والذكور, 
. امجع بياناهتالدارسة يف  الشخصية كأدايتواملقابالت 

عن طرق , منها: الكشف نتائجعدة وتوصلت إىل 
مثل: الزواج عن طريق اإلعالن  ,جديدة يف االختيار

, يف فازيف اجلرائد, وعن طريق مكاتب الزواج, والتل
 .رفض الزواج عن طريق اإلنرتنتنفسه الوقت 

يف كور, وأظهرت عينة اإلناث تساحمًا إزاء مايض الذ
يف عينة الذكور جتاه  نفسها إىل النتيجةيتوصل مل حني 

تمايض اإلناث, وغريها من النتائج التي  يف  فرسّ
 ضوء اخلصوصية احلضارية للشخصية املرصية.

آراء " :) بعنوان2008دراسة الغريب ( -
الطلبة اجلامعيني السعوديني نحو الزواج من 

طلبة إىل التعرف عىل آراء ال هدفت  ."األقارب
اجلامعيني السعوديني نحو الزواج من األقارب بام قد 

ا–يؤثر  تأخر سن الزواج, وكذلك التعرف  يف − أحيانً
عىل اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف زواج األقارب كام 

. كام هدفت الدراسة إىل يونيراها الطلبة اجلامع
التعرف عىل العالقة بني متغريات: (العمر, 

النمط و ستو االقتصادي,املو التخصص العلمي,و
تفضيل زواج بني نمط زواج الوالدين) ووالبيئي,

من ثم حتديد سامت االختيار الزواجي واألقارب,
الدراسة  وطبقتاملفضلة لد الطلبة اجلامعيني.

باستخدام منهج املسح االجتامعي عىل عينة من طالب 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بمدينة 

.) طالب528( عددهاوبلغ الرياض,  ومن أهم النتائج  اً
أن غالبية أفراد عينة  :التي توصلت إليها الدراسة

الدراسة يفضلون الزواج من خارج العائلة, وال 
دت النتائج يؤيدون زواج األقارب. كام  أسباب حدّ
يف املرتبة حيث جاء  ,عدم تفضيل الزواج القرايب

ويف  ,توقعةاألوىل سبب املجاملة يف عالج املشكالت امل
ويف املرتبة  ,املرتبة الثانية انتشار األمراض الوراثية

ويف  ,الثالثة جماملة األهل عىل حساب الشاب نفسه
 ,املرتبة الرابعة تدخل األقارب يف املشكالت األرسية

ويف املرتبة اخلامسة املفاجئة يف بعض القيم 
ويف املرتبة السادسة توقع زيادة نسبة  ,والسلوكيات

ويف املرتبة السابعة استمرار املشكالت ,ةاإلعاق
ويف املرتبة الثامنة واألخرية ارتفاع  ,األرسية دون حل

إىل أن ترتيب السامت  كام توصلت النتائج املهور. 
السامت الشخصية  عىل النحو اآليت: املفضلة للزواج

ثم  خالق احلسنة,سمة األثم  ,سمة الدينثم للفتاة, 
سمة القرابة ثم لألرسة, املكانة االجتامعية  سمة

االقتصادي. و التعليمي وينيارتفاع املستثم العائلية, 
الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة نتائج كام كشفت 

عينة من أفراد إحصائية بني بعض متغريات املبحوثني 
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الدراسة (العمر, واملستو االقتصادي, ونمط زواج 
 .الوالدين) وبني متغري تفضيل الزواج القرايب

 :) بعنوان2004الرومي والصائغ (دراسة  -
الزواج يف اململكة العربية السعودية: دراسة شاملة "

إىل هذه الدراسة سعت  ."لقضايا وشؤون الزواج
دراسة واقع الزواج يف املجتمع السعودي دراسة 

للتعرف عىل العالقة بني املتغريات التنموية  ;شاملة
اج, سن الزوالتي شملت  قضايا الزواجبني و
الصفات والزواج, يف التوفيق بني الراغبني و, هتكاليفو

إجراءات الزواج, والزواج من اخلارج, واملرغوبة, 
تعدد الزوجات, وعدد األوالد, ونمط األرسة, و
تربية األوالد, والطالق. وبلغ ورصاع األدوار, و

, نصفهم اً مبحوث )1040(حوايل  دراسةحجم عينة ال
وقد وزعت من النساء.  والنصف اآلخر ,من الذكور

عىل املناطق اإلدارية يف اململكة, وعددها ثالث  العينة
عرشة منطقة إدارية. واقترص توزيع أداة الدراسة عىل 

وعينة شملت عواصم تلك املناطق  )13( عددها,
عدد من املراكز باإلضافة إىل حمافظة, ) 105(و,عاصمة

 اسة يفومتثلت أداة الدروالقر التابعة لتلك املناطق. 
عدة  . وتوصلت إىلابياناهتلمجع  استخدمت يفاستامرة 

 يفتكاليف الزواج ال تكمن  ارتفاع نأ نتائج, منها:
تكاليف األخر بارتفاع الارتفاع قيمة املهر, بل 

لتفاخر ا بسبب ,املصاحبة عادة إلجراءات الزواج
 ,واملأكل ,أو مسايرة اآلخرين يف امللبس ,االجتامعي

 أسفرت النتائج عن حدوث أكثركام وحفل الزفاف. 
الرأي ; عىل الرغم من معرفة بني األقارب الزواجات

طويالً وقتًا  ربام استغرقالرشعي والطبي يف ذلك, و 
 إلقناع الكثري من أفراد املجتمع بالزواج من األباعد.

العوامل ") بعنوان 1997دراسة الدورسي ( -
عىل مدريس االجتامعية املعوقة للزواج: دراسة ميدانية 

ومدرسات املرحلة الثانوية واملتوسطة بمدينة 
حتقيق هدفني  إىل هذه الدراسة سعت ."الرياض
حماولة تقديم وصف كمي للعوامل  :األول:متكاملني

عىل  دراسةلزواج يف جمتمع الا التي تعوقاالجتامعية 
وذلك يف جمالني أساسيني  ,واملجتمعي الفردي ينياملستو

الالزم ملتطلبات الزواج, وجمال مها:املجال املادي 
بكونه التفاعل االجتامعي الالزم حلدوث الزواج 

عملية اجتامعية. يف حني حتدد اهلدف الثاين يف حماولة 
تقديم ما يفرس إعاقة الزواج عند بعض األفراد من 

. وقد حتدد املجال اجلغرايف دراسةاجلنسني يف جمتمع ال
فتمثل يف مجيع  يف مدينة الرياض, أما املجال البرشي

املعلمني السعوديني واملعلامت السعوديات العاملني 
والعامالت يف املدارس املتوسطة والثانوية احلكومية. 

األغلبية من جمموع  اعتقادوقد كشفت الدراسة عن 
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ق وبوجود العوامل اآلتية بدرجة تع دراسةأفراد عينة ال
 ,كثرة متطلبات الزواجو ,املعيشةو ,الزواج: املهور

وأظهرت ارتفاع قيمة متطلبات الزواج غري املهر. و
بعوامل ارتفاع املساكن, وصعوبة  النتائج املتعلقة
, وغري غري املتزوجني ;ألن اعرتافملكية املسكن

من املعلمني واملعلامت بأمهيتها يف إعاقة  املتزوجات
 املتزوجني واملتزوجات.  ا لدوبدرجة أكرب مم ,الزواج

اجتاهات " :بعنوان )1995وطفة ( دراسة - 
إىل  سعت ."الشباب نحو عادات الزواج ومظاهره

حتديد اجتاهات الشباب نحو العادات والتقاليد 
ودراسة الفروق القائمة بني اجتاهات  ,الزواجية السائدة

تاجلنسني. ولتحقيق هذا الغرض,  لقياس  ;استبانة أعدّ
اجتاهات الشباب وقيمهم نحو منظومة جوانب احلياة 

املسح الشامل  هنجالدراسة  هنجت ية واالجتامعية.الثقاف
عام لطالب املعسكرات الصيفية يف صيف 

ينظمه احتاد الشباب يف سوريا  ),وهو برنامج1992(
ا, وبلغ عدد الطالب الذين  , يف املعسكرات وجدواسنويً

 حيث وزعت ,وطالبة طالبٍ  )800وكذلك الطالبات (
. عدد اإلناث نةأفراد العيعىل مجيع  دراسةاستبانة ال

 ) طالباً 487(مقابل , %39.1 ة بلغتطالبة بنسب )313(
كشفت نتائج الدراسة وجود  و%. 60.9 بلغت نسبةب

إحصائيًا لصالح اإلناث يف اإلجابة  اللةد ذات فروق

وذلك يف إطار النظر إىل الزواج  ,البند األول ن أسئلةع
إىل رفض  يتجهن اإلناث أنظاهرة سلبية. كام ونه كب
بدرجة أكرب من الذكور, و أهنن  بدأ الزواج املبكرم
وذلك  ,مبدأ زواج البنات قبل سن العرشين نرفضي

ا الذكور  إىل يف حني  يميل  .بدرجة أكرب من الذكور أيضً
رفض مبدأ اختيار رشيك املستقبل عن طريق األهل 
بدرجة أكرب من اإلناث, كام متيل اإلناث إىل االعتقاد 

تاة رشيك حياهتا. يف حني ير برضورة اختيار الف
كام  ,الذكور أن العالقات العاطفية رضورية قبل الزواج

أن وبيّنت يرفضون عادة املهور بدرجة أكرب من اإلناث. 
ا لتعدد الزوجات من الذكور أن ,واإلناث أكثر رفضً

بعض العادات الزواجية التقليدية مازالت ترضب 
الشباب.  من مهمةجذورها يف صفوف رشائح اجتامعية 

وإذا كانت النسب اإلحصائية حمدودة وغري كبرية عىل 
فإن ما متثله يف إطار الواقع  ,املستو اإلحصائي

وتأثريها يف  ,االجتامعي يشري إىل نفوذ العقلية التقليدية
  وأفكارهم. ,ذهنية الشباب

الفتاة " :) بعنوان1989دراسة اخلشاب ( -
ية عىل املعارصة والزواج: دراسة اجتامعية ميدان

إىل معرفة موقف الفتاة  هدفت ."املجتمع السعودي
السعودية املعارصة من الزواج وبعض القضايا املتعلقة 

ا إىل التغريات التي طرأت عىل الزواج يف ; به استنادً
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املعايري التي ترتكز معرفة وكذلك  ,املجتمع السعودي
اعتمدت الدراسة وعليها يف اختيارها رشيك املستقبل. 

من طالبات  طالبة )450(نة عشوائية بلغت عىل عي
جامعة  يف وذلك ,اجلامعة يف خمتلف مراحل الدراسة

امللك عبد العزيز بجدة. واستغرقت الدراسة امليدانية 
أن  :من أمهها عديدة, نتائج إىلخلصت وأربعة أشهر.  

 ,ال تقترص عىل الفتاة والشاب يلزواجاعملية االختيار 
غالبًا ما يكونون من  يطةشرتك فيها أطراف وستبل 

املجتمع السعودي باالختالط  ;لعدم سامحاألقارب
أبناء من بني اجلنسني. كام تبني اختفاء تفضيل الزواج 

أظهرت نتائج التحليل الكمي أن نسبة ;والعمومة
%. يضاف اتفضيل هذا النوع من الزواج بلغت صفرً 

األقارب, فهناك من إىل ذلك تقلص تفضيل الزواج 
غري من جيايب واضح نحو الرغبة يف الزواج إاجتاه 

عىل املرتبة  صفة الشخصية حصلتاألقارب. و
من بني الصفات التي تفضلها الفتاة السعودية يف  األوىل,
ثم  ,االنسجام العاطفي سمة هايثم تل ,زوج املستقبل

يف املرتبة و ,املنصب ثم ,ثم العائلة ,املستو التعليمي
 .جاء الثراء األخرية

دراسة " :) بعنوان1987ة قناوي (دراس -
. "مقارنة لبعض معوقات الزواج يف مرص والبحرين

حتددت مشكلة الدراسة يف التعرف عىل أهم املعوقات 

تأخر سن الزواج لد الشباب يف مرص إىل املؤدية 
والبحرين, ومد إحساس الشباب املرصي 
والبحريني هبذه املعوقات, وأثر اجلنس والسن 

من تها ذلك. وتكونت عين يفليمي واملستو التع
شاب وفتاة  )240(قوامها  عزبجمموعة من الشباب ال
. موزعة بالتناوب بني الدولتنيمن مرص والبحرين, 

من العاملني اإلداريني مرص وقد اختريت عينة شباب 
واختريت عينة  ,لسهولة اإلجراء ;بجامعة الزقازيق

ا شباب البحرين من العاملني بالكلية اجلامعية  ,أيضً
 ا). وتكونت أدات120العينة ( عدد أفراد وبلغ إمجايل

معوقات  ةواستبان ,من استامرة بيانات خاصة دراسةال
أن أكثر  ;من أهم نتائج  الدراسةكان الزواج. و

ا لد شبايب هي: مرص والبحرين  املعوقات تأثريً
حيث حصلت عىل املرتبة ارتفاع تكاليف الزواج,

عدم توفر السكن املناسب يف  جاءت مشكلةثم  األوىل,
لعامل ااملرتبة الثانية. وبذلك يكون البعدان املشكالن 

ليها ت , ثماالقتصادي يف مقدمة معوقات الزواج
,ومن بينها: االرتباط الزائد  العوامل األخر

ونقص املعلومات واخلربات  بالوالدين واألرسة,
ليات الزواج, ؤواجلنسية, واخلوف من حتمل مس

 .يلزواجاصعوبة االختيار ومشكلة 

 



  صالح بن إبراهيم اخلضريي: ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي: دراسة ميدانية  100

 

 تعقيب ومناقشة
استعرضت الدراسة احلالية جمموعة من الدراسات 
السابقة املتنوعة التي تناولت ظاهرة تأخر سن الزواج يف 
األدبيات االجتامعية,املجموعة األوىل تناولت ظاهرة 
ا, قد وركز بعضها عىل  تأخر سن الزواج تناوالً مبارشً

ىل املتغريات االجتامعية, حجم الظاهرة, والوقوف ع
), يف حني ركز 2009واالقتصادية, املرتبطة هبا (املطريي, 

ا;  بعضها عىل العوامل االجتامعية واالقتصادية عمومً
للخروج بمقرتح حول دور خدمة الفرد يف حل ظاهرة 

  ).2005تأخر سن الزواج (إدريس, 
وركزت بعض تلك الدراسات عىل النساء 

), وطبقت بعضها 1994(اجلودي, ), و1996(الشعباين, 
) يف حني ركز بعضها عىل 1996عىل الطالب (اجلوير, 

دراسة الظاهرة عرب األرس السعودية (العبيدي, واخلليفة, 
1992.( 

تتفق الدراسة  احلالية مع الدراسات السابقة  
املذكورة يف املحور األول يف تناوهلا موضوع الظاهرة 

ها يف املنطلقات, لكنها ختتلف عن حمور الدراسة,
واألهداف, والعينة, ويف الوقت نفسه, ركزت الدراسة 
احلالية عىل فئة الشباب يف جامعة امللك سعود يف عام 

), وذلك بعد العديد من التغريات االجتامعية 2014(
واالقتصادية والثقافية يف املجتمع السعودي, وطروء 

ا أ خر الظاهرة عىل إثر هذه التغريات, وأخذها أبعادً
 تستحق املتابعة والرصد.

ا الدراسات املذكورة يف املحور الثاين فركزت عىل  أمّ
بيان أمهية الظاهرة موضوع الدراسة, ومن ثم احلاجة إىل 
تناوهلا تناوالً علميا يفرس الظاهرة, وحياول الوقوف عىل 
احلقائق املرتبطة بتأخر سن الزواج لد الشباب 

لدراسات التي تناولت اجلامعي السعودي; وخاصة أن ا
ا, والشباب  تلك الظاهرة يف املجتمع السعودي عمومً
ا ال تزال غري متالئمة مع أمهية  اجلامعي خصوصً
الظاهرة وانعكاساهتا عىل الفرد واملجتمع, وخاصة أهنا 
تصنف يف كثري من األحوال من حيث كوهنا تأثريات 

ر وركز بعضها عىل كيفية اختيا سلبية غري مرغوبة فيها.
رشيك احلياة, واجتاه الشباب نحو الزواج وقضاياه, 
وبعضها ركز عىل آراء الطالب اجلامعيني نحو الزواج 
من األقارب, يف حني ناقش بعضها العوامل االجتامعية 
التي تعوق الزواج, واجتاهات الشباب نحو عادات 

  الزواج, ومظاهره...إلخ.
وعىل الرغم من وجود اتفاق واختالف بني 

ة احلالية والدراسات السابقة يف هذا اجلانب, الدراس
فإن الباحث قد استفاد منها يف حتديد اإلطار النظري 
للدراسة, وساعدت يف إثراء األدبيات اخلاصة 
بالدراسة,كام أسهمت يف وضع وحتديد اإلجراءات 
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املنهجية التي اتبعتها; لتنفيذ هذه الدراسة, وكذلك يف 
ة) املستخدمة يف مجع تصميم أداة الدراسة (االستبان

املادة امليدانية, كام استفاد الباحث من تلك الدراسات 
 يف حتليل نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها.

 
 جراءات املنهجية للدراسةاإل: اثالثً 

 نوع الدراسة: −1
ظاهرة تأخر سن إىل دراسة ه الدراسة هذ هتدف

 عرب الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي, وذلك
اخلصائص االجتامعية واالقتصادية رف عىل التع

والديموغرافية ألفراد عينة الدراسة, وكذلك التعرف 
عىل دوافع الزواج لد الشباب, وحمددات االختيار 
الزواجي لدهيم, ورصد األسباب املؤدية لربوز ظاهرة 
تأخر سن الزواج, واآلثار املرتتبة عىل ذلك, والوقوف 

لك الظاهرة من وجهة عىل أنسب احللول; ملواجهة ت
 نظر الطالب اجلامعي.

يف إطار الدراسة احلالية دخل ي وكل ذلك
التي تستهدف تصوير  التحليلية الوصفية لدراساتا

 امعينً  اوحتليل وتقويم خصائص جمموعة معينة أو موقفً 
هبدف احلصول عىل ;غلب عليه صفة التحديدت

 معلومات كافية ودقيقة عنها.
 منهج الدراسة:  −2

املسح االجتامعي عىل منهج  ذه الدراسةه تمدتاع
 الدراسةاملنهج املالئم لطبيعة  بكونه عن طريق العينة;

  .وأسئلتها من وجهة نظر الباحث
يف احلصول عىل معلومات  الباحث واستخدمه

وتسهم يف حتليل  ,دقيقة, تصور الواقع االجتامعي
مجع املعلومات الدقيقة عن " :ظواهره, ومن أهدافه

عة أو جمتمع أو ظاهرة من الظواهر, وصياغة عدد مجا
ا  ,من التعميامت أو النتائج التي يمكن أن تكون أساسً

يقوم عليه تصور نظري حمدد لإلصالح االجتامعي, 
ووضع جمموعة من التوصيات أو القضايا العلمية التي 
 "يمكن أن ترشد السياسة االجتامعية يف هذا املجال

 ).164: 1982(حممد, 
 :تمع الدراسةجم −3

تكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع الطالب 
بجامعة امللك سعود املنتظمني يف الفصل الدرايس 

الغ هـ),والب1435−1434الثاين للعام اجلامعي (
, موزعني عىل خمتلف 1910عددهم ( ) طالبٍ

الكليات النظرية والتطبيقية يف اجلامعة نفسها يف مرحلة 
سلم).  104( من دارسني مقرر سالبكالوريو

) يوضح تفاصيل ذلك عىل النحو 1واجلدول رقم (
 اآليت:
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 .باختالفهاسلم) يف كليات اجلامعة النظرية والتطبيقية  104( مقررأعداد الطالب داريس . )1جدول رقم (

 ةـــالكلي عدد الطالب

 العلوم الطبية التطبيقية 110

 اهلندسة 203

الرتبية 145
 العامرة والتخطيط 46
 العلوم 177

 اآلداب 333

 العلوم اإلدارية  290

 احلقوق والعلوم السياسية 117
 اللغات والرتمجة 54
 التمريض 55
 علوم األغذية والزراعة 0
 السياحة واآلثار 71
الطب 180
 طب األسنان 1
 علوم احلاسب واملعلومات 90

 الصيدلة 38

 املجموع 1910
 

 :سحبها عينة الدراسة وإجراءات −4
سعى الباحث إىل أن تكون العينة ممثلة ملجتمع 

داد العام ـــالدراسة; ولذا اختار إحد مقررات اإلع

عة كافة باختالف كلياهتم. ـــــالتي يدرسها طالب اجلام
تخدم الباحث ـــولتحديد احلجم األمثل للعينة اس

, وبموجبها (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610)معادلة: 
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  ) طالب.320ل للعينة يف (ـحلجم األمثحدد ا
ومن ثم اختربت عينة قصدية من الطالب يف 
الكليات وقت مجع البيانات, املنتظمني وداريس مقرر 

سلم) يف الفصل الدرايس الثاين من العام  104(

) 2هـ). واجلدول رقم (1435−1434اجلامعي (
يوضح أعداد الطالب الذين وقع عليهم االختيار يف 

الستبانات منهم, وذلك عىل حسب الكليات تعبئة ا
 والشعب عىل النحو اآليت:

      
 .يف متثيل أفراد عينة الدراسةاالختيار  موقع عليه لذينسلم) ا 104( أعداد الطالب داريس مقرر. ) 2جدول رقم (

 الكلية عينة الدراسة يف الشعب املختارةأفراد عدد 

 العلوم الطبية التطبيقية 19
 دسةاهلن 28
الرتبية 21
 العامرة والتخطيط 12
 العلوم 25
 اآلداب 40

 العلوم اإلدارية  36
 احلقوق والعلوم السياسية 20
 اللغات والرتمجة 13
 التمريض 13
 علوم األغذية والزراعة 0
 السياحة واآلثار 15
الطب 26
 طب األسنان 18
 علوم احلاسب واملعلومات 20
 الصيدلة 14
 جموعامل 320
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ا قصديا;  104جر اختيار مقرر ( سلم) اختيارً
لكونه من مواد اإلعداد العام التي يتحتم عىل مجيع 
طالب اجلامعة التسجيل فيها, فضالً عن كون الطالب 
يف هذا املستو عىل وشك التخرج, ومن ثم يتوافر 

ر من اخلربة والعقالنية التي تساعد عىل لدهيم قد
 تفهمهم طبيعة الدراسة, واهلدف منها.

 :وحدة التحليل −5
يتعني حتديد هذه الوحدة يف أي دراسة عادة يف 
ضوء اهلدف الذي يسعى الباحث إىل حتقيقه عرب 
دراسته; وبناء عىل ذلك يسعى الباحث إىل تقيص 

وجهة نظر املعلومات املتعلقة بتأخر سن الزواج من 
الشباب اجلامعي;ومن ثم تكون وحدة التحليل هي: 
الطالب الذي يدرس يف جامعة امللك سعود وقت 

 تطبيق الدراسة.
 :أداة مجع البيانات −6

تعدّ أداة مجع البيانات من أهم مراحل اإلجراءات 
املنهجية املتبعة يف كل دراسة; إذ بواسطتها وحسن 

بيانات الدراسة اختيارها وتصميمها, يمكن أن تصبح 
عىل درجة كبرية من املوضوعية, وأن ختدم أهدافها, 

 وجتيب عن أسئلتها املختلفة.
ة استبانأعد  هلذه الدراسةجلمع البيانات الالزمة و

; ليكون موضوعيا, ومناسبًا  ا ومفصالً ا دقيقً إعدادً
لالستخدام,ويستطيع أن يعكس واقع املشكلة 

قق أهدافها, وقد مر املدروسة;وجييب عن أسئلتها, وحي
 تصميمها باملراحل اآلتية:

 املرحلة األوىل: وضع التصور املبدئي ألداة الدراسة  
يضم  ألداة الدراسة, ا مبدئياتصورً  الباحثوضع 

 اآليت: عربوذلك وعباراهتا,  بأسئلتها,الفقرات املتعلقة 
مشكلة الدراسة, وما انتهى إليه  حولمرئياته  - 1
ت والنظريات املتصلة بالظاهرة دبيااألمراجعته  عرب

حمور الدراسة, والدراسات السابقة ذات الصلة 
األول جزأي الدراسة:  عرببالظاهرة املدروسة, وذلك 

 والثاين.
عدد من  كتضمنها)ةداة (االستبانتصميم األ  - 2

والفقرات التي تعكس اجلوانب  األسئلة والعبارات
ق ما املختلفة من أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة, وف

د ونوقش  األول والثاين. أي الدراسة:يف جز حدّ
 ;داةالتشاور مع عدد من املهتمني حول األ - 3

د من مد صالحيتها بصورة مبدئية.  للتأكُّ

داة, وتم إجراء تعديالت رئيسة متت مراجعة األ - 4
  عليها, حيث أصبحت أكثر دقة ومناسبة للتطبيق.

 .داةاملرحلة الثانية: صدق األ
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مد إىل الكشف عن املرحلة  ذهسعى الباحث يف ه
عىل قياس ما  امعرفة مد قدرهتاألداة ب صدق
ا لقياسه توضع وللتثبت من مد صدق  .أساسً
 :اتعبت اخلطوات اآلتية دراسةالهذه يف  األداة
صياغة األسئلة والفقرات ذات العالقة  - 1

الوثيقة بأهداف الدراسة صياغة واضحة ومفهومة, 
 بحيث يمكن فهم حمتواها.

جتمع بني أن عي يف صياغة األسئلة رو - 2
ذلك يساعد  ة;حيثواملفتوح ةاملغلق اإلجابات

 املبحوث عىل اختيار اإلجابة املناسبة.
األداة عىل عدد من األساتذة  تعرض - 3

واملتخصصني يف علم االجتامع واخلدمة االجتامعية, 
كلية اآلداب بجامعة امللك  واملحارضين واملنتسبني إىل

يف مد وضوح  آرائهمإبداء  طلب منهمو سعود, 
  .حتديد العبارات الغامضة, أو املعقدةمع داة, أسئلة األ

اقرتاح بعض األسئلة التي يروهنا مناسبة يف  - 4
أصالً لقياسه, وهذا  تترتيبها, ومد قياسها ما أعد

أو صدق  ,ما يسمى بأساليب الصدق الظاهري
 املحكمني.

, داةاملحكمون مرئياهتم حول فقرات األ اأبد - 5
مقرتحاهتم آراؤهم وتضمنت ووأسئلتها,وعباراهتا,

كذلك , وتكررهاحذف بعض العبارات التي يرون 

حذف بعض األسئلة التي يرون أن اإلجابات عنها 
ا.  بدهيية ومعروفة سلفً

ا من مرئيات املحكمني,  - 6 استفاد الباحث كثريً
وأعاد صياغة بعض األسئلة والفقرات, وحذف 

الفقرات واألسئلة التي  من اعددً  كام أضاف ,بعضها
إىل األسئلة والفقرات  اقرتحها بعض املحكمني

 .السابقة
أو  ,جلأ الباحث إىل أسلوب صدق املضمون - 7

د من أن حمتو األ داة صدق املحتو; بغرض التأكُّ
 طرح يف األداة فيام مفهوم للمجتمع الذي سيجيب عامّ 

ا مبدئي األ لتحقيق ذلك طبقتبعد. و ا عىل داة تطبيقً
) طالبًا; وذلك 30غ عددهم (البالعينة من الطالب 

ف عىل مد وضوح أسئلة وفقرات األ داة هلم للتعرُّ
بمختلف مستوياهتم الدراسية, وكانت غالبية 

ودالة إحصائيًا عند مستو  ,معامالت االرتباط إجيابية
وهذا يدل عىل االتساق الداخيل والرتابط  ;)0.01(

يبني تفاصيل  )3قم (رواجلدول  .داةبني فقرات األ
 : عىل النحو اآليت ذلك
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 .لعبارات بالدرجة الكلية للمحورلمعامالت ارتباط بريسون . )3جدول رقم (
 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة املحور

 **0.686 13 **0.563 8 األول

9 0.550** 14 0.634** 

10 0.671** 15 0.703** 

11 0.650** 16 0.631** 

12 0.585** − − 
 **0.761 21 **0.507 17 الثاين

18 0.551** 22 0.761** 

19 0.613** 23 0.746** 

20 0.586** − − 

 **0.484 33 **0.642 24 الثالث

25 0.561** 34 0.672** 

26 0.490** 35 0.468** 

27 0.440** 36 0.571** 

28 0.458** 37 0.623** 

29 0.493** 38 0.650** 
30 0.554** 39 0.533** 
31 0.428** 40 0.623** 
32 0.503** − − 

 **0.687 45 **0.742 41 الرابع

42 0.760** 46 0.708** 

43 0.753* 47 0.570** 
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 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة املحور

44 0.625** 48 0.742** 
 

 .  )3جدول رقم (تابع 
 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة ل االرتباط باملحورمعام رقم العبارة املحور

 **0.692 54 **0.602 49 اخلامس

50 0.758** 55 0.687** 

51 0.749** 56 0.719** 

52 0.733** 57 0.740** 

53 0.637** − − 
 .)0.01عند مستو (إحصائيًا دالة  **

       

 ) أن قيم معامل ارتباط3يتضح من اجلدول رقم (
كل عبارة من العبارات مع حماورها موجبة, ودالة 

) فأقل; مما يدل 0.01إحصائيا عند مستو الداللة (
 عىل صدق اتساقها مع حماورها.

 
 داةاملرحلة الثالثة: ثبات األ

إذا كان صدق أداة الدراسة يدور حول معرفة  
ا لقياسه;  مد قدرة األداة عىل قياس ما وضعت أساسً

ناقش مد قدرة أداة الدراسة عىل إجياد فثبات األداة ي

البيانات نفسها من املبحوثني مهام تكرر تطبيقها, وبناء 
فإن أداة الدراسة تعدّ صاحلة للدراسة إذا  عىل ذلك,

كانت قادرة عىل إعطاء البيانات نفسها كلام أعيد 
تطبيقها, وال يقل هذا البعد أمهية عن قضية صدق 

د من هذا اجلانب األداة; إذ يتوجب عىل الباح ث التأكُّ
حتى تتسم دراسته باملوضوعية. وللتأكد من ذلك 
استخدم معامل معادلة ألفا كرونباخ,واملستخدم عادة 

) يوضح ذلك 4يف إنجاز هذا الغرض. واجلدول رقم (
 عىل النحو اآليت:

 

 
 

  .ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةمعادلة معامل .  )4جدول رقم (
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 ثبات املحور عدد العبارات ستبانةاالحماور 
 90.7934 دوافع الزواج

 70.7395 لزواجياحمددات االختيار 
 .   )4جدول رقم (تابع 

 ثبات املحور عدد العبارات ستبانةحماور اال
 0.7983 17 تأخر سن الزواجإىل األسباب املؤدية 

 80.8497 اآلثار املرتتبة عىل تأخر سن الزواج
 90.8686 ملواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج ;اختاذها ةلواجباحللول ا

 0.8929 50 الثبات العام
 

) أن درجة معامل 4يتضح من اجلدول رقم (
); وهذا 0.8929الثبات العام عالية, حيث بلغت ( 

يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 
 راسة.يمكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين للد

 وفق ما ييل: داة (االستبانة)وجاءت حماور األ
 ,البيانات األولية للمبحوثني ضم: املحور األول

واملتمثلة يف: السن, والدخل الشهري, ومكان امليالد, 
سايس ومع من يعيش املبحوث, ومن املعني األ

 نوع السكن, وطبيعته.ولألرسة, 
 اج.: تضمن أسئلة تتناول دوافع الزواملحور الثاين

: خصص ألسئلة تتعلق بمعرفة املحور الثالث
 حمددات اختيار الزواج.

املؤدية األسباب  ملعرفة ;: تناول أسئلةاملحور الرابع

 تأخر سن الزواج.إىل 
ألسئلة تتعلق باآلثار املرتتبة  أفرد: املحور اخلامس

 عىل تأخر سن الزواج.
تضمن فقرات تتعلق باحللول  املحور السادس:

 ;اذها من وجهة نظر الشباب اجلامعيالواجب اخت
 ملواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج.

وطلب من أفراد عينة الدراسة اإلجابة عن األسئلة 
 "ليكارد"مقياس  التي تضمنتها تلك املحاور عرب 

, 5موافق بشدة =( :هي من مخس فقراتالذي يتكون 
, غري موافق 2=, غري موافق3أعرف= , ال4موافق=
) يف احلقل عالمة ( املبحوث عيض), حيث 1بشدة=

 املناسب.
 أساليب مجع البيانات: −6
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د الباحث من صالحية أداة مجع البيانات,  أكّ بعد تَ
 مجعت البيانات امليدانية من امليدان, وذلك عرب اآليت: 

حصل و ,شؤون الطالب عامدةالباحث  راجع - 1
عىل قائمة توضح الشعب, والقاعات, والوقت, وعدد 

مْ يف مجيع كليات اجلامعة يف  الطالب داريس لَ مقرر سَ
 هـ).1435−1434الفصل الدرايس الثاين لعام (

الباحث مع عدد من طالب تواصل  - 2
الدراسات العليا والبكالوريوس بكلية اآلداب بجامعة 
امللك سعود; ملساعدته عىل مجع البيانات امليدانية, 

ا كانوا سببًا كبريً بل يف ذلك,  اكبريً  اووجد منهم تعاونً 
تدريبهم , وذلك بعد مجع املادة امليدانيةعملية يف نجاح 

 عىل طريقة مجع البيانات, وطريقة تعبئة االستبانات.

بدأ فريق مجع البيانات يف مجع البيانات من  - 3
بمتابعة الباحث وإرشافه, وبلغ عدد ذلك امليدان, و

 .ة) استبان325حوايل ( وزعتاالستبانات التي 

ثم راجعها  ,اتالباحث االستبان استلم - 4
أوالً بأول, حيث بلغ جمموع االستبانات التي  ودققها

, وبذلك ة) استبان291( استلمت وروجعت ودققت
 ة,) استبان34( يكون عدد االستبيانات الناقصة

الطالب بسبب عدم إكامل  استبانات )10(واستبعدت 
من جتمع مل  ة) استبان24( كام أنّ  البيانات املطلوبة,

 الطالب.

الباحث بعد ذلك البيانات يف احلاسب  أدخل - 5
حجم  مثّلت, ة) استبان291والبالغ عددها ( اآليل,
 .الدراسة عينةأفراد 

 
ساليب األوفق  حلّلتو ,البيانات تاستخرج - 6
  تية:يف الفقرة اآل سترشحالتي 
 :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل −7

لتحقيق أهداف الدراسة, واإلجابة عن أسئلتها, 
ا من األساليب  وحتليل بياناهتا استخدم الباحث عددً
اإلحصائية املناسبة عن طريق برنامج احلزم اإلحصائية 

 Statistical Package For Socialللعلوم االجتامعية (

Science ) ا بالرمز ). SPSS), والذي يرمز له اختصارً
وفيام ييل عرض األساليب اإلحصائية التي استخدمها 

 قيق هذا الغرض:الباحث يف حت
 .يف احلاسب اآليل ثم أدخلت ,البيانات رمّزت - 1

ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرت اخلاميس (احلدود 
حسب العليا) املستخدم يف حماور الدراسة و الدنيا

) مثم   ,)4=1−5املد عىل  عدد خاليا املقياس;  قسّ
, أي: للخلية طول الصحيحالللحصول عىل 

هذه القيمة إىل أقل  فتأضيبعد ذلك  ,)0,80=4/5(
التي متثل بدايته, وهي الواحد  قيمة يف املقياس

الصحيح; وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية, 
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 (كشك, وبذلك أصبح طول اخلاليا وفق ما ذكره
 يت:) كاآل89 م:1996

  ا) لكل  1.80إىل  1من يمثل (ال أوافق إطالقً
 عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

 يمثل( ال أوافق) لكل  2.60حتى  1.80 أكرب من
 عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

  لكل درييمثل (ال أ 3.40حتى  2.60أكرب من (
 عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

  يمثل (موافق) لكل عبارة  4.20حتى  3.40من
 باختالف املحور املراد قياسه.

  يمثل (موافق بشدة)  5.00حتى  4.20أكرب من
 كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه.ل

التكرارات والنسب املئوية; للتعرف  حسبت - 2
 عينة فرادألعىل الصفات الشخصية (خصائص العينة) 

جتاه عبارات املحاور م الدراسة,وحتديد استجاباهت
  .الرئيسة

 Personاستخدم معامل ارتباط بريسون ( - 3

Correlation Coefficient(; اق وذلك لتقدير االتس
 الداخيل لألداة ( الصدق البنائي).

 Alphaألفا كرونباخ (معادلة معامل  طبق - 4

Cronbach.وذلك لقياس ثبات األداة ;( 

 

ملعرفة  );Mean( استخدم املتوسط احلسايب - 5
 عينة مد ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد

الدراسة إزاء كل عبارة من عبارات الدراسة, مع العلم 
لعبارات حسب أعىل متوسط بإفادته يف ترتيب ا

 حسايب.

 Standersاستخدم االنحراف املعياري ( - 6

Deviation انحراف استجابات للتعرف عىل مد ;(
الدراسة إزاء كل عبارة من عبارات عينة أفراد 
االنحراف املعياري التشتت  يلحظ توضيحو ا.متغرياهت

إزاء كل عبارة من عباراهتا; فكلام   ميف استجاباهت
 ,متها من الصفر تركزت االستجاباتاقرتبت قي

وإذا كان  ,وانخفض تشتتها بني درجات املقاييس
فيعني  ;االنحراف املعياري أقل من الواحد الصحيح

ا إذا كان وعدم تشتتها, أمّ  ,تركز االستجاباتذلك 
ا أو أعىل ا صحيحً فيعني  ;االنحراف املعياري واحدً

 وتشتتها. ,عدم تركز االستجاباتذلك 

 
ا  : نتائج الدراسة ومناقشتهارابعً

: إجابة التساؤل األول.  أوالً
حدد التساؤل األول من تساؤالت هذه الدراسة يف 

 اآليت:
اخلصائص االجتامعية واالقتصادية  ما أبرز
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 ?عينة الدراسةألفراد والديموغرافية 
ملعرفة اخلصائص االجتامعية واالقتصادية 

رض والديموغرافية ألفراد عينة الدراسة سيستع
 :) تفاصيل ذلك عىل النحو اآليت5اجلدول رقم (
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 ).291الدراسة, (ن = أفراد عينةخصائص .  )5جدول رقم (
 النسبة التكرار العمر −1

 %258,6 .سنة 20قل من أ
 %14750,5 .سنة 23قل من أىل إ 20من 
 %5318,2 .سنة 26قل من أىل إ − 23من 
 %248,2 .سنة 29قل من أىل إ 26من 
 %4214,4   .كثرأسنة ف 29من 

 النسبة التكرار الدخل الشهري  − 2      

 %12844,0 .ريال 3500قل من أ
 %3211,0 .ريال 5000قل من أىل إ 3500من 
 %3411,7 .ريال 6500قل من أىل إ 5000من 
 %206,9 .ريال 8000قل من أىل إ 6500من 
 %  7726,5   .كثرأريال ف 8000من 

 النسبة التكرار مكان امليالد  −3       

 %4013,7 بادية
 %4013,7 ريف
 %  21172,5  حرض

 النسبة التكرار  ?مع من تعيش

 %27494,2 .رسيتأمع 
 %93,1 .حد الوالدينأمع 

 %  82,7 .بمفردي

 النسبة التكرار األسايس لألرسة  لاملعي

 %23681,1 األب
 %103,4 األم
 %51,7 األخ
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 .   )5جدول رقم (تابع 
 النسبة التكرار العمر −1

 %3411,7 انا شخصي أ
 %   62,1خرأ

 النسبة التكرار نوع السكن 

 %93,1 بيت شعبي
 %175,8 شقة
 %23279,7 فيال
 %3110,7 دور

 %20,7  ملحق

 النسبة التكرار طبيعة السكن 

 %26791,8 ملك
 %186,2 جيارإ

 %62,1   سكن حكومي

 
), أن معظم أفراد عينة 5يتضح من اجلدول رقم (

 20الدراسة يقعون يف الفئة العمرية املرتاوحة ما بني (
), ثم يليهم %50.5) سنة, بنسبة بلغت ( 23إىل أقل من 

 – 23الذين يقعون يف الفئة العمرية املرتاوح ما بني (
), وهناك %18.2) سنة بنسبة بلغت ( 26إىل أقل من 

) للذين يقعون يف الفئة العمرية %14.4بلغت (نسبة 
ا الذين يقعون يف الفئة  29التي تبدأ من ( سنة فأكثر), أمّ

) سنة فقد بلغت نسبتهم 20العمرية التي أقل من (
) للذين يقعون يف %8.2%), وهناك نسبة بلغت (8.6(

) 29إىل أقل من  26الفئة العمرية املرتاوحة ما بني (
 سنة.

ا خصائص أف راد العينة وفق الدخل الشهري فقد أمّ
 3500تبني أن نسبة الذين دخلهم الشهري أقل من (

), ثم يليهم الذين دخلهم الشهري %44ريال) بلغت (
), %26.5ريال فأكثر ) بنسبة بلغت ( 8000من (

) للذين دخلهم الشهري %11.7وهناك نسبة بلغت (
ريال), ثم يليهم  6500ريال إىل أقل من  5000من (

إىل أقل  3500ذين دخلهم الشهري يرتاوح ما بني (ال
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), يف حني بلغت %11ريال) بنسبة بلغت ( 5000من 
ريال إىل أقل من 6500نسبة الذين دخلهم من (

 ).%6.9ريال) ( 8000
كام يلحظ أن غالبية أفراد العينة من أبناء احلرض 

و(%72.5بنسبة بلغت ( ) ألبناء البادية وأبناء 13.7%),
حني تبني أن غالبية أفراد العينة يعيشون مع الريف. يف 

), ثم يليهم الذين يعيشون مع %94.2أرسهم بنسبة (
ا نسبة العائشني %3.1أحد الوالدين بنسبة بلغت ( ), أمّ

 ). %2.7بمفردهم فنسبتهم(
واتضح أيضاً أن األب هو املعيل األسايس لغالبية 

سهم ), ثم يليهم عائلو أنف%81.1أفراد العينة وبنسبة (
و(%11.7بنسبة( ) للذين تعيلهم األم, يف حني 3.4%),

بلغت نسبة الذين ذكروا أن املعني األسايس هلم متمثل 
و(%2.1يف أفراد آخرين ( ) للذين ذكروا أن 1.7%),

 معينهم األسايس  هو األخ.
كام يتضح من نتائج اجلدول نفسه أن معظم أفراد 

يهم ), ثم يل%79.7العينة من سكان الفلل,بنسبة (
), ثم الذين %10.7الذين يسكنون يف دور بنسبة (

),وبلغت نسبة الذين %5.8يسكنون يف شقق بنسبة (

), أما الذين يسكنون %3.1يسكنون يف بيوت شعبية (
 ).%0.7يف مالحق فنسبتهم (

ا من حيث توزيع أفرد العينة وفق طبيعة السكن  أمّ
 فقد تبني أن غالبية أفراد العينة سكنهم ملك,بنسبة

), ثم يليهم الذين يسكنون يف بيوت %91.8بلغت (
), يف حني بلغت نسبة الذين %6.2مستأجرة بنسبة(

 ).%2.1يسكنون يف مساكن  حكومية (
 ثانيًا: إجابة التساؤل الثاين.

 حدد التساؤل الثاين هذه الدراسة يف اآليت:
من وجهة نظر الشباب دوافع الزواج ما  أبرز 

 اجلامعي?
وطلب من  ات,فقر عرب تسع لتساؤال أجيب عن

 عن األسئلة التي ضمنتاإلجابة   دراسةال عينةأفراد 
 ضم اخليارات اآلتية:مقياس مخايس  عربتلك الفقرات 

, ال أوافق, ال أوافق دريموافق بشدة, موافق, ال أ"
ا حول دوافع الزواج لد  موملعرفة رأهي. "مطلقً

رقم الشباب السعودي, يمكن استعراض نتائج اجلدول 
 ) الذي جييب عن هذا التساؤل.6(
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 ) البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دوافع الزواج لد الشباب السعودي. 6دول رقم (ج

 الدافـــــــــع م
 ال أوافق أدريال  موافق موافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

سايب
ط احل

وس
املت

 

راف
النح

ا
ري 

ملعيا
ا

يب 
لرتت

ا
 % ك % ك % ك % ك % ك 

8 
 ,ألهلاإسعاد 

 7 1.024 4.08 3.4 10 6.9 20 7.2 21 43 125 39.5 115  .وحتقيق رغباهتم

9 
مواجهة  عىلالتعاون 
 8 0.975 4.04 2.7 8 5.5 16 12.4 36 34.6 127 35.7 104  .أعباء احلياة

 6 0.758 4.28 0.7 2 2.1 6 8.2 24 46.7 136 42.3 123   .اإلشباع النفيس10

 4 0.659 4.40 0.7 2 −  −  5.5 16 46.0 134 47.8 139  .اإلشباع العاطفي 11

12 
اإلشباع 
 5 0.750 4.34 −  −  2.7 8 8.6 25 40.9 119 47.8 139 .اجلنيس

13 
ألن فيه محاية 

 3 0.753 4.47 −  −  2.7 8 7.6 22 29.2 85 60.5 176 .وحصانة

14 
ألنه يتامشى مع 
عادات املجتمع 

 .وتقاليده
115 39.5 104 35.7 34 11.7 34 11.7 4 1.4 4.00 1.025 9 

15 
ألن الدين وىص 

 1 0.619 4.61 −  −  1.4 4 3.1 9 28.5 83 67.0 195 .بذلك

16 
لتجنب الوقوع 

 2 0.752 4.59 −  −  4.8 14 1.7 5 22.7 66 70.8 206 .يف املحرمات

 0.509 4.31 املتوسط العام للمحور

 
 

) رأي أفراد عينة 6توضح نتائج اجلدول رقم (
الدراسة حول دوافع الزواج لد الشباب السعودي;  
وتبني موافقتهم بشدة عىل تلك الدوافع; إذ بلغ 

),وبانحراف معياري 4.31املتوسط العام هلذا املحور (
). كام بلغ أعىل متوسط حسايب 0.509قدره (

) للدافع 0.619), وبانحراف معياري قدره (4.61(
, يف حني بلغ "لدين وىصّ بذلك ألن ا " الذي نصه:

), وبانحراف معياري 4.00أقل متوسط حسايب (
ألنه يتامشى مع  ") للدافع الذي نصه:1.025قدره (

. وجاء ترتيب دوافع هذا "عادات املجتمع وتقاليده



 115                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م

  

 املحور وفق ما ييل:
  :ألن  "جاء يف املرتبة األوىل الدافع الذي نصه

بلغ ,بمتوسط حسايب "الدين وىصّ بذلك 
 ).0.619), وبانحراف معياري قدره (4.61(

  :لتجنب  "جاء يف املرتبة الثانية الدافع الذي نصه
, بمتوسط حسايب بلغ "الوقوع يف املحرمات 

راف معياري قدره ـــــ), وبانح4.59(
)0.752.( 

 :ألن فيه  "جاء يف املرتبة الثالثة الدافع الذي نصه
), 4.47بمتوسط حسايب بلغ ( "محاية وحصانة

 ).0.753وبانحراف معياري قدره (

  اإلشباع العاطفي  "جاء يف املرتبة الرابعة دافع
), وبانحراف 4.40بمتوسط حسايب بلغ ("

 ).0.659معياري قدره (

 اإلشباع اجلنيس"بة اخلامسة دافع جاء يف املرت" ,
), وبانحراف معياري 4.34بمتوسط حسايب بلغ (

 ).0.750قدره (

 اإلشباع النفيس  "دسة دافع جاء يف املرتبة السا" 
), وبانحراف معياري 4.28بمتوسط حسايب بلغ (

 ).0.758قدره (

  ألهلاإسعاد  "جاء يف املرتبة السابعة دافع, 
, بمتوسط حسايب يبلغ " وحتقيق رغباهتم

 ).1.024), وبانحراف معياري قدره (4.08(

  مواجهة  عىلالتعاون  "جاء يف املرتبة الثامنة دافع
), 4.04بمتوسط حسايب بلغ ( " حلياةأعباء ا

 ).0.975وبانحراف معياري قدره (

 :ألنه  "جاء يف املرتبة التاسعة الدافع  الذي نصه
, بمتوسط " يتامشى مع عادات املجتمع وتقاليده

), وبانحراف معياري قدره 4.00حسايب بلغ (
)1.025.( 

 تبني النتائج السابقة أن أبرز دوافع الزواج لد
سعودي متثّل يف الدوافع الدينية, حيث نجد الشباب ال

موافقة أفراد عينة الدراسة بشدة عىل وصية الدين 
بذلك; مما عزز دافعيتهم نحو الزواج, وتفسري هذه 
النتيجة يرجع إىل رغبة الشباب يف إكامل نصف دينهم, 

 واالمتثال للرشع الذي حيث عىل الزواج.
ة القيمة وتتسق هذه النتائج مع ما ذهبت إليه نظري

والتي أشارت إىل دور القيم وتأثريها يف االختيار 
الزواجي, ويعدُّ املجتمع السعودي املجتمع الوحيد يف 
العامل االسالمي والعريب الذي تتأصل فيه قيم الرشيعة 
ا; لذا نجد أن القيم اإلسالمية  اإلسالمية نصا وروحً
واملحافظة عليها ومتثلها من القيم السائدة وسط 

باب السعودي,فقد جاءت نتائج هذه الدراسة الش
مؤكدة لذلك, حيث جاء الدافع الديني من أوىل 
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الدوافع املحبذة للزواج, وكذلك جتنب الوقوع يف 
املحرمات, واحلامية واحلصانة للشباب,وكذلك 
ا إسعاد األهل وحتقيق  االختيار الديني للزواج, وأيضً

سعودي; رغباهتم من القيم األساسية لد الشباب ال
ا, وكذلك نتيجة  وهي منطلقة من القيم اإلسالمية أيضً
ألن الزواج يتامشى مع عادات املجتمع وتقاليده. 
وااللتزام بالدين اإلسالمي وعادات املجتمع 
السعودي وتقاليده يف الزواج واالختيار الزواجي تتفق 

 ).2010مع نتائج دراسة هروش (
 ثالثًا: إجابة التساؤل الثالث. 

 لتساؤل الثالث هذه الدراسة يف اآليت:حدد ا

ما حمددات االختيار الزواجي من وجهة نظر   
 الشباب اجلامعي? 

يقصد بمحددات االختيار الزواجي يف هذه 
الدراسة معرفة الوسيلة املفضلة لد الشباب يف 
اختيار رشيكة احلياة, وبيان مد كوهنا عن طريق 

شخيص األقارب, أو األصدقاء, أو االختيار ال
املرشوط بقبول األرسة, أو االكتفاء باالختيار 
الشخيص فقط, أو عن طريق اإلنرتنت, أو القنوات 
الفضائية, أو اخلاطبة. وللتعرف عىل تلك الوسائل 

) الذي يوضح 7يمكن استعراض نتائج اجلدول رقم (
 تفاصيل ذلك عىل النحو اآليت:

 
  .ينة الدراسة حول حمددات االختيار الزواجي لد الشباب السعوديالبيانات الوصفية لرأي أفراد ع )7جدول رقم (

 العـبـارة م
 غري موافق بشدة ال أوافق ال أدري موافق موافق بشدة

وسط
املت

 
سايب

احل
  

راف
النح

ا
 

اري
تيباملعي

الرت
 % ك % ك % ك % ك % ك  

 2 1.299 3.43   10.7   31  19.2 56 7.2 21 42.3 123 20.6  60  عن طريق األقارب 17
عن طريق  18

 4 1.040 3.29   6.5   19  23.4  68  26.8  78  37.8  110  5.5  16  دقاءصاأل

اختياري الشخيص  19
مرشوط بقبول 

  أرسيت
96  33.0  137  47.1  28  9.6  26  8.9  4   1.4   4.01 0.954 1 

اختياري الشخيص  20
 3 1.101 3.12   3.4   10  26.5  77  21.6  63  35.1  102  13.4  39  فقط
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  . )7جدول رقم ( تابع

 العـبـارة م
 غري موافق بشدة ال أوافق ال أدري موافق موافق بشدة

وسط
املت

 
سايب

احل
  

راف
النح

ا
 

اري
تيباملعي

الرت
 % ك % ك % ك % ك % ك  

 6 1.252 1.70   60.5   176  21.3 62 6.9 20 10.0 29 1.4  4  عن طريق اإلنرتنت 21
عن طريق القنوات  22

 7  0.99 1.47   73.5   214  17.2  50  2.4  7  2.4  7  4.5  13  الفضائية

 5 1.055 1.98   53.3   155  16.8 49 12.4 36 13.4 39 4.1  12  عن طريق اخلاطبة 23

 0.622 2.72 املتوسط العام للمحور

 
) موافقة أفراد 7يتضح من نتائج اجلدول رقم (

عينة الدراسة عىل أسباب حمددات االختيار الزواجي 
ا لد ال شباب السعودي, حيث بلغ املتوسط عمومً

), وبانحراف معياري قدره 2.72احلسايب هلذا املحور (
); وهذا دليل عىل وجود تفاوت يف درجات 0.622(

إجاباهتم عن هذا املحور, إذ بلغ أعىل متوسط حسايب 
اختياري الشخيص مرشوط بقبول  ") لعبارة 4.01(

ني ), يف ح0.954, وبانحراف معياري قدره (" أرسيت
عن طريق ") لعبارة 1.47بلغ أقل متوسط حسايب (

, وبانحراف معياري قدره "القنوات الفضائية
)0.99.( 

 وجاء ترتيب تلك العبارات وفق ما ييل: 
  اختياري الشخيص مرشوط بقبول "جاءت عبارة

باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة  "أرسيت 

الدراسة عليها, وذلك بمتوسط حسايب بلغ 
 ).0.954), وبانحراف معياري قدره (4.01(

  باملرتبة  "عن طريق األقارب  "جاءت عبارة
الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها, 

), وبانحراف معياري 3.43بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.299قدره (

  باملرتبة  " اختياري الشخيص فقط "جاءت عبارة
الدراسة عليها,  الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة

),وبانحراف معياري 3.12بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.101قدره (

  باملرتبة  " عن طريق األصدقاء "جاءت عبارة
الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

), وبانحراف 3.29عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.040معياري قدره (
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  باملرتبة  " عن طريق اخلاطبة "جاءت عبارة
امسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة اخل

), وبانحراف 1.98عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.055معياري قدره (

  باملرتبة  " عن طريق اإلنرتنت "جاءت عبارة
السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

), وبانحراف 1.70عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.252معياري قدره (

  عن طريق القنوات الفضائية "جاءت عبارة " 
باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة 

), 1.47الدراسة عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).0.99وبانحراف معياري قدره (

توضح هذه النتيجة موافقة معظم أفراد العينة عىل 
 وسيلتني لالختيار الزواجي مها:

 بول األرسة.االختيار الشخيص املرشوط بق−1
 االختيار عن طريق األقارب.−2

ووجد ضمن أفراد عينة الدراسة من اختاروا متغري 
; للتعبري عن وسيلتني من وسائل اختيار "ال أدري"

 رشيكة احلياة مها:
 االختيار الشخيص فقط.−1

 االختيار عن طريق األصدقاء.−2
يف حني وجدت وسيلة واحدة مل يوافق عليها أفراد 

 ."ختيار عن طريق اخلاطبةاال"عينة الدراسة, وهي: 
كام وجدت وسيلتان مل يوافق عليها أفراد العينة 

 بشدة مها:
 االختيار عن طريق اإلنرتنت.−1
 ة.االختيار عن طريق القنوات الفضائي−2

وأوضحت النتائج أنّ أبرز حمددات االختيار 
الزواجي لد الشباب السعودي متثّل يف موافقة 

لنتيجة حرص الشباب األرسة وقبوهلا; وتفرس هذه ا
السعودي يف املقام األول عىل إرضاء أرسته التي 
حترص عىل اختيار زوجات أبنائها بام يتوافق مع القيم 

 والعادات املتبعة يف املجتمع.
وتتسق هذه النتائج مع نظرية القيمة التي تبني 
مشاركة أطراف عديدة غري الرشيكني يف عملية 

نشأ عليها الشاب لن االختيار الزوجي; فالقيم التي 
تقوده إىل الزواج من فتاة أكرب منه, أو أعىل من حيث 
املستو التعليمي, أو الوضع االقتصادي, أو خمتلفة 
معه يف املكانة االجتامعية. كام يبحث الشخص دائامً عن 
رشيك يضمن معه نجاح حياته العائلية. كام تتسق هذه 

الختيار النتائج مع نظرية التجانس التي بينت أن ا
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الزواجي يقوم عىل أساس من التشابه والتجانس يف 
اخلصائص والسامت اجلسمية, وكذلك التشابه يف 
الدين, واجلنس, واملستو االقتصادي, والسن, 
والتعليم, واحلالة الزواجية, وغريها. كام تتسق مع 
نظرية التجاور املكاين التي بينت وجود حمددات 

ىل الزواج بني أشخاص للزواج, ومن أبرزها: امليل إ
جيمعهم نطاق جغرايف حمدد, يكون بمنزلة جمال مكاين 
يستطيع الفرد االختيار منه. ومعنى ذلك أن الناس ال 
يستطيعون اختيار الزواج إال من أناس جتمعهم صلة 
مكانية, تتيح هلم فرصة التواصل معهم, أو االختالط 

أو  هبم, ويتحدد التقارب املكاين عرب عوامل اجلرية,
القرابة, أو الزمالة, أو املشاركة يف نشاط مهني, أو 
اجتامعي, أو ثقايف. ويلحظ انطباق هذه النظرية, 
ولكن يف حدود معينة; فالشاب السعودي يبحث فعالً 
عن زوجة فيمن جياورونه, أو جياورون أرسته, برشط 
أن تطابق املواصفات التي يطلبها, وهي يف العادة أن 

حيث املستو التعليمي, وأصغر تكون أقل منه من 
منه من حيث العمر, فإذا وجدت هذه الصفات مع 
التجاور املكاين القريب منه فلن يرتدد, والعكس 

 صحيح, إذا مل جيد هذه الصفات.

وتتفق هذه النتائج مع النتيجة التي توصلت إليها 
التي بينت أن عملية  م)1989دراسة اخلشاب (

عىل الفتاة والشاب, بل االختيار الزواجي ال تقترص 
تشرتك فيها أطراف وسيطة (غالبًا ما يكونون من 
ا لعدم سامح املجتمع السعودي  األقارب); نظرً
باالختالط بني اجلنسني. كام تتفق هذه النتائج مع 

) 2009النتيجة التي توصلت إليها دراسة املطريي (
الرشيك املناسب.  اختيار يف األهل التي بينت تدخل

تلك النتائج مع النتيجة التي أسفرت عنها  كام تتفق
) التي أظهرت وجود بعض 2010دراسة هروش (

األمهات الاليت ال يوافقن عىل فرتة خطبة معينة; لتنايف 
ذلك مع الدين اإلسالمي, ومع عادات املجتمع 

 السعودي وتقاليده.
ا: إجابة التساؤل الرابع  رابعً

 اآليت: تلخص التساؤل الرابع من هذه الدراسة يف
ما األسباب املؤدية إىل بروز ظاهرة تأخر سن    

 الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي?
ة متثل ) فقر17عرب ( تساؤلهذا الأجيب عن 

 األسباب الرئيسة الكامنة وراء تأخر سن الزواج لد
الشباب السعودي. وملعرفة رأي أفراد عينة الدراسة 

ج اجلدول حول تلك األسباب, يمكن استعراض نتائ
) الذي جييب عن هذا التساؤل عىل النحو 8رقم (
 اآليت: 
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 تأخر سن الزواج لد الشباب السعودي إىل سباب املؤدية البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول األ. )8جدول رقم (
ـارة  م ـــــــــــــــ ــب امل ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري موافق موافق بشدة  الع

سط
تو

 
سايب

احل
راف  

النح
ا

اري  
املعي

تيب  
الرت

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

عدم وجود رغبة يف  24
  .الزواج

44 15.110937.53913.47726.5 22 7.6 3.26 1.218 10 

 1 0.972 4.31 −  −  10.3 16556.78027.5165.530  .املغاالة يف املهور 25

تدخل األرسة يف  26
  .شؤون الزواج

49 16.810636.46321.66221.3 11 3.8 3.41 1.112 8 

 2 1.017 4.19 2.4 7 13947.810335.4206.9227.6  .قلة الدخل 27

عدم وجود رشيكة  28
  .حياة ذات مجال

18 6.24013.77525.812743.6 31 10.7 2.61 1.049 17 

الرغبة يف مواصلة  29
  .التعليم

45 15.514349.14816.54916.8 6 2.1 3.59 1.007 6 

عدم القدرة عىل  30
  .حتمل املسؤولية

45 15.59733.36121.07024.1 18 6.2 3.28 1.169 9 

عدم بحث موضوع  31
  .الزواج مع األبناء

30 10.38328.511539.55518.9 8 2.7 3.25 0.969 11 

تأثري وسائل  32
  .عالماإل

35 12.08428.97124.48629.6 15 5.2 3.13 1.122 12 

االختالط بالوافدين  33
  .اململكةإىل 

10 3.44515.59432.310736.8 35 12.0 2.62 0.998 16 

عدم وجود فرصة  34
  .للتعارف

30 10.35920.35619.211238.5 34 11.7 2.79 1.195 15 

 13  1.114 3.09 6.9 20 8.210235.16121.08428.9 24  .خلارجإىل االسفر  35

املغاالة يف قصور  36
  .األفراح

11138.17626.15318.24013.7 11 3.8 3.81 1.193 4 
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  .  )8جدول رقم (تابع 
ـارة  م ـــــــــــــــ ــب  ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري موافق موافق بشدة  الع

سط
املتو

 
سايب

احل
راف  

النح
ا

اري  
املعي

تيب  
الرت

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

البذخ يف الوالئم  37
  .واالحتفاالت

10034.47525.85017.25619.2 10 3.4 3.68 1.225 5 

إىل اهلدايا املقدمة  38
  .لعائلةا

64 22.07826.87927.15719.6 13 4.5 3.42 1.161  7 

عدم القدرة عىل  39
  .تأمني السيارة

47 16.25920.35819.910536.1 22 7.6 3.01 1.232 14 

عدم القدرة عىل تأمني  40
  .السكن املالئم

10034.410536.13813.13512.0 13 4.5 3.84 1.156 3 

 0.543 3.37 العام للمحور احلسايب املتوسط

 
) إىل رأي أفرد عينة الدراسة 8يشري اجلدول رقم (

 حول األسباب املؤدية إىل تأخر سن الزواج لد
عودي; إذ تبني عربه موافقة غالبية أفراد الشباب الس

العينة عىل تلك األسباب, حيث بلغ املتوسط احلسايب 
), وبانحراف معياري قدره 3.37العام للمحور (

) 4.31). كام بلغ أعىل متوسط حسايب (0.543(
, وبانحراف معياري قدره " املغاالة يف املهور "لسبب 

) 2.61(), يف حني بلغ أقل متوسط حسايب 0.972(
, " عدم وجود رشيكة حياة ذات مجال "لسبب 

). وجاءت نتائج 1.049وبانحراف معياري قدره (
 ذلك وفق ما ييل:

 : األسباب التي وافق عليها أفراد العينة بشدة:أوالً 
ذ بلغ املتوسط إ ;"املغاالة يف املهور"وهي سبب 

), 4.31احلسايب للموافقة بشدة عىل هذا السبب (
 ).0.972ري قدره (وبانحراف معيا

 ا: األسباب التي وافق عليها أفراد العينة:ثانيً 
 هي سبعة أسباب جاء ترتيبها وفق ما ييل:

 قلة الدخل  "سبب  جاء يف املرتبة األوىل" ,
وبانحراف معياري  ,)4.19بمتوسط حسايب بلغ (

 ).1.017قدره (
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  عدم القدرة عىل  "جاء يف املرتبة الثانية سبب
, بمتوسط حسايب بلغ "الئم تأمني السكن امل

 ).1.156وبانحراف معياري قدره ( ,)3.84(

  املغاالة يف قصور  "جاء يف املرتبة الثالثة سبب
 ,)3.81, بمتوسط حسايب بلغ ("األفراح 

 ).1.193وبانحراف معياري قدره (

  البذخ يف الوالئم  "جاء يف املرتبة الرابعة سبب
 ,)3.68,بمتوسط حسايب بلغ ("واالحتفاالت 

 ).1.225وبانحراف معياري قدره (

 الرغبة يف مواصلة  "جاء يف املرتبة اخلامسة سبب
 ,)3.59بمتوسط حسايب بلغ (,"التعليم 

 ).1.007وبانحراف معياري قدره (

   إىل اهلدايا املقدمة  "جاء يف املرتبة السادسة سبب
, )3.42, بمتوسط حسايب بلغ ("لعائلة ا

 ).1.161وبانحراف معياري قدره (

   تدخل األرسة يف  "جاء يف املرتبة السابعة سبب
 ,)3.41, بمتوسط حسايب بلغ ("شؤون الزواج 

 ).1.112وبانحراف معياري قدره (
ا: األسباب التي تردد يف املوافقة عليها أفراد عينة ثالثً 

 تسعةوهي  ,"ال أدري"متغري  باختيارهمالدراسة 
 آليت:اأسباب جاء ترتيبها وفق 

 عدم القدرة عىل  "سبب   رتبة األوىلجاء يف امل
, وذلك بمتوسط حسايب بلغ "حتمل املسؤولية 

 ).1.169وبانحراف معياري قدره ( ,)3.28(

   عدم وجود رغبة يف  "جاء يف املرتبة الثانية سبب
 ,)3.26, وذلك بمتوسط حسايب بلغ ("الزواج 

 ).1.218وبانحراف معياري قدره (

 عدم بحث موضوع  "  جاء يف املرتبة الثالثة سبب
,بمتوسط حسايب بلغ "الزواج مع األبناء 

 ).0.969وبانحراف معياري قدره ( ,)3.25(

 تأثري وسائل  "جاء يف املرتبة الرابعة سبب
 ,)3.13بمتوسط حسايب بلغ ( ,"عالماإل

 ).1.122وبانحراف معياري قدره (

  خلارجإىل االسفر  "جاء يف املرتبة اخلامسة سبب", 
وبانحراف معياري  ,)3.09يب بلغ (بمتوسط حسا

 ).1.114قدره (

  عدم القدرة عىل  "جاء يف املرتبة السادسة سبب
 ,)3.01,بمتوسط حسايب بلغ ("تأمني السيارة 

 ).1.232وبانحراف معياري قدره (

  عدم وجود فرصة  "جاء يف املرتبة السابعة سبب
 ,)2.79,بمتوسط حسايب بلغ ("للتعارف 

 ).1.195ره (وبانحراف معياري قد
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 االختالط بالوافدين  "جاء يف املرتبة الثامنة سبب
 ,)2.62, بمتوسط حسايب بلغ ("اململكة إىل 

 ).0.998وبانحراف معياري قدره (
  عدم وجود  "سبب  واألخرية جاء يف املرتبة التاسعة

, بمتوسط حسايب بلغ "رشيكة حياة ذات مجال 
  ).1.049وبانحراف معياري قدره ( ,)2.61(
إىل سباب املؤدية أن أبرز األالسابقة النتائج  وضحت

خر سن الزواج لد الشباب السعودي تتمثل يف أت
وتفرس هذه النتيجة أن املغاالة يف  ,املغاالة يف املهور

وتقلل من رغبتهم يف  ,املهور ترهق كاهل الشباب
إىل سباب املؤدية أبرز األ كان  منولذلك  ,الزواج

 .ك الفئةتلخر سن الزواج لد أت
تتسق هذه النتائج مع نظرية النسق األيكولوجي 

حتليل تارخيي يعتمد عىل عرب ملشكلة ا التي تنظر إىل 
النظرة املنظومية الشاملة لتفاعل العوامل الطبيعية 

ا كام تتسق  .والسياسية واالقتصادية واالجتامعية معً
 قيامهذه النتائج مع نظرية التجانس التي بينت 

عىل أساس من التشابه والتجانس  يواجلزااالختيار 
تشابه يف كذلك الو ,يف اخلصائص والسامت اجلسمية

 ,والسن ,واملستو االقتصادي ,واجلنس ,الدين
 وغريها. ,واحلالة الزواجية ,والتعليم

ا وتتفق هذه النتائج  التي أسفرت نتيجة المع أيضً
كشفت عن هـ) التي ١٤٣0دراسة املطريي (عنها 
 تأخر املؤدية إىل االقتصادية واملالع بعض وجود

 حفالت تكاليف ارتفاع يف تتمثل ,الزواج سن

 وارتفاع, متطلباهتا وتعقد ,احلياة وتطور ,الزواج

السكن  توفري عىل القدرة وعدم ,املعيشة مستو
التي نتيجة المع تلك النتائج كام تتفق  .املستقل

م) التي بينت 2005دراسة إدريس (توصلت إليها 
عوامل التي تؤدي إىل تأخر سن الزواج تتمثل أن ال

والعوامل  ,%70.2 يف العوامل االجتامعية بنسبة
والعوامل الثقافية بنسبة  %,79االقتصادية بنسبة 

%. 77.84%, والعوامل النفسية بنسبة 77.82
ا وكشفت نتائج الدراسة  عن عوامل احلالية أيضً

ا عوائق تؤدي إىل تأخل ;تتداخل ةأربع ر تشكل معً
مع النتيجة وتتفق هذه ,سن الزواج لد الشباب

دراسة الرومي والصائغ التي أسفرت عنها نتيجة ال
ن تكاليف الزواج ال أظهرت أهـ) التي 1425(

تكاليف يف ارتفاع قيمة املهر, بل يف تكمن حقيقة 
 بحيثجراءات الزواج, إلاألخر املصاحبة عادة 

اج نتيجة عىل الشاب املقبل عىل الزو غالبًافرض تُ 
للتفاخر االجتامعي أو مسايرة اآلخرين يف امللبس 

تتفق كذلك مع نتيجة و ,واملأكل وحفل الزفاف
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أغلبية  ) التي بينت أن1997دراسة الدورسي (
أفراد عينة البحث يعتقدون بوجود العوامل اآلتية 

 ,غالء املعيشة ,بدرجة تعيق الزواج: غالء املهور
ارتفاع قيمة  ,هركثرة متطلبات الزواج غري امل

متطلبات الزواج غري املهر. كام كشفت الدراسة فيام 
يتعلق بعوامل ارتفاع املساكن, وصعوبة ملكية 
املسكن, بأن غري املتزوجني من املعلمني واملعلامت 
يعتقدون بأمهيتها يف إعاقة الزواج وبدرجة أكرب من 
املتزوجني واملتزوجات كام تتفق مع نتيجة دراسة 

 اآلباء ) التي بينت أن مطالبة1996(الشعباين 

كام تتفق مع  ,زواجهن بمهور لبناهتم يؤخر سن
) التي بينت أن العوامل 1994نتيجة دراسة اجلوير (

واملتغريات املرتبطة ارتباطاً دقيقاً بظاهرة تأخر 
الشباب اجلامعي عن الزواج املبكر تتمثل يف: 

 ,تكاليف الزواج ,(مواصلة للشباب اجلامعي
طريقة  ,غالء املهور ,ئوليات املرتتبة عىل الزواجاملس

أثر قلة الدخل األرسي ,االختيار لرشيكة احلياة
 ,)سعودية من الزواج –الشهري عىل تأخري الزواج 

دراسة قناوي  مع نتيجة نتيجةال هذهكام تتفق 

ا لد م) التي بينت أن أكثر املعوقات تأثريً 1987(
اع تكاليف ارتف متكن يفمرص والبحرين  شبايب

  الزواج.
: إجابة التساؤل اخلامس:  خامساً

 حدد التساؤل اخلامس من هذه الدراسة يف اآليت:
ما أبرز اآلثار املرتتبة عىل ظاهرة تأخر سن الزواج   

 من وجهة نظر الشباب اجلامعي? 
يقصد باآلثار املرتتبة عىل تأخر سن الزواج يف هذه 

ة يف انتشار الدراسة معرفة اآلثار السلبية املتمثل
املشكالت األخالقية, والنفسية, واألمراض اجلنسية 
املعدية, واإلقبال من الزواج من غري السعوديات, 
وعزوف الشباب عن الزواج أو تأجيله, وارتفاع سن 
العنوسة, وإرهاق الزوجني بالديون, واإلقبال عىل 
السفر إىل اخلارج. وللتعرف عىل تلك اآلثار يمكن 

) الذي يوضح 9اجلدول رقم (استعراض نتائج 
 تفاصيل ذلك عىل النحو اآليت:

 

 
 
 

 
 



 125                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م

  

 

  اآلثار املرتتبة عىل تأخر سن الزواج لد الشباب السعودي.البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول . )9جدول رقم (

 غري أوافق ال أدري موافق موافق بشدة ثراأل م
غري موافق 
سط بشدة

املتو
 

سايب
احل

 

النح
ا

ري راف
ملعيا

ا
يب 

لرتت
ا

 % ك % ك % ك % ك % ك 
انتشار  41

املشكالت 
 .األخالقية

106 36.4 95 32.6 44 15.1 42 14.4 4 1.4 3.88 1.099 2 

انتشار  42
املشكالت 
 .النفسية

89 30.6 125 43.0 34 11.7 39 13.4 4 1.4 3.88 1.035 3 

انتشار األمراض  43
 7 1.157 3.62 2.1 6 19.2 56 22.7 66 26.5 77 29.6 86 .اجلنسية املعدية

قبال عىل اإل 44
الزواج من غري 
 .السعوديات

45 15.5 89 30.6 72 24.7 67 23.0 18 6.2 3.26 1.157 8 

عزوف الشباب  45
عن الزواج أو 

 .تأجيله
73 25.1 125 43.0 52 17.9 29 10.0 12 4.1 3.75 1.068 5 

ارتفاع سن  46
 1 1.057 3.89 3.4 10 10.0 29 11.0 32 45.0 131 30.6 89 .العنوسة

رهاق الزوجني إ 47
 4 1.024 3.82 1.4 4 12.4 36 17.2 50 40.5 118 28.5 83 .بالديون

قبال عىل اإل 48
إىل السفر 
 .ارجاخل

86 29.6 102 35.1 53 18.2 38 13.1 12 4.1 3.73 1.141 6 

 0.763 3.73 للمحور العام احلسايب املتوسط
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) موافقة أفراد 9يتضح من نتائج اجلدول رقم (
عينة الدراسة عىل اآلثار املرتتبة عىل تأخر سن 
الزواج لد الشباب السعودي; إذ بلغ املتوسط 

), بانحراف 3.73احلسايب العام هلذا املحور (
), كام بلغ أعىل متوسط 0.763معياري قدره (

), 1.057بانحراف معياري قدره ( ),3.89حسايب (
ألثر ارتفاع سن العنوسة, حيث بلغ أقل متوسط 

), 1.157), بانحراف معياري قدره (3.26حسايب (
ألثر اإلقبال عىل الزواج من غري السعوديات, وجاء 
ترتيب أسباب اآلثار املرتتبة عىل تأخر سن الزواج 

  لد الشباب السعودي وفق اآليت:
  األوىل باملرتبة  " ارتفاع سن العنوسة "جاء أثر

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 
بمتوسط حسايب بلغ ( ), بانحراف 3.89عليها,

 ).1.057معياري قدره (

  انتشار املشكالت األخالقية "جاء أثر " 
باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة 

), 3.88الدراسة عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.099وبانحراف معياري قدره (

 باملرتبة  "انتشار املشكالت النفسية  "ر جاء أث
الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

), 3.88عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.035وبانحراف معياري قدره (

  باملرتبة  "إرهاق الزوجني بالديون  "جاء أثر
الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

, )3.82عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.024وبانحراف معياري قدره (

  أو تأجيله  "جاء أثر عزوف الشباب عن الزواج,
باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة  "

بمتوسط حسايب بلغ ( ), 3.75الدراسة عليها,
 ).1.068وبانحراف معياري قدره (

  اإلقبال عىل السفر إىل اخلارج  "جاء أثر" 
قة أفراد عينة باملرتبة السادسة من حيث مواف

بمتوسط حسايب بلغ ( ), 3.73الدراسة عليها,
 ).1.141وبانحراف معياري قدره (

  انتشار األمراض اجلنسية املعدية  "جاء أثر" 
باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة 

), 3.62الدراسة عليها, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).1.157وبانحراف معياري قدره (

  عىل الزواج من غري اإلقبال  "جاء أثر
باملرتبة الثامنة من حيث موافقة  "السعوديات 

بمتوسط حسايب بلغ  أفراد عينة الدراسة عليها,
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 ).1.157), وبانحراف معياري قدره (3.26(

يتضح من النتائج السابقة أن أبرز اآلثار    
املرتتبة عىل تأخر سن الزواج لد الشباب 

ة,وتتفق السعودي  تتمثل يف ارتفاع سن العنوس
نتائج هذا املحور مع ما توصلت إليه نتائج اجلودي 

) التي أشار فيها إىل أن تأخر سن الزواج 1994(
 تعليمهم أد الفتيات; بسبب ارتفاع مستو لد
إىل ارتفاع أعامرهم وأد إىل ظهور العنوسة, 

) التي أشارت إىل 1996وكذلك مع نتائج اجلوير (
ة يف املهور وقلة ارتفاع تكاليف الزواج واملغاال

الدخل, هذا أد إىل تأخر سن الزواج, وكذلك مع 
) 1992ما توصلت إليه دراسة العبيدي واخلليفة (

التي أشارت إىل ارتفاع نسبة األرس التي تعاين من 
  ظاهرة تأخر سن الزواج (العنوسة).

  

ا: إجابة التساؤل السادس:   سادسً

حدد التساؤل السادس من هذه الدراسة يف 
  يت:اآل

ما أنسب احللول الالزمة; ملواجهة ظاهرة تأخر 
  سن الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي? 

عرض عىل أفراد عينة الدراسة عدد من احللول; 
متثلت يف االقتداء بالقدوة  ملواجهة تأخر سن الزواج,
والتوعية األرسية واإلعالمية,  احلسنة ملن هلم تأثري,

ووضع حد أع ىل للمهور, ودعم والتوسع يف التعليم,
واملؤسسات واجلمعيات  الدولة والقطاع اخلاص,

اخلريية, وتوعية الشباب بمخاطر التقنية احلديثة 
, وملعرفة وجهة نظر أفراد عينة الدراسة "اإلنرتنت"

من الشباب اجلامعي حول تلك احللول يمكن 
) عىل النحو 10استعراض نتائج اجلدول رقم (

  اآليت:

 



  صالح بن إبراهيم اخلضريي: ظاهرة تأخر سن الزواج من وجهة نظر الشباب اجلامعي: دراسة ميدانية  128

 

احللول الواجبة تبنيها يف مواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج لد البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول . )10جدول رقم (
  الشباب السعودي.

 العـبـــــــارة م
 أوافق غري أدريال  موافق موافق بشدة

غري موافق 
 بشدة

سايب
ط احل

وس
املت

 

راف
النح

ا
ري 

ملعيا
ا

يب 
لرتت

ا
 % ك % ك % ك % ك % ك 

االقتداء 49
بالقدوة احلسنة 

  ملن هلم تأثري.
170  58.4  92  31.6  21  7.2  6  2.1  2 0.7 4.45 0.775 2 

 3 0.797 4.41  −  −  3.8 11 8.2 24 31.3 91 56.7  165  التوعية األرسية.50
التوعية 51

 8 0.949 4.17 0.7 2  6.5  19  14.1  41  32.3  94  46.4  135  اإلعالمية.

التوسع يف 52
 7 0.943 4.20 0.7 2  7.2  21  10.7  31  34.7  101  46.7  136  التعليم.

وضع حد أعىل 53
 4 0.991 4.38 0.7 2  9.6  28  4.1  12  21.6  63  63.9  186  للمهور.

 1 0.798 4.51  −  −  4.1 12 6.9 20 22.7 66 66.3  193  دعم الدولة.54
دعم القطاع 55

 5 0.882 4.32 0.7 2  3.4  10  13.4  39  27.8  81  54.6  159  اخلاص.

دعم 56
املؤسسات 

واجلمعيات 
  اخلريية.

171  58.8  61  21.0  34  11.7  25 8.6  −  −  4.30 0.981 6 

توعية الشباب 57
بمخاطر التقنية 

احلديثة 
  (اإلنرتنت).

157  54.0  66  22.7  28  9.6  29  10.0  11 3.8 4.13 0.167 9 

 0.648 4.32 للمحور املتوسط العام
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) موافقة أفراد عينة 10(تبني نتائج اجلدول رقم 
الدراسة عىل احللول الواجب تبنيها; ملواجهة ظاهرة 
تأخر سن الزواج; إذ بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا 

) كام 0.648), وبانحراف معياري قدره(4.32املحور (
), بانحراف معياري 4.51بلغ أعىل متوسط حسايب (

ل , يف حني بلغ أق"حلل دعم الدولة") 0.798قدره (
), وبانحراف معياري قدره 4.13متوسط حسايب (

توعية الشباب بمخاطر التقنية احلديثة  ") حلل0.167(
. وجاء ترتيب احللول املتباينة  ملواجهة "(اإلنرتنت)

ظاهرة تأخر سن الزواج لد الشباب السعودي وفق 
 اآليت:

  باملرتبة األوىل من حيث  "دعم الدولة  "جاء حل
الدراسة عليه, بمتوسط حسايب موافقة أفراد عينة 

 ).0.798), وبانحراف معياري قدره (4.51بلغ (

  االقتداء بالقدوة احلسنة ملن هلم تأثري  "جاء حل" 
باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

), وبانحراف 4.45عليه, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).0.775معياري قدره (

  باملرتبة الثالثة من  "التوعية األرسية  "جاء حل
يه, ـــحيث موافقة أفراد عينة الدراسة عل

), وبانحراف 4.41بمتوسط حسايب بلغ (

 ).0.797دره (ـــــاري قـــــمعي

  باملرتبة الرابعة  "وضع حد أعىل للمهور  "جاء حل
من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه, وذلك 

), وبانحراف معياري 4.38بمتوسط حسايب بلغ (
 ).0.991قدره (

  باملرتبة اخلامسة  "دعم القطاع اخلاص  "جاء حل
من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه, بمتوسط 

), وبانحراف معياري قدره 4.32حسايب بلغ (
)0.882.( 

  دعم املؤسسات واجلمعيات اخلريية  "جاء حل" 
باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة 

), 4.30ط حسايب بلغ (الدراسة عليه, بمتوس
 ).0.981وبانحراف معياري قدره (

  باملرتبة السابعة من  "التوسع يف التعليم  "جاء حل
بمتوسط  حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه,

), وانحراف معياري قدره 4.20حسايب بلغ (
)0.943.( 

  باملرتبة الثامنة من  "التوعية اإلعالمية  "جاء حل
نة الدراسة عليه, بمتوسط حيث موافقة أفراد عي

), وبانحراف معياري قدره 4.17حسايب بلغ (
)0.949.( 
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  توعية الشباب بمخاطر التقنية احلديثة  "جاء حل
باملرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد  "(اإلنرتنت)

), 4.13عينة الدراسة عليه, بمتوسط حسايب بلغ (
 ).0.167وبانحراف معياري قدره (

السابقة أن أبرز احللول الواجبة يتضح من النتائج 
تبنيها; ملواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج لد الشباب 
السعودي  تتمثل يف دعم الدولة, وتفرس هذه النتيجة 
تطلّب مشكلة تأخر سن الزواج لد الشباب 
, حلل مشكالت  السعودي  برامج عىل مستو عالٍ
البطالة والتوعية; مما يتطلب رضورة تدخل 

وأمه  ية دعمها يف هذا األمر.الدولة,
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدورسي 

) التي بينت رضورة تسهيل منح القروض 1997(
واألرايض السكنية أمام الشباب, لبناء بيت الزوجية, 
والعمل عىل حل املشكالت التي تعرتض مؤسسات 
اإلقراض االجتامعية, مثل: صندوق التنمية العقارية, 

ؤسسات حتى تقوم بدورها االجتامعي وغريها من امل
 يف حل مثل هذه املشكلة يف الوقت املناسب.

 
 
 

  أهم النتائج والتوصيات
: النتائج    أوالً

بينت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العينة من 
وأهنم من أصحاب الدخل املتوسط, وأن  الشباب,
غالبيتهم من مواليد البيئة احلرضية ويعيشون مع 

املعني األسايس ألرس الغالبية هو  أرسهم, كام أن
  األب, وأن أكثرهم من سكان الفلل اململوكة هلم. 

أما فيام خيص دوافع الزواج لد الشباب 
السعودي فقد أظهرت النتائج متثل أبرز الدوافع 

  التي وافق عليها أفراد العينة بشدة يف اآليت:
 ألن الدين وىص بذلك.− 1

 لتجنب الوقوع يف املحرمات.− 2

 ألن فيه محاية وحصانة.− 3

 اإلشباع العاطفي.− 4

 اإلشباع اجلنيس.− 5

ووافق أفراد العينة عىل ثالثة دوافع من دوافع 
 الزواج لد الشباب, متثلت يف:

 إسعاد األهل وحتقيق رغباهتم.− 1

 التعاون عىل مواجهة أعباء احلياة.− 2
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 أنه يتامشى مع عادات املجتمع وتقاليده.− 3

ت االختيار الزواجي لد أما فيام خيص حمددا 
الشباب السعودي فقد أظهر أفراد عينة الدراسة 
 عدم درايتهم بمحددات االختيار الزواجي لد

  الفئة املدروسة.
ين من  أفراد عينة الدراسة موافقون عىل حمددّ
حمددات االختيار الزواجي لد الشباب السعودي 

 مها:

 اختياري الشخيص مرشوط بقبول أرسيت.− 1

 يق األقارب.عن طر− 2

دين من  أفراد عينة الدراسة ال يدرون عن حمدّ
حمددات االختيار الزواجي لد الشباب السعودي, 

 مها:

 اختياري الشخيص فقط.− 1

 عن طريق األصدقاء.− 2

دين من  أفراد عينة الدراسة غري موافقني عىل حمدّ
حمددات االختيار الزواجي لد الشباب السعودي, 

 مها:

 نت.عن طريق اإلنرت− 1

 عن طريق اخلاطبة.− 2

أفراد عينة الدراسة غري موافقني بشدة عىل أحد 
حمددات االختيار الزواجي لد الشباب السعودي 

 عن طريق القنوات الفضائية. الزواجي, يتمثل يف: 

أما ما خيص معرفة األسباب املؤدية إىل تأخر     
فقد بني أفراد  سن الزواج لد الشباب السعودي,

سة موافقتهم بشدة عىل أحد األسباب عينة الدرا
املؤدية إىل تأخر سن الزواج لد الشباب السعودي, 

  املغاالة يف املهور. وتتمثل يف 
أفراد عينة الدراسة موافقون عىل سبعة أسباب 
 من األسباب املؤدية إىل تأخر سن الزواج لد

 الشباب السعودي, أبرزها:

 قلة الدخل. - 1

 املالئم. عدم القدرة عىل تأمني السكن - 2

 املغاالة يف قصور األفراح. - 3

 البذخ يف الوالئم واالحتفاالت. - 4

 الرغبة يف مواصلة التعليم. - 5

أفراد عينة الدراسة ال يدرون عن تسعة من 
األسباب املؤدية إىل تأخر سن الزواج لد الشباب 

  السعودي,  أبرزها:
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 عدم القدرة عىل حتمل املسؤولية.− 1

 عدم وجود رغبة يف الزواج.− 2

 عدم بحث موضوع الزواج مع األبناء.− 3

 تأثري وسائل اإلعالم.− 4

 الرغبة يف مواصلة التعليم.− 5

أما فيام يتعلق بمعرفة اآلثار املرتتبة عىل تأخر سن 
 الزواج لد الشباب السعودي فتمثلت يف اآليت:

 ارتفاع سن العنوسة. - 1

 انتشار املشكالت األخالقية. - 2

 انتشار املشكالت النفسية. - 3

 الزوجني بالديون.إرهاق  - 4

 عزوف الشباب عن الزواج, أو تأجيله. - 5

أفراد عينة الدراسة ال يدرون عن أحد اآلثار 
املرتتبة عىل تأخر سن الزواج لد الشباب 

متثل يف: اإلقبال عىل الزواج من غري  السعودي,
  السعوديات.

أما احللول الواجبة تبنيها; ملواجهة ظاهرة تأخر  
سعودي, فقد جاءت سن الزواج لد الشباب ال

ا ملا ييل:   املوافقة عليها مرتبة وفقَ

 دعم الدولة. - 1

 االقتداء بالقدوة احلسنة ملن هلم تأثري. - 2

 التوعية األرسية. - 3

 وضع حد أعىل للمهور. - 4

 دعم القطاع اخلاص. - 5

 التوسع يف التعليم. - 6

 التوعية اإلعالمية. - 7

توعية الشباب بمخاطر التقنية احلديثة  - 8
 (اإلنرتنت).

  
   وصياتثانيًا: الت

يف ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج وما        
  قدمته من حتليالت, فإهنا تويص بام ييل:

احلاجة إىل أن اضطالع الدولة بدور حموري  - 1
يف دعم الشباب املقبل عىل الزواج; سواء أكان ذلك 
عىل نحو مبارش عرب تقديم دعم مادي (نقدي), أم 

إعفاءات معينة غري مبارش عرب تقديم تسهيالت, أو 
تسهم يف توفري مسكن زواجي مالئم, إىل غري ذلك 

  من صور الدعم.
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أمهية تنظيم برامج ودورات تدريبية تؤكد  - 2
يف تغيري الصورة الذهنية  التوعية األرسيةدور 

املتبلورة لد بعض أفراد املجتمع السعودي عن 
الزواج, بام يف ذلك التخلص من كثري من املعوقات 

تأخر سن زواج الشباب يف املجتمع,  التي تؤدي إىل
وخاصة ما يرتبط باملظاهر الكاملية من مهر, وشبكة, 
ووالئم, وهدايا...إلخ, أو عىل األقل التخفيف من 

  وطأهتا. 
استمرار الدولة واجلهات الرسمية يف  - 3

التصدي ملشكلة البطالة; لكوهنا أحد املعوقات 
 الرئيسة التي تؤدي إىل تأخر سن زواج لد

ا لعدم توفر دخل مادي يضمن هلم بدء الشب اب; نظرً
  حياة أرسية مستقرة.

املؤسسات واجلمعيات رضورة تقديم  - 4
الدعم الالزم للشباب السعودي الراغب يف  اخلريية

الزواج, فيام يتعلق بتبني أفكار بناءة: كتنظيم 
حفالت الزواج اجلامعي, واإلسهام يف تأثيث 

  مساكن الزوجية. 
, ولفت االنتباه نحو عالميةالتوعية اإلأمهية  - 5

احلاجة إىل عدم املغاالة يف املهور, ومتطلبات 
الزواج, واحلث عىل تسهيل إجراءات الزواج, وعدم 

إثقال كاهل الشباب حديثي العهد باحلياة بالتزامات 
يمكن التغايض عنها, ورضورة أن يكون لوسائل 
اإلعالم دور فاعل فيام يتصل بالربط والتنسيق بني 

ت احلكومية واألهلية وبني اخلريية من أجل اجلها
إجياد حلول عملية ناجحة ملشكلة تأخر سن الزواج 

 يف املجتمع السعودي.

تكثيف الدراسات األكاديمية التي تتخذ  - 6
من ظاهرة تأخر سن الزواج موضوعها, بحيث 
تبحث يف مسار تطورها, وكشف عن أكثر العوامل 

ول املالئمة الكفيلة املجتمعية تأثرياً يف تفاقمها, واحلل
بالتصدي هلا يف ظل التطورات املتالحقة التي تعرتي 

 البناء االجتامعي.
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