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 العيل  لي أكيل نله.
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 ملخص الدراسة

أ ناا الا،دداة الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول  هددد   هددذه الدااسددة  لددي الأعددرف  لددي توقعددات
عدةن نالاامن ال وع اتتبعا  ليأغ،ر  نالزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

طدددالب نطالبدددات لامعدددات ماا ظدددة اليل،دددل )لامعدددة اليل،دددلن تكدددون ماأيدددع الدااسدددة مدددل نالكل،دددةن نقدددد 
ن نتدم الوصدف  الأال،لد ليد هج الباحثدة ا نا أيددت نلامعة المدس اليفأوحةن لامعدة بول،أك ،دف  ل دط،ل(

ان تم اسأيدح،ث  تم أخذهم بالطريمة العووائ،ة الب ،طةن نطالبا  نطالبة( 309اخأ،اا  ، ة متونة مل )
( 1992) الماطدان مم،اس لوانب الا،اة الزنل،ة توقعات حدول ا ناا الا،داة الزنل،دة ل الودبابل   ددا  

 أال،ة:ن نتوصل  الدااسة  لي ال أائج اللايع الب،انات

توقعددات الودباب اليمبلدد،ل  لدي الددزناج حدول أ ناا الا،دداة الزنل،دة لدددن  ، دة مددل طلبددة  ن  الدة 
    لي،ع مااالت الدااسة لاءت مأوسطة.  الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل
مأوسددطات توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا ظهددرت  ددرنق  الددة  حصددائ،ا   دد  

 دد   ال ددوعتبعددا  ليأغ،ددر ،ددة لدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل الا،دداة الزنل
الياددداالت: )تفهدددم الدددزنج اآلخدددرن اتيددداذ المدددراااتن العالقدددات مدددع ايقددداابن الي دددائل الصدددا،ةن اليهدددان 

 . ح،ث لان  الفرنق لصالح الذلوا    هذه اليااالت.الزنل،ةن الي ائل اليال،ةن الدالة الكل،ة(
مأوسدددطات توقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل  لدددي  دددرنق ذات  اللدددة  حصددائ،ة  ددد   لدددم تظهدددر  دد  حددد،ل

 تبعدا  الزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل 
  دد  اليادداالت: )حددل اليودداكلن الي ددائل الدس ،ددةن العيددلن  هددم الددزنج اآلخددرن الأياطدددبن ال ددوعليأغ،ددر 

ئل االحأددددران اليأبددددا لن الددددأعلم نالأعلدددد،من ايصدددددقاء نالا،ددددرانن الي ددددائل الياصددددةن أنقددددات الفددددراغن الي ددددا
 . الويص،ةن ايطفال(
مأوسدطات توقعدات (  د  α≥0.05 رنق ذات  اللة  حصائ،ة   د م أون الداللة ) كذلف نلدت

   دطلبدة الاامعدات الفل دط، ،ة الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا الا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مدل 
ةن الدس ،د اآلخدرن الي دائل الدزنج اليوداكلن تفهدم حل   مااالت ) الاامعةتبعا  ليأغ،ر ماا ظة اليل،ل 

 يداذالياصدةن ات نالا،درانن الي دائل نالأعلد،من ايصددقاء اليأبدا لن الدأعلم اآلخدرن االحأدران الدزنج  هدم
لف الفدراغن ايطفدال(ن لدذ الزنل،دةن أنقدات صدا،ةن اليهدانال ايقداابن الي دائل مدع المدراااتن العالقدات

( نهد   الدة  حصدائ،ا. أمدا  ،يدا ديدص α <0.05الكل،دة. ح،دث لاند  ق،يدة ) ظهرت  رنق  د  الدالدة
بم،دددة اليادددداالت )العيدددلن نالأياطددددبن نالي دددائل اليال،ددددة(  لددددم تظهدددر  ددددرنق ذات  اللدددة  حصددددائ،ة  دددد  

زناج حدددول أ ناا الا،ددداة الزنل،دددة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة توقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل  لدددي الدددمأوسدددطات 
 .الاامعةتبعا  ليأغ،ر الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 
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مأوسددطات توقعددات  ددرنق ذات  اللددة  حصددائ،ة  دد   ن ،يددا سأعلددق بيأغ،ددر الكل،ددة  مددد تبدد،ل نلددو 
   دالاامعدات الفل دط، ،ة الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا الا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مدل طلبدة 

لد،من نالأع اآلخدرن الدأعلم الدزنج اليوداكلن تفهدم حدل) د  الياداالت:  الكل،دةتبعدا  ليأغ،در ماا ظة اليل،ل 
مأوسددطات توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي لددم تظهددر  ددرنق  الددة  حصددائ،ا   دد  ن  .نالا،ددران( ايصدددقاء

 تبعدا  امعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل الزناج حول أ ناا الا،اة الزنل،ة لددن  ، دة مدل طلبدة الا
يأبدا لن الي ائل الدس ،ةن العيلن  هم الزنج اآلخرن الأياطبن االحأدران ال   اليااالت: ) الكل،ةليأغ،ر 

ت الي ددائل الياصددةن اتيدداذ المددراااتن العالقددات مددع ايقدداابن الي ددائل الصددا،ةن اليهددان الزنل،ددةن أنقددا
 طفالن الي ائل اليال،ةن الدالة الكل،ة(.الفراغن الي ائل الويص،ةن اي

 الدااسة الاال،ة تم سر  بعض الأوص،ات.نأائج ن   ضوء 
 

ظددة الا،دداة الزنل،ددةن طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ةن ماا  الدددنانالددزناجن  نالوددباب الكلمــات المفتاحيــة:
 اليل،ل.
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Abstract: 

The aim of this study was to identify the expectations of youths willing to get married 

about marital life roles among a sample of Palestinian graduate students in Hebron 

governorate, depending on gender, university and college variables. The researcher used 

the descriptive analytical method, and a sample of (309) students was selected. The scale 

of aspects of married life was used to estimate the roles of married life. Data, and arrive 

The study reaches the following results: 

The degree of the expectations of young people coming to marriage about the roles of 

married life in a sample of students from Palestinian universities in Hebron in all fields of 

the study was moderate. 

There were statistically significant differences in the average expectations of young people 

coming to marriage about the roles of married life in a sample of Palestinian university 

students in Hebron governorate, according to the gender variable in the following fields: 

(understanding of the other spouse, decision making, relations with relatives, Total score). 

Where differences were in favor of males in these areas. 

There were no statistically significant differences in the average of the expectations of 

young people coming to marry about the roles of married life in a sample of Palestinian 

university students in Hebron governorate according to the gender variable in the fields: 

solving problems, religious issues, work, understanding the other husband, Mutual, 

learning and education, friends and neighbors, special issues, leisure, personal issues, 

children). 

In addition, there were statistically significant differences at the level of significance 

)α≤0.05( in the average expectations of young people coming to marry about the roles of 

marital life in a sample of Palestinian university students in Hebron governorate according 

to the university variable in the fields of (problem solving, Religious, understanding the 

other spouse, mutual respect, learning and education, friends and neighbors, special issues, 

decision making, relations with relatives, health issues, marital tasks, leisure, children). 

Where (α≤0.05(was a statistical function. As for the other fields (work, communication, 

and financial issues), there were no statistically significant differences in the average 

expectations of young people to marry about the roles of married life in a sample of 

Palestinian university students in Hebron governorate according to the university variable. 

In terms of the college variable, there were statistically significant differences in the 

average expectations of young men who were about to marry about the roles of married 

life in a sample of Palestinian university students in Hebron governorate according to the 

college variable in the fields of (solving problems, understanding the other spouse, learning 

and education, friends and neighbors). There were no statistically significant differences in 

the average of the expectations of young people who were about to marry about the roles 
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of married life in a sample of Palestinian university students in Hebron governorate 

according to the college variable in the following fields: religious issues, work, 

understanding of the other husband, communication, mutual respect, Decisions, relations 

with relatives, health issues, marital tasks, leisure, personal matters, children, financial 

matters, college degree). 

In light of the results of the present study, some recommendations were listed. 

 

Key words: Youth, Marriage, Role, Marital Life, Students of Palestinian Universities, 

Hebron Governorate. 
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 المقدمة: 1.1

ه لعل ه سباانه نتعالي الزناج الطريق لأكا ر ب   البورن نقد حث اليولي  ز نلل  لي الزناج ين

 :اياضن انطالقدددددددددددددددددددددددا مددددددددددددددددددددددددل قولدددددددددددددددددددددددة تعددددددددددددددددددددددددالي اإلن ددددددددددددددددددددددددان،ة بيال دددددددددددددددددددددددةسدددددددددددددددددددددددبب لم،دددددددددددددددددددددددان 

ذْ ﴿
ِ
ُّاا َْ قَاا  َْ َوإ ْ ِلل َمََلئَِكاا ِْ َرب ّنِ

ِ
ِضْ ِفْ َج ِعاا ْ  إ َر  الادددسث ال بددوي  نا   دد (ن ن 30 سددواة البمددرة )آدددةن ﴾َخِليَفاا ْ  إْل 

لي ه  ل،دددة نسدددلم: لددددا معودددر صددد -الرسدددول دددل  (4/128) ن ددد  صدددا،اه م دددلماناه الدددذي الودددري  

  .مل اسأطاع م كم الباءة  ل،أزنجل الوباب

ان إلسددالن بددالزناج لدداءت لأام،ددق الأكامددل بدد،ل الرلددل ناليددرأةن نذلددف السددأيراا  يددااة اإلن ددإن   ادددة ا دد

 (. 239: 2011ن  يدانلألاض نحفاظا   لي ال وع نالبماء )

 ة   ائيهنتموي الياأيع ب اء    ايساس،ة الرل،زة تعد نالأ  الصالاة ايسرة بأكويل اإلسالن اهأم كيا

 الزنل،لن العالقة ب،ل إلقامة نأس  الأوريعات نضع أن ايسرة ب اء  لي اإلسالن حرص لوانب نمل

نَْ﴿ :تعالي لموله اليمدس نم،ثاقها ايسرةن  يا   الزناج )سواة ال  اء:  ﴾يظ  غَلِْ ِميثَ ق   ِمن ُكْ  َوَأَخذ 

 لهعنل البوري  (. نقد تعد ت أشتاله نصواهن  مد  رف الزناج ب،ل الرلل ناليرأة م ذ  ار الأاايخ21

 (.2: 2011هذا )أبو  يرةن  سوم ا ا ن  ل،ه ال الن  لي أب، ا م ذ مورن ه صلة ه

ايساسدد،ة  دد  ب دداء الياأيددعن نقددد حددرص اإلسددالن  لددي ايسددرة نا ددع مددل شددأنهان  الرل،ددزة ايسددرة تيثددل 

يدان المدرآن ناأن    الا،اة الزنل،ة العالقة الور ،ة الوح،دة الأ  تايع بد،ل اليدرأة نالرلدلن نقدد بدر  اهأ

الكريم بالعالقة الزنل،ة نلعلها م تل نملاأ دأني  ل،ة اإلن ان نذلف مل خالل ما نا     سدواة الدرنن 

ِْمنْ  َخلََقْ َأنْ  أ ََيِتهِْ َوِمنْ  ﴿ قدال تعدالي : َوإج   َأن ُفِسُكْ  لَُك  ُكنُوإ َأز  َ  ِلتَس  لَْي 
ِ
ا ْ  َماَوَّة ْ  بَي انَُكْ  َوَجَع َْ إ َ ْ َوَرْح  نة

ِ
ْإ  ۚ

ِلَِْفْ ونَْ ِلقَاو  ْ  َْل ََيت َْْْذَٰ ُُ (ن  ايسدرة ترتكدز  لدي الدزناج الدذي دعدد ايسدداس 21سدواة الدرنن )آدددة  ﴾يَتََفكةا



3 

 

 دد  تكددويل ايسددرةن ناسددأمراا الياأيددع دعأيددد  لددي اسددأمراا ايسددرة نهددذا للدده دعأيددد  لددي العالقددة بدد،ل 

 (. 116:  2010الزنل،ل ناسأمرااهيا بالدالة اينلي )مايو ن 

لي  ( أن ايسرة تعلب  ناا  هاما      لم ال ف  االلأيا   نالعلون الأربوية 2016رن  ابدسل )ني

يل،ة  الأ و ة االلأيا ،ة بي ي،ات ميألفة نمأداخلةن نتلف اليفاه،م ُتظهر أن الأ و ة االلأيا ،ة 

ةن دمج    ليا تفا ل الفر  مع الب، ة الأ  دع،ش  ،هان با،ث تأكون شيص،ة الفر  نت يو نمل  م ت 

نيصب اهأيامها  لي الاانب االلأيا   نالولدان  الذي سأطلب مل أ ناج الي أمبل أن ديألكون 

ن بعض اليهااات ناالتااهات الضرناية لدن أل،ال الي أمبل ل،موموا باي ناا اليطلوبة ن ل،ة  إ

    دة مؤس ات م هاالأ و ة االلأيا ،ة تعأبر  يل،ة تعلم نتك،ف    آن ناحدن نتمون الأ و ة  

لف ايسرةن نالرنضةن ناليداسةن نليا ة الر اقن ن نا العبا ةن نمؤس ات    ح،اة ايب اء    ميأ

 رن. مراحلهم العيريةن ح،ث تكون أسال،ب الأ و ة الوالددة بيمان الرق،ب  لي أسال،ب الأ و ة ايخ

نالوابات س وات طويلة قبل الزناج حلم سدا ب خ،ال الوباب  لي أن  (2015) اليطاسبةنيو،ر 

فاق ف التموالهأهم لواقع الا،اة الزنل،ة  بعض اي را  ناد     ناله أنه دامق مزيدا  مل ال عا ة نذل

 و ه لذي تتوقعاته نمدالاته قبل الزناج مع ناقع الا،اة الزنل،ةن نيعأبر الزناج اليأوا ق هو الزناج ا

بعض  ،ل أن  ائم ال ،اسة ايسريةن نالعالقة الزنل،ةن    ح اليو ة نالرحيةن نقد ب، ها ه ل ا لأكون 

اج الزن  اي را  دفولون نتأغ،ر لدسهم تلف ايحالن نايمان  بعد الزناج نأ،اة ل وء الفهم الي بق  ل

 ،يرج بعض اي ناج مل نطاق تلف ايحالن ال ع،دة  لي ااض الواقع الذي دصبح مي،با  لآلمال 

م هم اآلخر بصواة ناقع،ة خال،ة مل الصوا الوهي،ةن  أظهر اليال ات أح،انان   دئذ سرن لل 

 ليا ة  ناالخأال ات    أموا ح،ات،ة شأين  أفأف بالرباط الزنال  نتأاول الا،اة الزنل،ة بدال  ال ع

 . تعاسةن لأ هاا العالقة بعد ح،ل
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هم  نج  لي اآلخر نمل أ تأأ ر بيأغ،رات لث،رة تيألف مل ( أن الا،اة الزنل،ة 2011نيرن الع زي )

نال،ة ة الز هذه اليأغ،رات الي أون االقأصا ي نلذلف الي أون الأعل،ي  نالف ة العيريةن ناخأال ات الا،ا

 لأفا لاالأك،ف ب،ل الزنل،ل مل خالل  نيظهرب،ل الذلوا ناإلناثن  اسأيراا ناسأمراا الا،اة الزنل،ة 

سلعب  العاطف  نالا    نلذلف الاانب االقأصا ي الذينالأ  مل أهيها الاانب اإلدااب   ،يا ب، هيا 

  ناا     اسأمراا الا،اة الزنال،ةن نللاانب الثما   أهي،ة    ذلف.

اخأ،اا شريف الا،اة لليمبل،ل  لي الزناج هو حار ايساس الذي تمون ( أن 2015نيض،ف ال ،د )

لزناج أن ا سأمراا الا،اة نتمدمهان نبيا ل،ه ح،اتهيا الزنل،ة ال ل،ية اليال،ة مل اليوتالت اليع،مة ال

ب د ال تأطلالعم ة نالرابطة الرنح،ةن  الرابطة المانون،ة نكلراء،ناابطأ،ل قويأ،لن الرابطة المانو  دمون  لي

مرةن  ال توا ر شرنٍط شتل،ة نموضو ،ة ال مة لصاة العمدن نلك ها ال تضيل ح،اة  نل،ة مأكا  ة م أ

االناذاب ناالن اان ب،ل الا  ،ل  ،امق اابطة انح،ة ذات أساس قوي نأما الاب الذي سأولد  ل 

 السأيراا الا،اة ب، هيا.

 الأوا ق ال ف   مل أهم أالان الزناج ال ع،دن نيرتبط هذا الأوا ق (  لي أن2014نيؤلد  و ة )

    الا بالرغبة نالصداقة ب،ل الزنل،ل نأسلوب الا،اة نطرق الأعامل ال ف  ن نااللأيا  ن  الدا ع

 لا،دةناالي اسبة دتفل الصاة ال ف ،ة  بالطريمةمل أهم الدنا ع  لي الزناجن نتام،ق اإلشباع الا    

ن زنل،لنهو غادة الزناج ال ع،دن نكن هذا الأوا ق سأطلب تو ،ق العالقة الاي،ية بوتل تدايا  ب،ل ال

 نح،ةنل ف ،ةن نااللأيا ،ةن نالر نال سأليص  مط    العالقة الزنل،ة الاي،ية بل دويل لل ال واح  ا

 ي ات تؤ ناالنفعال،ة ناالقأصا دةن نالثما ،ةن نالب،ولول،ةن نكذا لم سأامق ذلف تادث موتالت ناضطراب

ه شف  ، لي  ول الزناج نتوتر العالقات الزنل،ة نالعدسد مل اليوتالت ال ف ،ة نااللأيا ،ةن نميا ال

 لأيا   ب،ل الزنل،ل. أن ذلف ال سأامق  ال بال ضج ال ف   ناال
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 الأ  تواله الطالب الاامع   لي الصع،د اليوتالت ( أن مل أسباب2012   ح،ل سرن اليزيل )

 العيل نقلة  رص الا،اةن شريف اخأ،اا نصعوبة اليهوان غالء ب بب الزناج سل تأخر الزنال 

 تمدسر تامق أيا ،ةال أ ناا نمباشرة مرموقن الأيا   مرلز نشغل صالحن م تل نتو ،ر الي اسبةن

 نغ،اب اليع،وةن تكال،ف  يا ة ن نال،هن نم ها أكا دي،ة بيوتالت دصطدمون  داعلهم الذاتن ميا

 نم ها شريف الا،اةن اخأ،اا دصعب نبالأال  اآلخرن الا    لي الياا ظة الياأيعات    الأواصل

  اتالعا نم ها الي اسبن يلالع  رص نلو   دن نم ها الزناجن برنامج    للورنع الال ن اليال نداة

 .الزناج نفمات نااتفاع ايقااب ن ناج اليبتر الزناج :مثل الياأيع    الثما ،ة ال ائدة

% 85(  لي أن 2009غ،اب الاواا دوتل تهدسدا  مي،أا  للعالقة الزنل،ة نقد أشاا لو ة )كيا أصبح 

بيثابة ل ر الذي سوصلهيا  لي مل اليرضي دوتون مل غ،اب الاواان  الاواا ب،ل الزنل،ل دعأبر 

ا برات خسب،ل الأفاهم ناالن اانن نهو الطريق الأ  توصل ا لآلخر  ع دما نأاانا نعبر  ل أنف  ا بتل 

ه ذا للالا،ات،ة نب، أ ا ايسرية نالأربوية ننعبر  ل لوهر شيص،أ ا ل،   مط بل أ اة تعب،ر ذات  نه

ن أ نن  لفة ناليو ة نالرحية ملم ناالن اان نتام،ق ايُ    ح،ات ا العامة  ك،ف لزنل،ل سرلون الأفاه

 سلوب الاواا  ،يا ب، هيا؟ د ياا باسأيدان أ  

 مشكلة الدراسة:  2.1
سريةن ن يا ة موضوع لعيل الباحثة    اإلاشا  ال ف  ن نمأابعة  د  مل حاالت اليواكل ايُ  نظرا  

عاا نتاف،ز الباحثة للم،ان بدااسة توقعات ن لل ذلف أ ن السأوعدان الأوا ق    الا،اة الزنل،ةان

الوباب نالوابات اليمبل،ل  لي الزناج    الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل. نذلف ب بب قلة 

حدن   لم الباحثة(. نأدضا لعدن معر ة اليمبل،ل    )مباشر الدااسات الأ  ت انل  هذا اليوضوع بوتل 
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اليعلومات الكا ،ة حول الا،اة الزنل،ة نايسرية ناليأطلبات  نقلة لي الزناج مل شباب نالوابات 

 نااللأزامات نالي ؤنل،ات بعد الزناج.  

ف    شعوب العالمن نظرا  لظرن  سرسرة الفل ط، ،ة طب،عة خاصة نميألفة  ل باق  ايُ كيا أن لألُ 

 ة  لي ذلف تدخلن أن الاصاا باإلضا  أماللالتارن اي ناج مل بعضهم نأ،اة  الأ  قد حأاللاال

نهو  بعض الي اطقنالأمال،د ال ائدة    ن أطراف أخرن    اخأ،اا شريف الا،اة نأ،اة اتباع العا ات 

 للوباب نالوابات اليمبل،ل  لي الزناج لونهم مارنم،ل مل اخأ،اا شريف سأمراااالما د بب  دن 

مل،ل نتدن  م أون الأوا ق نت ح،اتهم أن ال ماش    هذا اليوضوعن ميا سؤ ي  لي ضعف العالقة ب، هم

 أوقعات الي أمبل،ة ناو الوريف. ال

لي  نظرا ليا نلدت مل ايهي،ة   دا  هذه الدااسة ليعر ة مدن توقعات الوباب نالوابات اليمبل،ل 

اسبة الزناج    ماا ظة اليل،لن بغ،ة معر ة هذه الأوقعات االدااب،ة نال لب،ة مل الل نضع حلول م 

 الأال : الرئ،   الأ اؤلاإللابة  ل  تاانل ذه الدااسةه لذا  إن لها.

لبة طالزوجية لدى عينة من  الحياةما مدى توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول أدوار 

 الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟

 أهمية الدراسة:  3.1

 ب لدااسة بالمدا الكا   )حتبر  أهي،ة هذه الدااسة    أنها تأ انل موضو ا لم داظ ب ص،به مل ا

  لم الباحثة( نخاصة    الياأيع الفل ط،  ن نتأبلوا الاالة الياسة لهذه الدااسة مل خالل: 

 األهمية النظرية: 

 )ماا ظة اليل،ل( مل ح،ث ت انلها مل الدااسات ال ا اة   تعد الدااسة الاال،ة ح ب  لم الباحثة  .1

الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات  الا،اةل أ ناا توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حو 

تأت  أهي،ة هذه الدااسة مل خالل اليوضوع الذي تأ انله نهو  ا. ليالفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل
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توقعات الوباب نالوابات اليمبل،ل  لي الزناج    الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،لن نليا 

 ة ننف ،ة ن س ،ة  لي أ را  الياأيع بوتل  ان.لهذا اليوضوع مل أهي،ة الأيا ،

 تف،د هذه الدااسة    الأعرف  لي توقعات الوباب نالوابات اليمبل،ل  لي الزناج با،ث دظهر .2

،ق ذلف مل خالل تادسد طب،عة ح،اة اليمبل،ل  لي الزناج قبل الا،اة الزنل،ة ايساس،ة    تو 

 ع الفل ط،  .سرة ليا لها  ناا  لب،را  بالياأيأناصر ايُ 

 األهمية التطبيقية: 

ضوع تكيل أهي،ة هذه الدااسة بأزنيد مؤس ات الصاة ال ف ،ة باليعلومات الكا ،ة للأعرف  لي مو  .1

زناج الدااسة نكمتان،ة ت ف،ذ برامج ت ا د  لي تا ،ل توقعات الوباب نالوابات اليمبل،ل  لي ال

    الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل. 

 لزناج.توقعات الوباب اليمبل،ل  لي انأائج  ااسة ن      راء اليتأبة الفل ط، ،ة بيوضوع اإلسها .2

 أهداف الدراسة:  4.1

 تهدف هذه الدااسة  لي معر ة: 

 اتالزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامع الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا  -1

 .الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

حول أ ناا  لة الفرنق    اسأاابات اليمبل،ل  لي الزناج    الاامعات الفل ط، ،ة المعر ة  -2

بعدا نه   لي  18   ماا ظة اليل،ل ن ما  ليأغ،رات هذه الدااسة الاال،ة. البالغ،ل  الا،اة الزنل،ة

حل اليواكلن تفهم الزنج اآلخرن الي ائل الدس ،ةن العيلن  هم الزنج اآلخرن ال او الأال  )

ياطبن االحأران اليأبا لن الأعلم نالأعل،من ايصدقاء نالا،رانن الي ائل الياصةن اتياذ المراااتن الأ
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العالقات مع ايقاابن الي ائل الصا،ةن اليهان الزنل،ةن أنقات الفراغن الي ائل الويص،ةن 

 (ايطفالن الي ائل اليال،ة

ة حول أ ناا الا،ا عات الفل ط، ،ة اللة الفرنق    اسأاابات اليمبل،ل  لي الزناج    الاام -3

 (الكل،ةن الاامعةن ال وع)   ماا ظة اليل،ل ن ما  ليأغ،رات  الزنل،ة

 الدراسة: أسئلة 5.1
لزناج اتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الأال : ما مدن سأاانل هذه الدااسة اإللابة  ل ال ؤال الرئ،  

ل ؟  مل خالعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،لالزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاام الا،اةحول أ ناا 

 اإللابة  لي ايس لة الفر ،ة الأال،ة: 

الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة  الا،داةتوقعات الوباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا هل تيألف  -1

 ؟  ليااالت الدااسة تبعا   عات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،لالاام

الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة  الا،داة،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا توقعات الوباب اليمبلدهل تيألف  -2

 (؟  الكل،ةن الاامعةن ال وع) تبعا  ليأغ،رات ات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،لالاامع

 فرضيات الدراسة: 6.1

توقعددددات  دددد  م ددددأون  (α≤0.05)ال تولددددد  ددددرنق ذات  اللددددة  حصددددائ،ة   ددددد م ددددأون الداللددددة  -1

ات الزنل،ددددة لدددددن  ، ددددة مددددل طلبددددة الاامعدددد الا،دددداةحددددول أ ناا  الوددددباب اليمبلدددد،ل  لددددي الددددزناج

  .(ال وع) تبعا ليأغ،ر الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

توقعددددات  دددد  م ددددأون  (α≤0.05)ال تولددددد  ددددرنق ذات  اللددددة  حصددددائ،ة   ددددد م ددددأون الداللددددة  -2

الزنل،ددددة لدددددن  ، ددددة مددددل طلبددددة الاامعددددات  الا،دددداةالوددددباب اليمبلدددد،ل  لددددي الددددزناج حددددول أ ناا 

 .(الاامعة) تبعا  ليأغ،رفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل ال
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توقعددددات  دددد  م ددددأون  (α≤0.05)ال تولددددد  ددددرنق ذات  اللددددة  حصددددائ،ة   ددددد م ددددأون الداللددددة  -3

الزنل،ددددة لدددددن  ، ددددة مددددل طلبددددة الاامعددددات  الا،دددداةالوددددباب اليمبلدددد،ل  لددددي الددددزناج حددددول أ ناا 

 .(الكل،ة) تبعا  ليأغ،رالفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

 حدود الدراسة:  7.1

لياددددد  البوددددري: الوددددباب نالوددددابات اليمبلدددد،ل  لددددي الددددزناج نالي أ ددددب،ل للاامعددددات الفل ددددط، ،ة  دددد  ا -

 . س ة 26-18ن نالبالغة أ يااهم مل ماا ظة اليل،ل

 ن.2017-2016الدااس  اينل مل العان الدااس   الياد  الزم  : الفصل -

 الياد  اليتان : ماا ظة اليل،ل.  -

مة ع، ة الي أيدال أائج باي نات الي أيدمة    الدااسةن نبالأال   إن ال أائج خاصة بالتأاد  ليا  -

    مط نل،  مع لل الاامعات.   

 : والمصطلحات المفاهيم 8.1

 ح،ث رالعي مل العوري ات نهادة  لي الا    ال ضج أن البلوغ ادةدب م ذ اليرحلة هذه ت أيرالشباب: 

 اينال  لقب البلوغ  لي دصلل الفأ،ات  نالا  ،ة الفر دة للفرنق  ن ما ال ضج نتيان البلوغ بدادة تيألف

  .(315: 2011ن  باس)

امعة نل فالبول،أك الطلبة الي أظيون    الدااسة الاامع،ة    لامعة اليل،ل نلامعة  مهُ كلرائ،ا  ن 

 .26-18نتأرانذ ا يااهم مل  اليفأوحةنالمدس 
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  محافظة الخليل:في  الجامعات الفلسطينية

ا سأم مل خالله تعل،ي،ة برامج نتمدن ن أكثر لامع،ة لل،ات  الث تضم الأ  أربويةال اليؤس ات ه 

 بي ح  أه ت ل،االعُ  للدااسات برامج مدنليا ديتل ان تُ  (اينلي الاامع،ة الدالة) البتالوايوس  الة م ح

ن  يرةأبو ) الدبلون أنظية ن ق الدبلون ح  الةتي  الي الدلأوااه  أن اليال أ،ر أن العال  الدبلون  الة

2011 :9). 

لأ  لكل،ات امؤس ة تعل،ي،ة تضم  د ا  مل ا : بأنها لرائ،ا  الاال،ة الاامعات الفل ط، ،ة الباحثة  تعرفن 

لعامةن وية اتمدن برامج تعل،ي،ة ت أه  بي ح  الة البتالوايوس للطلبة الذسل سلأامون بها  ا ة بعد الثان

 أ،ر الياللون العال  ن تل للاامعة أن تمدن للطلبة برامج الدااسات العل،ا الأ  ت أه  بي ح الدبكيا دي

 . ه نالدلأواا 

 الزواج:

اابطة ب،ل الل بامرأة أن أكثر دعأرف بها العا ة نالمانونن بأنه ل( 118: 2010) مايو   ر ه

ي دعد أن تأم اليعاشرة الزنل،ة حأنتأضيل حموقا  ننالبات مع، ةن  م دمرا بعد ذلف انه مل الضرناي 

 ل. نالموا د ال ائدة نالا  ن ما  للعا ات نالموان،ل 

اابطددة شددر ،ة تددربط بدد،ل الرلددل ناليددرأة نيافددظ بهددا ال ددوع البوددري  بأندده (26: 2009الوددهري ) ه ر ددن 

 نألا تدده الوددرائع ال دديانية بأليعهددا نهددو سدد ة مددل سدد ل الفطددرة نضددرناة مددل ضددرناات الا،دداة بدده تافددظ

اين ددددداب نايح ددددداب نبددددده تصدددددان اي دددددراض نالارمددددداتن نبددددده تأو دددددق الصدددددالة بددددد،ل اي دددددرا  نايسدددددر 

نالياأيعدداتن نالددزناج نظددان دامددق أهددداف الأيا ،ددة ن ما ،ددة ناقأصددا دة نتربويددة  ضددال   ددل ايهددداف 

اهأيامدا  أيعات الياصة نالويص،ةن نلذلف دعد سببا  مل أسباب البماء البوري ناسأيرااهن لذا أنلأه اليا
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طه نمارياتده نأحدا دهن تبعدا  ن  داقها نق،يهدان ناخألفد  أشدتاله نأنوا ده ننسدائله نشدر نُ خاصا     نظيهدا ن 

 لكل ماأيع.

ي ناا تأطلددب لدسدددة نمأطلبددات تلددف ا الدددخول  دد  أ ناا بأندده( 16 - 10: 1992) الماطددان ن ر دده 

لادسددة كأ اب مهدااات الأعامدل مدع اي ناا ا ال نأ،اة لعدن ا الأه،ؤ لألف اي ناان نما الوقوع    أ مات

 مددة ا   دددن توا ددق الفددر  بدد،ل طب،عددة الدددنا ن دددن تام،ددق مأطلباتدده  ا ت حدددة اي   أن الأه،ددؤ لهددان  كليددا

 .اليأرتبة  لي ذلف

 بيا لالا  ، ب،ل نالعاطف  نالا    نالولدان  الفكري  الأواصل  الة توقعات اختيار شريك الحياة:

لرضا نا ال عا ة مل معمول قدا نتام،ق أقصي االاتباط    ت ا دهيا توا م،ة قرااات اتياذ لهيا دامق

 (18: 2015)ال ،دن 

 ما  ن الدالة الأ  داصل  ل،ها الوباب أنه ب لرائ،ا   توقعات اخأ،اا شريف الا،اة الباحثة نتعرف

مبل،ل عات الوباب اليليعر ة توق (1992) الماطان مل   دا     الدااسة الاال،ة الي أيدن يم،اس لل

ئل حل اليواكلن تفهم الزنج اآلخرن الي ابعدا   لي ال او الأال  ) 18 لي الزناج نهو متون مل 

ا،رانن ء نالالدس ،ةن العيلن  هم الزنج اآلخرن الأياطبن االحأران اليأبا لن الأعلم نالأعل،من ايصدقا

نقات أن الي ائل الصا،ةن اليهان الزنل،ةن الي ائل الياصةن اتياذ المراااتن العالقات مع ايقااب

 (الفراغن الي ائل الويص،ةن ايطفالن الي ائل اليال،ة

ن أة غ،ر سرة الأمل،دده اك أ ناا خاصة بالرلل نأخرن خاصة باليرأة    ايُ  أدوار الحياة الزوجية:

سثةن سرة الادايُ  مل الييتل    أصبح ناا تاول  مل الوضوذ نالأياسز  لي الأيا جن با،ث هذه ايأ 

الرلل. نباتم ظرنف مأعد ةن أن دمون الرلل ببعض أ ناا اليرأة نأن تمون اليرأة ببعض أ ناا 

 (30 :1992ن الماطان )
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  ماطانالنتأب ي الباحثة الأعري  اإللرائ  لكل اليأغ،رات الي أيدمة    الدااسة الاال،ة مل مم،اس 

(1992 .) 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 فصل الثانيال

 نظري والدراسات السابقةاإلطار ال



14 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري  -1

 مقدمة

ن ن نا أبرت  دلمد لاءت الوريعة اإلسالم،ة مأوائية مع الفطرة اإلن ان،ة  اث   لي الزناج     

ِمْل آدأاتِ ح،ث سبب لم،ان ايسرةن  الزناج ال ديتل ان دمدن له  ذا  الزناج لأقأ لأ  ِه أأنْ قال تعالي : )نأ ُكم خأ

ا( )الرنن :م ِ  ا لِ أأْ ُتُ وا ِ لأْ،هأ ه خلق الرلال نال  اء ل،أآلفوا  داللة  لي أننتظهر ال(ن 21ْل أأنُفِ ُتْم أأْ نأال 

ل م ،يا ب، همن نقد   ا الرسول صلي ه  ل،ه نسلم الوباب  لي الزناج  مال ل دا معور الوباب 

ه لبصر نمل لم د أطع  عل،ه بالصون  انه لاسأطاع م كم الباءة  ل،أزنج  إنه أحصل للفرج نأغض ل

لرنح  ايمل ال ف   ناالسأمراا اباإلن ان  ديد(ن هذا ين الزناج 4677نلاءل ) أخرله البيااي اقم 

مل  ي نو  اه تعالي     الي ا البور  هاشر الأ  ة    ن ناسأاابة لهذه ال ُ نيو ر له ال عا ة نال رنا

    ة أمر الي ةالعي،م الاالات الزناج سلب  ،ق بيتانة اإلن ان نلرامأهن االتصال ب،ل الرلل ناليرأة سل

لي للافاظ   حأي دادث الأ اسل دادث الزناجلذا البد أن  إلن ان نل،انه نحالأه  لي غ،رهنأ ياق ا

 (.16: 2008)باصويلن  الا   البوري نلألب،ة بعض الاالات ال ف ،ة الكام ة    ال ف  البورية

نقدد ق دم مادرنس  هنو ة مل العوامل الأ  ت بب تأخر  د  سدل الدزناج أن العدزنف   دلكل ه اك ماي

( هذه العوامل  لي الأيا ،ة نتيثلد   د   دزنف الودباب  دل الدزناج ميدل دتبدرن سد ا ن 618: 2013)

كيا أن الأمال،د نالعا ات تفرض ق،و ها    بعض ايح،ان نلذلف انيفاض أ دا  الرلال مماانة بال  اء 

بال  دددبة للعوامدددل االقأصدددا دة  مدددد تيثلددد   ددد  ااتفددداع معددددالت البطالدددة نلدددذلف  ددددن  ااأيدددعن أمددد ددد  الي

اسأعدا  الوباب لأايل م ؤنل،ة الزناجن نغالء اليهوا نااتفاع تكال،ف الزناجن أما العوامل الثما ،ة  مدد 

ن  نلدذلف تمل،دد تيثل     الطيوذ الذي د عي  ل،ه الواب أن الفأاة ميا داعله دصرف نظره  ل الزناج
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الغدددرب  ددد  لث،دددر مدددل أسدددال،ب الا،ددداة مثدددل  ددددن احأودددان اليدددرأة ن ددددن الأزامهدددا بدددالزي الودددر  ن ليدددا أن 

العوامدل ال ف د،ة تلعدب  ناا   نلدذلفضعف الدوا ع الددس   سلعدب  ناا   د  تدأخر الدزناج أن العدزنف   دهن 

سوء اليعاملدةن نلدذلف اليثال،دة  د     تأخ،ر الزناج مثل الأصواات الياط ة لدن الفأاة  ل الزناج مل 

االخأ،اا الزنال  الذي ال د أط،ع أحدد تام،مدهن ليدا ان العوامدل ال ،اسد،ة تيثلد   د   ادر الاتومدات 

نلدذلف غ،داب  نا الدنلدة  د  تودا،ع  ل اسم س،اسات م أمبل،ة ل د احأ،الات الوباب مل الي داكلن 

   الزناج    سل م اسبة.

 الودعوا  ل،ها سأرتب نالأ  الزنل،ل ب،ل اليمدسة الزناج بأنه العالقة (31: 2011نيعرف أبو  يرة )

 بد،ل دايدع نهو  مدد .اآلخر تااه ننالباته لي  ول،اته  نج كل معر ة مع اآلخر تااه بايمل نال عا ة

  لي حموقا م هيا لكل نيأرتب أساس أسرةن م هيا نياعل ناإلنااب اعأاالسأي ب، هيا  ،ال اليأعاقدسل

 اإلداداب لاندب ديثدل  حدداهيا الأيداع  اا تد،ل  لدي  ،هيدا االلأدزان سأوقدف العمدو  ك دائر نهدو اآلخدرن

 .المبول ديثل ناآلخر

 الزوجية الحياة من المسبقة التوقعات 1.2

ن توقعدات الدزناج ااتبطد  بالأفداؤل نالأوداؤن الدذي ديتدل أن (  لدي أWatad, 2014: 55) أشاا نتدد 

سددرةن نلددذلف حددول ان دداامها نمدددن نااحهددا  دد  اليادداالت االلأيا ،ددة داصددل بعددد الددزناج نتكددويل اي

ن  دددما سددأم تادسددد الوددريف الددذي دضدديل الأوقعددات الأدد  د ددعي  ل،هددا ناالقأصددا دة نايسددرية نالزنال،ددةن 

اآلخدددرن  دددإن الأوقعدددات ترندددو  لدددي االن ددداان  ددد  الا،ددداة الزنال،دددة نالوصدددول  لدددي الأوا دددق الزنالددد  مدددع 

لفن ليا أن ه اك ااتباط ب،ل االخأ،داا الزنالد  نالأوقعدات اليأوخداة للدزنج مدل اآلخدر االسأعدا  الأان لذ

ن   تام،ق الأوا ق نالرضا الزنالد ن ليدا أن هدذه الأوقعدات تأيادوا حدول الااندب الويصد  نايسدري 

 عأيدد  لدي تبدا ل اي ناا بد،ل الدزنل،ل  كدلي،ة الأوقعدات لددن الدزنج نالزنلدة دنااللأيا  ن ليا أن أه
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نتيألف الأوقعات مل ماأيع  لي آخر نيأاتم    ذلف العوامل خرن آلامل الزنج نالزنلة معأيد  لي 

الثما ،ة نااللأيا ،ة الأ  ت و     الياأيع نلذلف العا ات نالأمال،دن ليا أن  يل،ة الأ و ة االلأيا ،ة 

الزنال،دددة مدددل خدددالل  تلعدددب  ناا  مهيدددا   ددد  هدددذه الأوقعددداتن نقدددد اناصدددرت هدددذه الأوقعدددات  ددد  الا،ددداة

الأوقعددات العاطف،ددة نالا  دد،ة نااللأيا ،ددة نالفكريددة نالثما ،ددة نالدددنا الددوظ،ف  نترب،ددة ايب دداء نالأوقعددات 

 االقأصا دة نالدس ،ة.

 اختيار شريك الحياة: 2.2

أن االخأ،اا الزنال  هو سلوك الأيا   ال سأاد   مط برغبات  (,Raddaf 2014)ا اف سرن 

يم اس،ر الياأيعن سواء لان  هذه اليعاس،ر ناضاة لل،ة مثليا هو الاال    الأار الويص بل ن ق مع

 ناإلباحة. نم أأرة    شتل توقعات نمرغبات    االخأ،اا للزناج.

الدزناجن ح،دث تيضدع هدذه  ت دبق مرحلدة الا،داة  يل،ة اخأ،داا شدريف أن( 23: 2015نيض،ف ال ،د )

ر هدذه ترتبط بالياأيع ن ا اتده نتمال،دده ن ما أدهن نلدذلف تأدأ هذه اإللراءات ن اليرحلة  لي  دة  لراءات 

 اثاإلند نهدذه المدوان،ل سدأم تطب،مهدا  لدي  االلأيا ،دة الأد  دعد،ش  ،هدا الفدر ن نالمد،م الويصد،ة بالرؤيدة

 ل االخأ،اا الزنا أسال،ب أما نالذلوا  لي حد سواء   دما سأم اليوا مة  لي الزناج أن ا ض الزناجن

 للدزناج بددنا الول،دل ايسدرة  ،هدا تمدون الياأيعدات بعدض  ه داك ماأيدعن  ما دة لدل  أيألدف با دب

 ةالبدنيد كالياأيعدات الرلدوع  لد،همن  نن  نمدل  د هم ن،ابدة   نأب ائهدا لب اتهدا الزنلدة أن الدزنج نتيأداا

 يسدرته الرلدوع  نن  مدل بيفدر ه االخأ،داا  ،هدا قدراا الفدر  سأيدذ اآلخدر نبعضدهم نالأمل،دددةن نالريف،دة

 اليدن،ة. كالياأيعات

الأد  قددا ه لده أن  بداليرأة كيا ان ه اك الكث،ر سؤم ون بأن الزناج ق ية ننص،ب أي أن الرلل سدرتبط 

سرتبط بهان نهذا ال دع   بأن اإلن ان سأكل  لي تلدف العبدااة  دال د دعي  لدي الدزناجن بدل ح،دث االسدالن 
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ألل نااذ الا،اة الزنل،ةن لذا  هاك الكث،ر مل   لي ال ع  مل ألل الزناج ناخأ،اا الزنج الصالحن مل

ايشياص الذسل د عون  لي اخأ،اا اي ضل مل ألل ح،اة  نل،دة تأي،دز باالسدأمراا ني دو ها لدو مدل 

  اددد الكث،در مددل العالقدات بدد،ل الرلددل  نال دعا ةن ليددا أن ه داك  ددا ات نتمال،دد تاددد مدل حريددة االخأ،داا

ن ليدددا أن الب، دددات الييألفدددة بددد،ل أ دددرا  الياأيدددع نأسدددال،ب نالأمال،دددد نالفأددداة قبدددل الدددزناج تاتيهدددم العدددا ات

ن لذا ناد أن  يل،ة االخأ،اا تيضع  لي  دة  وامل الوريف الع،ش تلعب  ناا  مهيا      يل،ة اخأ،اا 

 . (24: 2015ن ال ،د) تأاتم  ،ها الثما ة نالعا ات نالأمال،د

 زنال  بال  بة للرلل  ما أن تأم  ل طريق االخأ،اا( أن  يل،ة االخأ،اا ال32: 2011نيرن الع زي )

الفأداة  اليم،دن لأن سأم ترش،ح  نلة مل العائلدةن أن دتدون االخأ،داا االلبدااي ن ،ده تمدون العائلدة باخأ،داا

الأدد  سدد،أزنلها الودداب نلدد،  لدده الاددق  دد  الددر ضن نكمددا أن دتددون االخأ،دداا  ،دده حريددة مثددل أن ديأدداا 

،داا    المبول أن الر ضن أمدا  نا اليدرأة  د   يل،دة االخأا نل،  للعائلة حق الواب الزنلة الأ  سريده

الزنال   ،أيثل     يل،ة المبول أن الر ضن ن د  بعدض العدائالت ال تيد ح اليدرأة الادق  د  ذلدفن ليدا 

 أن ه اك بعض العائالت تي ح اليرأة الارية     يل،ة االخأ،اا الزنال .

 ةمعايير اختيار شريك الحيا 3.2

 ( أن ه اك مايو ة مل الصفات س ظر  ل،ها الرلل  ل اخأ،اا  نلأه نه :2015نقد ذلر ال ،د )

 ح دلدادرص لث،ددر مدل الرلددال  لدي اخأ،دداا اليدرأة ذات الدددسل ينهدا تاددرص  لدي  :والتــدين الخلـق

 ح،دث تعدرف اليدرأة ذات الددسل حموقهدا تاداه أسدرتها ناتاداه  نلهدا نتادرص  لدي الم،دان  نلهان معاشرة

 أب ائهدا أرب،دةب نتمدون نبوالباتها تااه  نلها نذلف اغبأا  م ها لأ ف،ذ أنامر ه ناالبأعا   ل معصد،ة ه

ناإلاشدا   لدي الييااسدات  الأول،ده خدالل مدل شيصد،اتهم تكدويل لدي  نتعيدلنسدل،ية  صدا،اة   ترب،دة  
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ل غدرس المد،م ايخالق،دة  د  ن نتأبدع أسدال،ب تربويدة مدل ألدالا د ة نصفاتها بطبائعها ءاناالقأد ال ل،ية

 .نفوس أب ائها

 ليالهدان يابدع تد كح اليدرأة : ل دل أبد  هريدرة  دل ال بد  صدلي ه  ل،ده نسدلم قدال :والنسـ  الحسـ 

ن 1466)صددا،ح م ددلمن حدددسث ل سددداك تربدد  الدددسل بددذات  دداظفر انلدددس ه نلايالهددان نلا ددبهان

ال مددل ألددل الددزناج ح،ددث أن الددد ف  ه دداك الكث،ددر مددل الوددباب الددذسل سباثددون  دددل الايدد. ن (2/1086

باب س ظرنن  لي الايال قبل الزناج ح،ث واالن ان،ة نباث  ل الا ل ناي ضل لذا تاد الكث،ر مل ال

ذن  سباثدان  دل اآلخددر الدذي دتددون  تا،دددعأبدر الايدال اليرحلددة الثان،دة بعدد الدددسل نالُيلدقن  الودباب نالفأ

  اس.شتل ممبول نل،  ذن الوتل الغ،ر مرغوب ب،ل ال

عن ه داك اهأيدان مدل قبدل الودباب بعيدل اليدرأة نظدرا  لظدرنف الا،داة الصدعبة الأد  دع،ودها الياأيد: المال

نلددذلف ب ددبب  يددا ة حاددم البطالددة بدد،ل الوددباب أصددبح العيددل مددل أهددم اليمومددات الأدد  تددد ع الودداب  لددي 

 ييددة للفأدداةن ح،دداة لر االاتبدداط بدداليرأة نلددذلف اليددرأة  هدد  تباددث  ددل الرلددل الددذي دعيددل ني ددأط،ع أن دمددد

  لدي سد عت  تعيدلن نهدذا  نلة  ل الباث نأسرته اينل الواب هم   أصبحأ  اء  أرة الزناجن ليا أنه 

كيددا أن طب،عددة العيددل أصددبا   ائمددا  لب،ددرا  دمددف أمددا الكث،ددر مددل  نأسددرتهان الييطوبددة الفأدداة قددرااات

نلكدل هدذا ديتدل أن  نالا،داة مصدا ب  لدي لأع، ده الفأداة  يدل دودأرط  اليمبدل  لدي الدزناج نالزيادات

 بب الكث،ر مل اليوتالت الأ  تمف  ائما  أمدا الدزناج ح،دث تعأبدر الفأداة أن  يلهدا مدل حمهدا ال حدق د

تعد،ل  للزنج أن سأدخل    مالها نالدزناج دعأبدر الا،داة مودأرلة بد،ل الرلدل ناليدرأة  داليرأة الصدالاة الأد 

ل،ل ب ددبب اليددال الددذي تاصددل  ل،دده ن اتفدداق بدد،ل الددزن لددذا تاددد ه دداك  ددد نلهددا  لددي مصددا ب الا،دداة 

 الفأاة نأ،اة  يلها. 
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 اخل  االقأصا دة الاالةنتعيل  لي   ااة  الي زلن تدب،ر  ل تداك ش، ا الأ  ه  الوا ،ة : اليرأة الوعي

 الدزنجن ا اددة نلدذلف تدأمل نترب،دة سدل،ية نصدا،اة اينال  ترب،دةنتا دل   ااة ب،أهدا مدل خدالل  نب،أهدا

 .العامة الثما ة دسهانل

فأداة نرن الكث،ر مل الرلال نال  اء   دد خطبدة الفأداة سباثدون  دل ال ظا دة سدواء لدان نظا دة الالنظافة: 

    الييطوبة الفأاةتعيل نالدة الوباب اليمبل  لي الزناج  لي  يااة نلهذا  ،الويص،ة أن نظا ة ب،أها

 بال ظا ة. اهأيامها مدن  لي لأأعرف مل الفأاةن  اين لأمأرب ن ائ،ة لل ة

داب أن نأخذها بعد،ل اال أبداا   دد اخأ،داا الدزنج أن ( 2010أنا ها ا اف ) ه اك نمتونات شيص،ة

 الزنلة:

نييتدل أن نأصدوا أهي،دة هدذا العامدل  ذا تصدوانا حالدة شداب تدزنج  التكوين الجسمي والصحة العامـة:

،ددث تصددبح ح،دداة ايسددرة للهددا لريددا  نااء مددل  أدداة مريضددة مرضددا  مزم ددا  أن ضددع،فة الأكددويل الا ددي  ح

العدددالجن ح،دددث دادددول تكدددراا نوبدددات اليدددرض  نن أ اء الوالبدددات الي زل،دددة نح دددل ا اددددة ايب ددداءن نك ااة 

الا،اة الزنل،ة  لي الوله الذي دتفل ال عا ة الزنل،ةن نمل ناح،ة أخرن  إن ضعف الصاة سؤ ر    

 ليال الا م نلاذب،أه.

أن شيصدددا  تدددزنج مدددل  أددداة غب،دددة  هدددو دادددانل أن دعليهدددا  دددال تدددأعلم  نفأدددرض العقلـــي:الـــذ اء والن ـــج 

   د  دا ا  نضدعفا   م هدانياانل أن دورلها معه    الأفك،ر    أموا  ال داد م ها اسدأاابةن بدل دمابدل 

أاده  ذا حدث خالف ب ،ط ب، ه نب،ل  نلأه أن أهلها صعب  ل،ده ح دم اليدالفن لعددن نلدو    نالفهم

 دددب الزنل،دددة أصدددلها سرلدددع  لدددي  ددددن ا ددد،ط ايمدددر أن حدددل اليودددتلن نكن لث،دددر مدددل اليأمدددل دودددااله تب

 نضوج  مل،ة الزنج أن الزنلة بالدالة الكا ،ة الأ  ت ا د  لي حل اليوتالت قبل تفاقيها.
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لددب  لددي سددرتبط بال اح،ددة اليزال،ددة ناليلم،ددة نددوع الي،ددول نالهوادددات الأدد  تغ االتــزاف فــي المــزاج والخلــق:

يص... نمدددل الوالدددب  ددد  اخأ،ددداا الدددزنج أن الزنلدددة تدددوا ر ندددوع مدددل الأمدددااب  ددد  الصدددفات سدددلوك الوددد

 اليزال،ة نالأوا ق    الي،ول نالهوادات ناالن اان    الطباع.

لأيا ،دة ال ديتدل أن نأااهدل العوامدل االلأيا ،دة لالأمال،دد نالم،دو  اال عوامل أخرى تؤثر في االختيار:

ن الأيا ،ددددة مع، دددددة.. ليددددا ال ديتددددل أن نأااهدددددل  وامددددل الثما دددددة الأدددد  تفددددرض م دددددأويات اقأصددددا دة أ

نالأعلد،م... نلدذلف  امدل الايدال الدذي دادرص  ل،ددة الكث،درننن نمدع العلدم بدأن معداس،ر الايدال ميألفددة 

 نايمر سأوقف  لي الرأي الويص  لكل مل الطر ،ل.

ا شدريف الا،داة أبر هدا ( مايو دة مدل العوامدل الأد  تدؤ ر  د  اخأ،دا38: 2014كيا أضاف أبو أسدعد )

،دة ضاع اليالين االي،ل  لي اال أيا   لي الذات أن اال أيا   لي اآلخريل     يل،ة االخأ،اان نلذلف 

الأدددد  تلعددددب  ناا   دددد  ذلددددفن ليددددا ان الأمددددااب  دددد  الي ددددأون االلأيددددا   نالثمددددا   نالي ددددأون الأعل،يدددد  

أ،دداا شددريف الا،دداةن نلددذلف حددب الوددهر نالظددرنف ايسددرية الأدد  دع،وددها الفددر  سددؤ ر بوددتل  ا ددل  دد  اخ

نم ددأون الطيددوذ نم ددأون الددذلاء نحددب الوددهرة سددؤ ر  دد   الددة اخأ،دداا الزنالدد ن نلددذلف لالضددطرابات 

 ناليأا ب أ ر    ذلف.

أن ه دداك مايو ددة مددل اليعدداس،ر الأدد  تلعددب  ناا   دد  اخأ،دداا شددريف الا،دداة ح،ددث تيألددف هددذه  نالواقددع

مددل دفضددل الدددسل نالُيلددقن نمدد هم مددل الايددال نالاأ ددب نال  ددب اليعدداس،ر مددل شدديص  لددي آخددر  يدد هم 

لي،ددع هددذه الصددفات  دد  شددريف  ناليددالن نمدد هم مددل دفضددل ال ضددج العملدد ن نمدد هم مددل سريددد أن تددو ر

ن الدذي اناه أبدو هريدرة  دل الا،اةن نلكل  س  ا الا ،ف حث  لي الزناج مدل خدالل حددسث اسدول ه 

طأبأ ِ لأ قال:  الرسول ُلدوُه()ِ ذأا خأ نِ  ُخُلمأُه  أزأ ْونأ ِ س أُه نأ ْل تأْرضأ )سد ل الأرمدذين بداب ال كداذن حددسث  ْ،ُكْم مأ

1084 :395). 
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 :الزواج اختيار أنماط 4.2

 نتيثل العالقات الزنل،ة  القات تفا ل،ة قد دادث مل خاللها  خالل بالوالبات نبطرق ت و ة ايطفال

  نتفاهيهيدددا نن ،هيدددا بأ نااهيدددا ننالباتهيدددا نحموقهيدددا ن دددالأوا دددق بددد،ل الدددزنل،ل  ديثدددلالدددزناج ال دددالح ن 

 ددد  العالقدددات بددد،ل بعدددض ايشدددياص العالقدددات المائيدددة  لدددي الادددب ناالحأدددران اليأبدددا لن نقدددد سأددددخل 

أمواهيددا الويصدد،ة ايمددر الددذي دعتددر صددفوة الا،دداة الزنل،ددة نيددؤ ي  لددي بددوا ا ال فددوا  أن  دد الددزنل،ل 

طاق لكثرة الي ا  دات ن ددن اتفداق صعبة ال تن نقد تصبح ح،اتهيا نالوماق نتصدع ل،ان أسرة الزنل،ل

 واءاالنطدد هيددا (2014ليددا سراهدا ا اف ) الزنالدد  لالخأ،دداا بدداا ت،ل صددوات،للدذا ظهددرت اآلااء 

 .ناالغأراب

ع   الياأي الذي ت طبق  ل،ه الموا د االلأيا ،ة ال ائدة  نهو الزناج الداخل (: ةاإلندوجامي) النمط

 سلالدن نالدنمل نف  العرق نال اللة خل الايا ة امل خالله  رض الزناج  لي الفر  مل  الأ  سأم 

آخرن ح،ث  با   ل   اخأالطتي ع الأ    نغ،رها مل الصفات اليوأرلة الأ  تايع الزنل،ل نه

ن بم،ة ايل اس مل شأنا نايا ع اي ضل أنه ل   كل سرن  ح،ثتارن اخأالط اللون نالدسل ناللغة 

 .تم م هذه اإلندنلام،ة  لي ق ي،ل هيا الدس ،ة نالطبم،ةح،ث 

 لايا ةا خااج مل الزناج  لي الفر  تابر الأيا ،ة قا دة دعأبر الذي الياال  الزناج هو: االغتراب

 لي ،ا،ةا أنانبا  نل بعض    اليؤنلة أب اء أن العيومة أب اء ب،ل الزناج دارن  ذ  ل،هان س أي  الأ 

 .الوسطي العصوا ن ي للي ،ا،ة اينلي العهو     الك ، ة ،لقوان حرمأه نهوما
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 :األزواجأهمية اختيار  5.2

( أن أهي،ة االخأ،اا الزنال  تظهر اهي،أها مل خالل تا ب اليضوع للأوترات 2009لو ة ) أكدت

ة رييسالعابر نحتم الهونن نلذلف لك  دتأ ب الزناج صفة الدنان  االخأ،اا دضيل االسأمراا للا،اة ا

يا ل اخأ،اا اي ناج م ألة معمدة ب بب س،طرة بعض اي كاا نالأصواات  لي  كر اإلن ان نأخالقهن 

ا أن ان االخأ،اا ال الح سبب    العورة الصالاة الأ  دمطع بها الزنلان احلة الا،اة باطي  ان لي

 ايب اءن ليا انح ل االخأ،اا ضيل ترب،ة صالاة لألب اء نلذلف  اع ايخالق الاي،دة    نفوس 

ح ل االخأ،اا داعل الا،اة ايسرية حص ا  مل الاصون الأ  ت ،ر  ،ه ايسرة  لي ماأيع سأيأع 

 باالسأمراا نماأيع نام .

 بد،ل سدوء الأوا دق خْلدقِ   لدي سدؤ ي خاط دا الا،داة شدريف اخأ،داا كدان  ذا ( أنده2000نيعأبدر العدزة )

 اقده وا تظهر الذي الزناج اليأ رع   د أن ايم،ةن لزنلةنا اليأعلم الزنج ب،ل الاال هو كيا الزنل،لن

 ن دااق  ب، هيدان كب،در نيدائ   دااق  ه داك ح،ث دتون  العير    كب،ر  ااق  نلو  أن ح،لن بعد الواسعة

 .ب، هيا سوء الفهم  لي سؤ ي نانفعال  نك ااك  معر  

 وظائف الزواج: 6.2

أن ايسدددرة الييأددددة  ايقددداابالدددزناج مدددل  اخدددل نتيألددف نظدددائف الدددزناج بددداخأالف ب ائدددهن  ع ددددما دتددون 

دصدبح اإلنادداب نالياا ظدة  لددي اسدم ايسددرة نملك،أهدا مددل الوظدائف ايساسدد،ة لألسدرةن  دد  هدذه الاالددة 

دتددون  دددن اإلنادداب بولدده  ددان اإلنادداب  ددان أن  دددن  نادداب طفددل ذلددر سددببا  قويددا  لطددالق الزنلددة أن 

 فداظ بالزنلدة اينلدين أمدا الياأيعدات اليأمدمدة  دإن الدزناجالزناج مل أخرن أن الزناج بأخرن مع االحأ

ف الأددد  تولدددد  ددد  الددد يط ال دددابق مثدددل: االسدددأمالل ناالسدددأمراا لدددتكدددون لددده نظدددائف أخدددرن ميألفدددة  دددل ت

نتأسدد،  أسدددرة خاصددةن ناإلنادددابن نتام،ددق الر مدددة نال ددعا ةن نالادددبن ناال أيددا   لدددي الدد ف ن نايمدددل 
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ليوددرن ةن نتبدا ل العواطددفن ناسددأبعا  مودا ر الوحدددة...  لدخن أمددا مددا االقأصدا ين نالعالقددة الا  د،ة نا

دادث الزناجن  إن أي سبب مل ايسباب ال ابمة ديتل أن دف ر الزناج  لي الي أون الويصد ن أمدا 

 لي الي أون االلأيا    إن لي،ع الياأيعات تمبدل أسدبابا  مع، دة نتدر ض أخدرنن  ال أنده مدل اليؤلدد 

: 2007)ال ددد ا ن ة  ددد  الدددزناج تادددد  مدددل خدددالل اليضددديون الثمدددا   نااللأيا  أن العوامدددل الويصددد،

87.) 

 أهداف الزواج: 7.2

ن الددزناج ح،ددث أ الياا ظددة  لددي بمدداء ال ددوع البوددري  لددي  سهدددفأن الددزناج  (161: 2000)العددزة سددرن 

ايسددرة  ا بمطب،دده الددذلري ناينثددوي هددو مصدد ع لرنأدداج البوددري  ،دده سددأم  نادداب ايطفددال الددذسل هددم  يدد

لدددو لدددم دتدددل الدددزناج م ظيدددا  ن   ددددن اخدددأالط اين دددابن ليدددا أن الدددزناج دافدددظ ن يدددااة الياأيدددع البودددري 

اين ددداب ناخدددألط الاابدددل بال ابدددل نضدددا   اين ددداب الأددد  تعأبدددر  امدددل هدددان  ددد   الخألطددد نمودددرن ا  

 د  ال دتل ال ف،دق ن ليدا أن الدزناج سهددف  لدي تامد اي را  نالأ  تعبر  دل لدرامأهما أبااات الذات،ة   

الياا ظددة  لددي سددالمة الياأيددع نلدذلف  نالرنحد  نمددا س وددأ   دده مدل انذ اليددو ة نايلفددة بدد،ل الددزنل،ل.

الياا ظدة  لدي سدالمة ن ن ل  د،ةايخالق  نانأواا الدد ااة نمدا سأرتدب  ل،هدا مدل  وضدي  االنااللمل 

ا  دد  اليبدداذ ناليوددرع نيددو ر الياأيددع مددل ايمددراض الا  دد،ة نالأ اسددل،ة ح،ددث سددو ر  رصددا  لرشددباع ال

دعيددل  نلددذلفن مددراض ال ف دد،ة نالأ اسددل،ة نغ،رهددا رصددة الخأ،دداا شددريف الا،دداة ال ددوي ناليددال  مددل اي

موي تالزناج ن اطفة ايبوة نايمومة نايخوة    ما،ط ايسرة   ب طباع الفر  نأخالقهستهذالزناج  لي 

 .ناليصاهرة أناصر الأعااف ب،ل أ را  الياأيع  ل طريق المرابة
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 الدوافع البيولوجية للزواج 8.2

ل ن االحأ،الات الب،ولول،ة نالثما ،ة الأ  داأالها اإلن ان مل ألأ (666: 2010)الوبول  دعأبر

   الا،اةن اس،ة اسأيراا الا،اة العائل،ةن  الا،اة العائل،ة مرتبطة ااتباطا  ن ،ما  لكث،ر مل الاالات ايس

 ظ،م ا،اة البورية باالسأيراا مل خالل ت ظ،م العالقات لأطوا البورية نتلذلف  إن الزناج اتاذ لل

نة ع  الالاالة الا  ،ة مل ألل تكويل ايسرة نمل ألل  داا  توا ن ب،ل الا،اة العائل،ة  اخل الياأي

 ال ائد اإلنأال  ال يط آل،ات تفرضه الذي نالعيل اليوأرك  لي ذلف الأعانن ب،ل أ را  الياأيع

 يهلا معر ة  لي تأس   ق وات مل اا مه نما الب،ولول  اليأيثل بالبعد الزناج ممومات  ن .هن  اصر 

    ل،ةالزن  اليؤس ة خااج بعد  ،يا تيثل للزناج  ا عا   نالعاطف،ة الا  ،ة  شباع الرغبات مل لعل قد

 لأغ،را  ل ة ناه،فالزنل، العالقة النه،اا الدا عة ايسباب أهم مل كان  الأ  الزنل،ة الي،انة صواة

 ال ائدةن ةنالدس ، االلأيا ،ة الم،م م ظومة    نتأ ،ره االلأيا ،ة مايل الا،اة  لي ت لل الذي الثما  

 ا  ا ت الثرنة  لي نأ،اة ه،ي ة الرلال نتطوا نظان ال لطة ايبويةالزناج  أشتال كيا أن تطوا

 الواا ة ليصلاة نظان تغ،،ر يلل رلزالي هذا مل االسأفا ة حق لدسهم نظهر ايسرة متانأهم   

نهو  يسرته لفهو اليا أن الرلل  ذ الزنج((الرلل  لي االلأيا ،ة – االقأصا دة اليلك،ة ننمل اينال 

 .الذي اخأاا االاتباط بايسرة

 المشتر ة الزوجين حقوق  10.2

صل  ه  لاسو  :قال :دمول اليداين سع،د أب   ل :سرهما حفظ في بع هما على الزوجين حق

  م ن ل،ه نتفض  امرأتهن  لي دفض  الرلل ال اس   د ه م زلة سون الم،امة مل أشر ن اننسلم ل،ه 

 (2/1060ن 1437سرها. )صا،ح م لمن حدسث  س ور
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سول ا  ل أب  هريرة قال أمر ال ب  بالصدقةن  مال الل: دا  :الصدقة في بع هما على الزوجين حق

 ك نلد  لي به تصدق" :قال آخرن   دي :قال ن"نف ف  لي به تصدق"  مال:ه   دي  س اان 

 به تصدق" :قال آخرن   دي :قال ن" نلف قال أن  نلأف  لي به تصدق" :آخرن قال   دي :قال ن"

 (132 /2ن 1691)س ل أب   انن ن حدسث:  ."أبصر أن " :قال آخرن   دي :قال ن" لي خا مف

سول  ل  مبة بل  امر اض  ه   هن قال: قال ا  :الشروطب الوفاء في بع هما على الزوجين حق

 (2/1035ن 1418صا،ح م لمن حدسث )ل. ه: أحق الورنط أن تو وا به ما اسأاللأم به الفرنج

 ء مل شأب  هريرة قال: قال اسول ه: لل  :  لوالترفيه االستمتاع في بع هما على الزوجين حق

ل. لف بموسفن أن تأ سبف  رسفن نمال بأف أهلفن  إنهل مل الاقتضا لهو الدن،ا باطل  ال  الث: ان

 (.1/323: 907)صا،ح البيااين حدسث: 

: ل ذا قان  ل أب  هريرةن ال أااه  ال ا عه دمول: العبادة على اإلعانة في بع هما على الزوجين حق

 ن1450ن حدسث: أحدلم مل الل،ل  ل،وقظ أهلهن  إن لم ت أ،مظ  ل، ضح نلهها بالياءل. )ابل ماله

1/424.) 

: لكلكم   ه: أن اسول ه قال:  ل  بد ه اض  ه بيتهما رعاية في بع هما على الزوجين حق

هل أ  لي  نهو م  ول   همن نالرلل ااعٍ   ل ا ،أهن  ايم،ر الذي  لي ال اس ااعٍ نللكم م ؤنل  ااعٍ 

مال   لي نه  م  ولة   همن نالعبد ااعٍ  ب،أه نهو م  ول   همن ناليرأة اا ،ة  لي ب،  بعلها ننلده

: 2416نللكم م  ول  ل ا ،أهل )صا،ح البيااين حدسث:  س،ده نهو م  ول   هن أال  كلكم ااعٍ 

2/901.) 
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 المشكالت التي تتعلق بالمستقبل الزواجي: 11.2

 ( اليوتالت الأ  تأعلق بالي أمبل الزنال   لي  ال ة أق ان نه :2012ق م اليزيل )

 الزناجن سل تأخر مل اليوفمثل  اإلن ان،ة الويص،ةهذه الصعوبات ب ترتبط :النفسية باتالصعو 

 زناجال ناليوف مل ناسأمرااهان ايسرة ح،اة  لي ذلف نأ ر غريبةن أسرة  لي ناالنأمال ايسرة نترك

 يفشر   ل كا ،ة معلومات نلو  ن دن اإلناابن  دن مل خو،ة ذلف سرا ق ما اليوتالت الأ  د ببها

 .الا،اة

الال مة  ن دن المداة  لي تو ،ر ايموالاليال   بالوضع هذه الصعوبات تأعلق :االقتصادية الصعوبات

 مل ألل االحأ،الات تو ر م اسبة  رصة  يلنلذلف  الزناجن تكال،ف نااتفاع مل ألل الزناجن

 .ايسرة اسأمراا

 يهاأهل م نالعالقات الويص،ة ايسري  الصعوبات تكون مرتبطة باليا،ط هذه :االجتماعية الصعوبات

    لهك هذا الا،اةن شريف اخأ،اا حرية    الذات  لي اال أيا  ن دنةن االلأيا ، الأ و ةب سأعلق ما

 .االلأيا ،ة اليهااات قلة ذلف ب بب نلعل الي أمبل،ةن ايسرية للا،اة االسأعدا  غ،اب ظل

 الحياة: شريك الختيار المفسرة النظريات 12.2

  George H. Mead ميد تهيربر ورج جنظرية التفاعلية الرمزية:  .12.24

لدددل مدددل الرلدددل ناليدددرأة لارلدددات بعضدددهم الدددبعض الا ددديان،ة  اسدددأاابةتظهدددر مدددل خدددالل هدددذه ال ظريدددة 

الي ددأون الرمددزي ح،ددث تولددد  شددااات دتددون لهددا مع ددي تاددذب لددل مددل هددذا  لددي  نتعب،ددراتهم نأصددواتهم

ن  دد   هيددهن أن العتدد  قددد دتددون لهددا معددان  ميألفددة ب، هيددا نهددذا ميددا الطددر ،ل  لددي اآلخددر نقددد دوددأرلا

بدد،ل الرلددل د ددبب سددوء االخأ،دداا الزنالدد .  ددالزناج لدده توقعددات م اسددبة نهددذه الأوقعددات ت يددو بالأفا ددل 
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ن أي أن الأ دداقض قدد سددؤ ر  لددي االخأ،داا الزنالدد ن  الودديص الددذي ناليدرأة أ  دداء االناددذاب  ،يدا ب، هيددا

بصدددواة ل،دددددة  الأفا دددلدتدددون قدددا اا   لدددي  الودددريف اآلخدددرقدددع  ددد  موقدددف الدددزناج نمدددع دعدددرف مددداذا سأو 

 (.29: 2008)باصويلن 

 Robert Winchروبرت وينش : الشخصية الحاجات نظرية 5.12.2

نمص  مل لدده ما تكيل ن مع،ل  اضاء له الأ  تامق ال يات  ،ها توا رت  ذا  نلأه الرلل ديأاا

 انللي لددهن مع، ةٍ  حالاتٍ  توبع الوريف    تو ر خصائص مدن  لي ريةهذه ال ظ ترلزن  االحأ،الات

 اتحال ه اكن الزنل،ة العالقة    كوريف اخأ،ااه ناو الدا ع،ة  ا ت أكبر باإلشباع الأوقع كان

ديرنن بها تأبلوا هذه الاالات مل خالل  نمواقف خبرات نأ،اة ال اس لدن ت يو ماد ة شيص،ة

 خالل نالأمدسر مل نايمان    الأاانب الرغبة    القات حي،ية تأرلزالزناج مل ألل اشباع  

 هدافأ  الي الوباب أ  اء تول،هها أسرته أن ما،طه االلأيا   نيعا  ما،ط    تلماها الأ  االشبا ات

 .(33: 2011ن الع زي الض،ق ) ال طاق هذا  ل خاالة

 erLion Festing ليوف فستنغر نظرية التنافر المعرفي: 6.12.2

ك ن اإلن ددان س فددر مددل الأ دداقض بدد،ل أ كددااه نا أما اتدده ن ،هددا أن الفددر  قددد دي،ددل  لددي أ اء سددلو  

مأعب نميل  ذا لان س،اصل  لي متا  ة أكبر ح،ث أن الزناج دتون مي،با ني ،طر  دن الرضا  ل 

مل،ددة عيل،دة العالدزناج نسدوء االخأ،داا الزنالد ن  ذا لدم تكدل توقعدات اليمبلد،ل  لدي الدزناج ناقع،دة نتعدد ال

ل  ددالأدد  دمددون بهددا لددل مددل اليمبلدد،ل  لددي الددزناج لأام،ددق الأمددااب بدد،ل هددذه الأوقعددات نالواقددعن نالأ ددا ل 

 (.Allahyani, 2012: 651)بعض الأوقعات اليأو رة ه  الاهو  االدااب،ة لاعل الزناج مو ما 



28 

 

 Lands & Judson ،وجادسوف الندز  :قارب الجغرافينظرية الت 7.12.2

ح،دث أن اخأ،داا شدريف الاغرا د ن  ماالده مدل شدريته الفدر  ديأداا  ل هذه ال ظريدة مدل خدالل أن دعبر

معددده  ددد  صدددفاته  سأودددابهالا،ددداة سدددأم اخأ،دددااه ب ددداء   لدددي احأكددداك الفدددر  مدددع أ دددرا  الياأيدددع  ،يأددداا مدددل 

ي أن الياأيعدات الي غلمدة سبمدبهدمن ن  ناالخدأالط الأواصدل  رصدة لهدم مدل ديأداانن   ال داسنخصدائصن 

د أ را هددا ماصددوايل  دد  ب، ددة مع، ددةن ليددا أن الياأيعددات الأك ولول،ددة احأكاكهددا مددع الب، ددة أكثددر لددذا تادد

ل مدالأفا ل الفر  مع اي را  خااج ب، أه أن متان  يله أن م ت ه سو ر  رصة    اخأ،اا شدريف الا،داة 

 (139: 2010فن ا)ا خااج الب، ة الأ  دع،ش نيأفا ل معها 

 Barsonz Talkot بارسونزتالكوت  لبنائية )الوظيفية(:النظرية ا 9.12.2

تمددون هددذه ال ظريددة  لددي  كددرة أن الياأيددع سأكددون مددل  دددة ألددزاء نلددل لددزء سأي،ددز بيصددائص مع، ددة 

ل ننظ،فة تأاد  با ب ما دمدمه ليدمة ايلزاء ايخرنن نأن ألزاء الياأيع هذا تأياسف  ،يا ب، ها  د

اددث  لي أموا مع، ة مثل الم،م نايخالق ناليعداس،رن نأن أي تغ،در د طريق اال أيا  اليأبا ل ناالتفاق

  لي أي لزء مل شأنه أن دادث تغ،را   لي بم،ة ايلزاء.  إن  شباع الاالات العاطف،ة هو أدضدا  مدل

ايموا الأ  تاأاج  لي اتفداق بد،ل الدزنل،ل ناال أيدا  اليأبدا ل  لدي بعضدهيا  د   شدبا ها نكال حصدل 

 .(8: 2007 نغرب ) اليلل

 .Winnicott D. Wونكوت  :الوالدية الصورة نظرية 10.12.2

تلعدددب الصددددواة الوالدددددة  ناا   دددد  االخأ،ددداا الزنالدددد  ح،ددددث أن طب،عدددة العالقددددات اينلدددي للطفددددل توددددتل 

شيصددد،أه ح،دددث  دددل طريدددق االتصدددال بددد،ل الطفدددل نب، أددده تأكدددون لددددده طب،عدددة العالقدددات الأددد  دابهدددا 

لأ  س اذب  ل،ها خالل تكون  القاته العاطف،ةن لذا تأكون    خ،اله الصواة نيترههان نلذلف اليواقف ا

الأدد  مددل خاللهددا سددأم اخأ،دداا شددريف الا،دداةن لددذا  عيل،ددة االخأ،دداا الزنالدد  تيضددع  لددي  وامددل نف دد،ة 
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شدعواية نال شدعوايةن ح،ددث د دعي الرلددل ناليدرأة لأعدويض نمددص مدان مثددل الرلدل اليادول قددد د دعد  دد  

الطفل خالل طفولأه داانل أن دتون صواة حول الويص الدذي سب ،ها    العالقات الأةن امرأة الأيا ،

ديتل ان سأعامل معه مل خالل الويص،ة الأ  دتونها الطفل خالل مرحدل ح،اتده نحأدي دتبدر لدذا تادد 

 (.39: 2014)أبو اسعدن ان لدده صفات    شيص،أه تيت ه االخأ،اا الزنال  الذي س اسبه 

 George Homanzهومانز  جورج: ة التبادلنظري 12.12.2

دعأبددر الفددر  نحدددة الأال،ددل  ،هددا نالغددرض ايهددم  ،هددا هددو أن الاالددات نايهددداف الياصددة هدد  

اليارك ايساس  أن الدا ع الرئ،   لأل را  نتوض،ح ال ظريدة   اصدر ال دلوك االلأيدا   الأد  تودأيل 

فا دددل أي اينوددددطة اليأبا لددددة بددد،ل ال دددداس نأ،اددددة  لدددي الارلددددات ناي عدددال الأدددد  دمددددون بهدددا اي ددددرا ن نالأ

الدا ع،دددةن نالعواطدددف أي الاالدددة الداخل،دددة لا دددم الفا دددل نييتدددل االسدددأدالل  لدددي العواطدددف مدددل خدددالل 

نفاددات الصددوت أن تعب،ددرات الولدده أن حرلددات الا ددم. نكن  يل،ددة الأبددا ل هدد   يل،ددة مواءمددة نتوا ددق 

ذه ال ظريدددة س بغددد  أن دأخدددذنا مدددا ديتددد هم مدددل اآلخدددريل نموددداالة  ددد  المددد،م ناليعدددان ن نال ددداس ن مدددا  لهددد

الاصول  ل،ه مل  طاا  القة مع، ة مل خالل   طاء هدؤالء اآلخدريل مدا دطلبوندهن نهدم قدا انن  لدي 

متا ددآت ن مدداب بعضددهم الددبعضن نحأددي داممددوا الأك،ددف  ددإنهم دادددنن أنف ددهم  دد  مواقددف تبا ل،ددة ميددا 

 (.10: 2014ن ننوغ ) دامق االخأ،اا الزنال 

الزنالد   خأ،دااالامايو دة مدل ال ظريدات الأد  ت انلد   نمل خالل العرض ال ابق تبد،ل نلدو 

الزنالدد  بيدددن الأوددابه مددل ح،ددث الي ددأون الأعل،يدد  أن االقأصددا ي أن الي،ددول  خأ،ددااالا ي هددا مددا ابددط 

ادااب ناالتااهات مثل نظرية الأاان ن ليا أن االخأ،اا الزنالد  قدد ديضدع  لدي بعدض الأصدواات نت

مدل ايشدياص ديأداانن الدزناج  لدي أسداس ن ايشياص  د  ح،داتهم نهدذا مدا ت انلأده نظريدة اليعداس،رن 

 الددة االناددذاب بددد،ل الرلددل ناليددرأة نهدددذا مددا أكدتدده ال ظريدددة الأفا ل،ددة الرمزيددةن ليدددا دعأبددر الددزناج مدددل 
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ةن نييتددل أن الاالدات الويصد،ة الأدد  د دعي الفدر   لددي تام،مهدا ليددا نصد  نظريدة الاالددات الويصد،

دد م الودديص  ملدده  دد   يل،ددة االخأ،دداا سددأاتم  دد   يل،ددة االخأ،دداا الزنالدد  الاانددب العملدد  ح،ددث دات 

الزنالد  مثددل االبأعدا   ددل الودديص الدذي ال سأفددق مدع أ كددااه نمعأمداتدده نهدذا مددا ت انلأده نظريددة الأ ددا ر 

عدددب  ناا   ددد   يل،دددة االخأ،ددداا اليعر ددد   ددد   يل،دددة االخأ،ددداا الزنالددد ن  نالعدددا ات نالأمال،دددد نالثما دددة تل

أمدا نظريدة الأمدااب الاغرا د   إنهدا أكددت  لدي أن اليوقدع الاغرا د  الزنال  ليدا نا   د  نظريدة المد،من 

الذي دع،ش  ،ه الفر  له أ ر     يل،ة االخأ،اا الزنال ن نقد أكددت نظريدة الودريف اليثدال  أن للي،دال 

حلة الطفولة نالصواة الأد  دتونهدا  دل الودريف اآلخدر لهدا نالأوقعات نالأاااب الأ  دع،وها الفر     مر 

لوالددددسل  ناا  مهيدددا   ددد  لنظريدددة الصدددواة الوالدددددة أن  تدددرن   ددد  حددد،لأ دددر  ددد   يل،دددة االخأ،ددداا الزنالددد ن 

اآل داا  ااالخأ،اا الزنال  مل خالل الصواة الأ  دتونها الويص مل خالل  يل،ة الأ ود ة الوالدددةن أمد

لي الويص سواء لان  هدذه اآل داا مؤليدة أن غ،در ذلدف  هد  تأدرك بصدياتها  لدي الأ  تأرلها ايدان  

أمددا ن نظريددة العوامددل الالشددعوايةح،دداة الفددر  نيظهددر  ناهددا مددل خددالل االخأ،دداا الزنالدد ن هددذا مددا أكدتدده 

ال دددلوك االلأيدددا    لددده  نا  ددد   يل،دددة االخأ،ددداا الزنالددد  مدددل خدددالل الددددنا ع نالعواطدددف نالأعب،دددرات 

 ا م نمدن اليواءمة نالأوا ق نهذا ما أنا ته نظرية الأبا ل. نحرلات ال
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 الدراسات السابقة 13.2

 الدراسات العربية 1.13.2

(  لي الأعرف  لي اتااهات طلبة الاامعة ناو معاس،ر االخأ،اا 2016هد    ااسة مر ب )

ن ح،ث ما بعد الدااسةالزنال ن لونهم مل   ة الوباب نايقرب للزناج أن الأفك،ر    مرحلة اسأمراا 

( طالب نلالبة لامع،،ل مل ق ي   لم االلأياع ن لم 110ألري  الدااسة  لي  ، ة متونة مل )

ال ف     لامعة الازائرن ح،ث اسأيدن الباحث الي هج الوصف ن ناسأيدن الباحث مم،اس معاس،ر 

طفة العا ل ف ،ة لالأأك،د  لياالخأ،اا الزنال . توصل  الدااسة أن ه اك اتااه  دااب  ناو اليعاس،ر ا

اا نالأوابه    اليزاج نالهدنء نتايل الي ؤنل،ةن نح ل اليظهر نالكالن ليعاس،ر أساس،ة    اخأ،

ف شريف الا،اةن ب، يا ه اك اتااه سلب  ناو ضرناة الأاان     الوتل ن   العير   د اخأ،اا شري

مانةن ن نايالأأك،د  لي االلأزان الدس  ن نالصدقالا،اةن نه اك اتااه  دااب  ناو اليعاس،ر ايخالق،ة ل

س،ر نالأمدسر ناالحأران ليعاس،ر ٍأساس،ة    اخأ،اا شريف الا،اةن نه اك اتااه  دااب  ناو اليعا

اال أبااية لالأأك،د  لي الا ب نال  بن الأوااك    الم،م االلأيا ،ةن الأمااب    الأاص،ل 

  ي ليعاس،ر أساس،ة    اخأ،اا شريف الا،اة.الدااس ن نالأمااب    الي أون اليا

 شريف اخأ،اا نطرق  الزنال  الأوا ق م أون   لي الأعرف  ليهد     ااسة (2015ال ،د ) نألرن 

لليأغ،رات  تبعا   نالزنلات اي ناج ب،ل نالفرنق  الا،اةن شريف خأ،ااال ،و ا  ش ناليعاس،ر ايكثر الا،اة

نتم   نج ن نلةن (100ئ،ة مل أ را  الياأيع ال عو ي ممدااها ) ، ة  ووا اخأ،اا نتم .الدديوغرا ،ة

 الزنال  الأوا ق ن نمم،اسمل   دا  الباحث اسأيدان اسأبانة اليعلومات اينل،ة ناليأغ،رات الويص،ة

ن (2004( نالوي ان )1999( نالا ،ط  )2011( نالع زي )2008بدااسة  الته )باالسأعانة 

  ل االخأ،اا  :ه الأرت،ب  لي ش،و ا   ايكثر الا،اة شريف اخأ،اا نتوصل  الدااسة  لي أن طرق 
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 الياطبةن ب، يا معاس،ر اإلنأرن ن العيلن  مالء ايصدقاءن الويص،ةن اليعر ة نايقاابن طريق ايهل

 االلأيا ،ةن الايالن اليتانة الأدسلن ليلقن: ه  الأرت،ب  لي ش،و ا   ايكثر الا،اة شريف اخأ،اا

اخأ،اا  طرق  ليأغ،ر تبعا   الزنال  الأوا ق     حصائ،ة  اللة ذات  رنق  نلو  غ ين ن دنال الوظ،فةن

 مع،ااي  الا،اة لصالح شريف اخأ،اا ليعاس،ر تبعا    حصائ،ة  اللة ذات  رنق  الا،اةن ليا لو  شريف

 نالأدسل. اليلق

لبة ا،اة ليا سراها طللكوف  ل معاس،ر اخأ،اا شريف ال  ااسأهم هد   ( 2015الومران نآخرنن ) أما

(  مرة مو  ة  لي خي ة 25لامعة ال،رموكن نلأام،ق أهداف الدااسة طوات اسأبانة متونة مل )

دااسة أن ( طالبا  نطالبة اخأ،رنا بالطريمة العووائ،ةن نأظهرت ال474ون   ، ة الدااسة مل )كمعاس،ر ت

ا   ط ح اب  نتالها اليع،اا االلأياليع،اا ال ف   لاء باليرتبة اينلي مل اليعاس،ر بأ لي مأوس

ت،ب الثما   نلاء    اليرتبة ايخ،رة اليع،اا االقأصا ين ليا أظهرت ال أائج نلو  اخأالف    تر 

ر م تظهمعاس،ر اخأ،اا شريف الا،اة لدن طلبة لامعة ال،رموك تبعا  ليأغ،ر الا  ن نلصالح االناثن نل

 الدااسة اخأالف تبعا  ليأغ،ر الأيصص.

معر ة ممومات الأوا ق الا،اة الزنل،ة   د اي ناج  (  لي2015) اليطاسبةهد    ااسة  ،ل   ح

العامل،ل    اليدااس الاتوم،ة بويال ايا ن    ضوء مايو ة مل العوامل االلأيا ،ةن اخأاا 

( معليا  4242(  نلا  ن نلة مل ماأيع الدااسة البالغ )388الباحث  ، ة  ووائ،ة تكون  مل )

صل  يةن ناسأيدن االسأبانة لأ اة  ااسة نليع ب،اناتن ليا اسأيدن م هج الي ح االلأيا  ن تو نمعل

لوا الدااسة  لي: أن م أون الأوا ق الزنال    د الذلوا أ لي مل اإلناثن نهذا دعو   لي حرص الذ

ل  ناج  هم الوا   لهان ليا أظهرت الدااسة ضعف اضا ايفال لي ص،انة ممومات الأوا ق الزنال  ن 

 أ اء  نلاتهم يبعا  الأوا ق. 
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ج (  لي  اص  س ام،ات العالقة الزنال،ة لدن مايو ة مل اي نا2015) الادس   ب، يا هد    ااسة

ن همن نلاتاليعأيدسل  لي اليوا  ال ف ،ة ن نلاتهم نمماانأهم بيايو ة مل اي ناج غ،ر اليعأيدسل 

وا   ناج تم تم ،يهم  لي مايو ة مل اليعأيدسل  لي الي( مل اي24نقد تم اخأ،اا  ، ة متونة مل )

(ن 12( نمايو ة مل ايشياص غ،ر اليعأيدسل ن نلاتهم ن د هم )12ال ف ،ة ن نلاتهم ن د هم )

دا  وع   اسأيدم  الباحثة أسلوب اليمابلة اإلكل، ،ت،ة ناخأباا الويص،ة اليأعد ة ناخأباا تمبل اليوض

نلو   رنق ب،ل الب،اناتن توصل  الدااسة  لي:  للدااسة نليع ن لأ نات(2000) مل،تةلوي  

مايو ة اي ناج اليعأيدسل ن نلاتهم نمايو ة اي ناج غ،ر اليعأيدسل ن نلاتهم  لي مم،اس 

 اق    برن ،لان ليا أظهرت  دن نلو   و ن نلاتهمال ،توبات،ة لصالح مايو ة اي ناج اليعأيدسل 

 ليعأيدسل ن نلاتهم. الويص،ة ب،ل مايو ة اي ناج ا

(  القة االخأالالت الزنال،ة باو ة الا،اة نالوقوف  لي الفرنق 2015) كيا لوف   ااسة ح  ،ل

ت مدس ة متة اليترمةن نقد اخأاا   تالفر دة طبما  للعير ن د  س وات الزناج ناليؤهل لدن معليا

ة مل زنال،ة نمم،اس لو ة الا،ا( معلية لع، ة للدااسةن م أيدمة مم،اس االخأالالت ال166الباحثة )

 وات س  دا  الباحثةن توصل  الدااسة  لي: نلو   رنق ذات  اللة احصائ،ة ن ما  للعير نن ما  لعد  

ا،اة  ة الالزناج    تادسد لو ة الا،اة ناالخأالالت الزنال،ةن نأن الأعل،م ل،  مؤ را     الوعوا باو 

  القة  ت ،ة ب،ل الوعوا باو ة الا،اة ناالخأالالتناالخأالالت الزنال،ةن نلذلف أظهرت نلو  

 ا،اة.الزنال،ةن  كليا  ا ت الدالة  لي مم،اس االخأالالت الزنال،ة قلة الدالة  لي مم،اس لو ة ال

الأ  هد    لي الأعرف  لي طب،عة اتااهات الوباب اليمبل،ل     ااسأه ( 2011الع زي ) نيرن  

( شابا  120نلأام،ق أهداف الدااسة تم اخأ،اا  ، ة تكون  مل )ن  لي الزناج ناو الا،اة ايسرية

ن أاة مل ليع،ة الأ ي،ة ايسرية    ماا ظة المريات    الييلكة العرب،ة ال عو دةن نقد تم تطوير أ اة 
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نه  مم،اس اتااهات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج ناو الا،اة ايسرية  باالسأعانة بدااسة العزني 

(ن نتوصل  الدااسة  لي نلو  م أويات مأوسطة ناو اليمبل،ل  لي الزناج ناو 1999نسوالية )

الا،اة ايسريةن ليا توصل  الدااسة  لي نلو  اخأال ات    اتااهات اليمبل،ل  لي الزناج    الدالة 

الكل،ة ناالتااهات ناو الوريف نناو العالقات الزنال،ة لصالح الذلوان نلذلف نلو   رنق لصالح 

 ( س ةن نلذلف ه اك  رنق لصالح الي أون الأعل،ي  بتالوايوس  أ لي.24-20ة العيرية )الف 

 (  هد    لي اسأيدان برنامج  اشا ي تكامل  للأصدي لظاهرة االضطرابات2014) أما  ااسة حاا ي 

ن  مد اخأاا الباحث  ، ة مل بعض ايسر اليم،ية بدمهوا زنال،ة نماانلة الأيف،ف مل حدتهاال

م (  نلا  ن نلةن ح،ث ت20ه ظرن هم االلأيا ،ة ناالقأصا دة نمراحلهم العيرية تكون  مل )تأواب

ث (ن نقد قان  الباح10(ن ن تاريب،ة متونة مل )10تم ،م الع، ة  لي مايو أ،ل ضابطة متونة مل )

يز عز الزنال،ة نمم،اس الي أون االلأيا   ناالقأصا ي   دا   بد ال االضطراباتبإ دا  مم،اس حدة 

( نمل  م تطب،ق البرنامج مل   دا  الباحث  لي اليايو ة الأاريب،ة نالذي تكون 2006الويص )

 ( لل ة  اشا دةن توصل  الدااسة  لي: نلو   رنق ب،ل اليايو ة الضابطة نالأاريب،ة بعد21مل )

و   رنق تطب،ق البرنامج    خفض حدة االضطرابات الزنل،ة لصالح اليايو ة الأاريب،ةن نلذلف نل

 ب،ل  الات اي را  باليايو ة الأاريب،ة قبل نبعد تطب،ق البرنامج  لي لي،ع أبعا  مم،اس حدة

مج االضطرابات الزنال،ةن ميا دع   انيفاض  الات أ را  الأاريب،ة نهذا دو،ر  لي  عال،ة البرنا

 اإلاشا ي ليفض حدة االضطرابات. 

 الي بمة الأوقعات تام،ق ب،ل العالقة مدن  لي رفالأع ماانلة  لي( 2014كيا هد    ااسة نتد )

 الوصف  شم،ه  لي الكي  الي هج اسأيدان نتم الزناجن بعد الزنال  نالرضا الأوا ق نمدن الزناج مل

 ل وب    نالزنلات اي ناج مل 922 مل الع، ة نتكون  الدااساتن مل ال وع هذا لي اسبأه نالأال،ل 
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 لغرض اسأبانة صيي  نمي،ياتن نقرن  مدن ب،ل ما ناليل،لن لام ب،  ماا ظأ  مل الغرب،ة الضفة

 الأوا ق نب،ل الزناج مل الي بمة الأوقعات تام،ق ب،ل  القة نلو   لي ال أائج أشااتن ن الاال  الباث

 الوريف توقعات مع ة/الزنج سلوك توا ق   د أنه  لي دو،ر مان الزنل،ة الا،اة    الزنال  نالرضا

 .الزنال  ناالن اان الرضا    الياصلة نتكون  ميت ا زنال ال الأوا ق دصبح

 ( الأعرف  لي م أويات لل مل الرضا الزنال  نأنياط الأعلق نتمدسر2014)  و ة نقد هد    ااسة

  الذات اليضوع نالي اندة االلأيا ،ة لدن  ، ة مل الزنلات ايا ن،ات    مدس ة  يانن ليا باث

لذاتن دسر ازنال  مل خالل العوامل ال ف ،ة نااللأيا ،ة )أنياط الأعلقن تم    متان،ة الأ بؤ بالرضا ال

ن تا الزنال  باخأالف بعض اليأغ،رااليضوعن الي اندة االلأيا ،ة( نمعر ة الفرنق     الات الرض

يدة  لي ( س ةن معأ63-18( امرأة ترانح  أ يااهل ما ب،ل )180اخأاات الباحثة  ، ة متونة مل )

س لايع الب،انات )اسأبانة ليع اليعلومات الدديوغرا ،ةن مم،اس الرضا الزنال ن مم،ا( أ نات 6)

أنياط الأعلقن مم،اس تمدسر الذاتن مم،اس اليضوعن مم،اس الي اندة االلأيا ،ة(ن نقد توصل  

مل الدااسة  لي:  ن مأوسط اسأاابات أ را  الع، ة  لي لل مل مماس،  الرضا الزنال  نالأعلق اآل

ضوع االلأيا   لان  مرتفعةن ب، يا لاءت مأوسطات أ را  الع، ة  لي لل مل مم،اس  تمدسر نالي

 ل  ملالذات نالي اندة االلأيا ،ة مأوسطةن نلذلف توصل   لي  متان،ة الأ بؤ بي أويات الرضا الزنا

ط الأعلق الأا ب  نالي اندة اخالل بعض العوامل ال ف ،ة نااللأيا ،ةن ح،ث أظهرت أن أني

د االلأيا ،ة سرتبطان بوتل  دااب  بي أويات الرضا الزنال ن أما م أويات اليضوع االلأيا    م

نيط ااتبط  سلبا  بي أويات الرضا الزنال ن أما م أويات تمدسر الذات نلل مل نيط الأعلق اآلمل ن 

 الأعلق الملق لم تبلغ قداتها الأ بؤية    الرضا الزنال  م أون الداللة. 
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  لي الأعرف  لي  نا برامج الأأه،ل للزناجبدااسة هد   ( 2013آل مظف نالاوي ر ) قان    ح،ل 

ان    الأو ،ة بالأيط،ط للزناج نب اء ايسرة نذلف مل خالل الأعرف  لي ماأواهان ننس،لة تمدديه

نمدة الوق  الذي تمدن  ،هن ننلهة نظر م أف،دسهان نبعض اليصائص االلأيا ،ة لهمن اتبع  

،ةن سة الي هج الوصف  الأال،ل ن ح،ث اسأيدم  أ ات،ل: اسأيااة نصف برنامج ناليمابلة الويصالداا

( م أف،دا  مل برامج الأأه،ل للزناج    مراكز الأأه،ل    27ح،ث ألري   لي  ، ة متونة مل )

بر  أل مدس ة لدةن توصل  الدااسة  لي أن أهداف الزناجن الثما ة الا  ،ة نالاواا ب،ل الزنل،لن نم

ظري اليوضو ات الأ  تأ انلها برامج  الأأه،ل للزناجن نتي،ل البرامج  لي اتباع أسلوب العرض ال 

  ل  الة أ لي مل الرضي الي أف،دسلكوس،لة للأمددمن نتيألف مدة ت ف،ذ هذه البرامجن ح،ث  بر 

ن ث مثل اليواض،عحول ممدم  البرامج ننسائل الأمددم أكثر مل مواض،ع البرامج نمدة تمدديهان ح،

حموق ننالبات الطر ،لن نالاواا ب،ل الزنل،لن نأهداف الزناجن نالأعامل مع الغضبن نالثما ة 

ر ي البرامج مل نلهة نظالا  ،ةن نالأرب،ة نت ظ،م م،زان،ة ايسرةن نمل أهم اليوضو ات الأ   ل

ء نب ا و ،ة بالأيط،ط للزناجبوتل  ان اتضح أن  نا برامج الأأه،ل للزناج مادن ة    الأ الي أف،دسل

 ايسرة.

( هد    لي الأعرف  لي مدن  ا ل،ة الدناات الأدايب،ة    الاد مل 2013كيا قان الويري بدااسة )

اليال ات الزنل،ةن نمعر ة أنواع الدناات الأدايب،ة الأ  داضرها اليمبلون  لي الزناجن ليا هد   

اد مل اليال ات الزنل،ة مل خالل اخأ،ااات اليباو ،لن غلي معر ة مدن  ا ل،ة الدناات الأدايب،ة لل

(  ناث مل 162( ذلوان ن )227(  ر ا ن بواقع )389ح،ث ألري  الدااسة  لي  ، ة متونة مل )

اليأر  سل  لي  ناات الأأه،ل للزناجن ح،ث اتبع الباحث الي هج الوصف  االاتباط ن ناسأيدم  

  الدااسة  لي أن ن بة الاضوا لدناات اليمبل،ل  لي الزناج االسأبانة لأام،ق أهداف الدااسة. توصل

نصل  حأي سبع مرات مل  ، ة الدااسةن ليا أنضا  الدااسة أن الدناات الأثم،ف،ة نصل  أ لي 
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ن بة حضوا نتالها الدناات ال ف ،ة  م االلأيا ،ةن ليا أظهرت ال أائج أن الرتب نالأكرااات  لي 

ل،ة م،ل الع، ة  لي اخأ،اا  دن الأأكدن ناليوا مةن ناليوا مة الودسدةن ماوا الاد مل اليال ات الزن 

ناالبأعا  اليلاوظ  ل الر ضن نالر ض الودسدن نقد تكرات نف  ال أ،اة    الياوا الثان  لفاءة 

 اليدابن نالياوا الثالث ماأون الدنااتن نالياوا الرابع تصي،م الدناات نالرضا   ها.

( بدااسة هد    لي الأعرف  لي ماتات االخأ،اا الزنال  لدن الوباب 2013قام  اإلايان  )ن 

سة ال،ي   نالكوف  ل الفرنق ب،ل الا  ،ل    ال يات اليرغوبة    شريف الا،اةن ح،ث ألري  الداا

 ( طالبا  نطالبة مل لامعات ص عاء نأب ن دن.837 لي  ، ة متونة مل )

م  لأيا ،ة مرتبة ح ب ليا سل : االحأران اليأبا لن توصل  الدااسة  لي أن معاس،ر االخأ،اا اال

ن عاطفةااللأزان بالاموق نالوالبات  م ايخالقن ب، يا لاءت معاس،ر االخأ،اا ال ف ،ة ليا دأت : ال

س،ر االناذاب اليأبا لن الاالة اليزال،ة  م ال ضج االنفعال ن ليا أكد الذلوا  لي أن بعض اليعا

ائلة شريف الا،اة لااللأزان الدس  ن نالوتل الاي،لن نح ل اليظهرن نالعأخذت اينلوية    اخأ،اا 

اس،ر اليعرن ةن نالاالة اليا دة الا،دةن ناليلو مل ايمراض اليعددةن أما اإلناث  مد أكدت أن مع

ويص،ة قن الاخأ،اا شريف الا،اة االلأزان بالاموق نالوالبات الدس ،ةن احأرامه نتمدسره لهان ح ل ايخال

 لمويةن االناذاب اليأبا ل نالطيوذ.ا

(  ااسة هد    لي الأعرف  لي مدن ااتباط اي كاا الال مالن،ة ب وء 2013كيا ألرن البري )

ليأغ،ر معر   مل  ةالال مالن،الأوا ق الزنال     ماانلة للوقوف  لي الدنا الذي تلعبه اي كاا 

سأب،ان اي كاا العمالن،ة نالال مالن،ة للزنل،ل مل خالل اسأب،ان الأوا ق ال ف   مل   دا  الباحثةن نا

نتوصل  الدااسة  لي نلو   القة سلب،ة ب،ل بعض اي كاا (ن 2000  دا  اضا  اانق حا ظ )
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الال مالن،ة نالأوا ق الزنال  ب،ل الزنل،ل ننلو   القة ادااب،ة ب،ل بعض اي كاا العمالن،ة نالأوا ق 

 الزنال  ب،ل الزنل،ل.

( بهدف الأعرف  لي  وامل نااذ ن ول العالقة الزنل،ةن نقد 2012) ءت  ااسة بلي،ر   ح،ل لا

( 106( شاب غ،ر مأزنج ن)100(  ر ن م هم )252اخأاا الباحث  ، ة ممصو ة متونة مل )

اسة ( مطلم،لن نقد اسأيدن م هج الي ح االلأيا  ن نا أيد  لي االسأبانة لأ اة للدا 46مأزنل،ل ن)

توصل  الدااسة  لي: أنه داب  لي لل شاب ممبل  لي الزناج أن دعأيد  لي أس   نليع الب،اناتن

اوء  س ،ة ناخالق،ة   د اخأ،اا  نج أن  نلة الي أمبلن نلذلف داب تعلم مهااة اإلصغاء لآلخر نلل

 ااذ للاواا لال لليال ات الزنل،ةن نم ع تدخالت ايهل ال لب،ة نالياا ظة  لي ايسراا الزنل،ة ل

 القة الزنل،ة.الع

( بهدف الأعرف  لي موتالت الي أمبل الزنال  ناالكا دي  لدن 2012 ) اليزيل نقد لاءت  ااسة 

طلبة الاامعة اإلسالم،ة بغزة مل نلهة نظرهم    ضوء بعض اليأغ،رات ن اخأاا الباحث  ، ة 

مة ن لب،انات الال  ( طالبا  مل طلبة الاامعة ن نقان الباحث بأصي،م اسأبانة لايع ا230تكون  مل )

لة نلو   رنق ذات  ال معأيدا   لي الي هج الوصف  الأال،ل      ااسأهن نقد توصل  الدااسة  لي: 

 حصائ،ة ب،ل مأوسطات تمدسرات  ، ة الدااسة حول موتالت الي أمبل الزنال  نايكا دي  تعزن 

ن م أو لدااس  ن كل،ةن نالي أون اليأغ،ر الا   لصالح اإلناثن ب، يا ال تولد  رنق تعزن ليأغ،رات )ال

 .الأاص،ل الدااس (

    الا،اة اخأ،اا شريف نمعاس،ر الأفك،ر أسال،ب  نا تباث الأ ( 2011الع زي )  ااسة أنضا 

مل اليواط ،ل  (372)تكون   ، ة الدااسة مل  ال عو ين الياأيع لدن الزنال  الأوا ق تام،ق

مم،اس ن  نالدديوغرا ،ةن الويص،ة اليأغ،رات اسأبانة لرياض.ال عو س،ل اليأزنل،ل )الذلوا(    مدس ة ا
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 ,Sternberg & Wagnerر مل ا دا  )قائية أسال،ب الأفك،   دا  الباحث. لالهيا مل الأوا ق الزنال ن

 العائل ن االخأ،اا هو ش،و ا ايكثر االخأ،اا الزنال  أسال،ب أن ن نتوصل  الدااسة  لي(1991

 أكثر نأن ايصدقاءن طريق  ل ناالخأ،اا ناالخأ،اا الويص ن طبةناليا طريق  ل ناالخأ،اا

 العائلةن نسيعة الايالن مع،اا  م الدس  ن االلأزان مع،اا ال عو ي هو الياأيع    ش،و ا اليعاس،ر

 .الأوال   لي نايخالق

 لي لل(  لي الأعرف  لي طب،عة اليال ات الزنل،ة نانعتاساتها  2010ب، يا هد    ااسة )مايو ن 

 ناج ( مل اي100مل الزنج نالزنلة نايب اءن نلأام،ق ذلف تم تطب،ق الدااسة  لي  ، ة متونة مل )

ااسة (  نلةن ا أيد الباحث     ااسأه  لي االسأبانة نأسلوب اليمابلة لأ نات للد50(  نلا  ن)50)

لدااسة  لي: أن نليع الب،اناتن ليا ا أيد     ااسأه  لي م هج الي ح االلأيا  ن توصل  ا

ة ل ف ،االيال ات الزنل،ة لها آ اا سلب،ة  لي الزنج نالزنلة نايب اء مل خالل تأ ،رها  لي الراحة 

غبة ن الر ن يل الزنل،ل الوظ،ف  نالب،  نالأ و ة االلأيا ،ة لألب اءن نهو ما دمو     ال هادة  لي  د

  ع لتل.م أمرة نبالأال   دن اسأمراا الياأيبالبماء    الي زلن نهو س عت   لي ايسرة نياعلها غ،ر 

( هد    لي الكوف  ل ماتات اخأ،اا شريف الا،اة ن القأها 2011 ااسة  انيش نالوي ان )

ببعض اليأغ،رات ال ف ،ة نالدديغرا ،ة لدن  ، ة سعو دة نمصرية مل طالب لامعة  ،ل شي  

ن نقد اسأيدطالبة مل طلبة الاامعأ،لن ( طالب ن 600نلامعة اليلف سعو  نتكون   ، ة الدااسة مل )

نق نأظهرت الدااسة نلو   ر الباحثان اسأبانة مل ا دا هيا للكوف  ل ماتات اخأ،اا شريف الا،اةن 

 ب،ل الطلبة    معاس،ر اخأ،اا شريف الا،اة ب،ل الأيصصات العلي،ة نالأيصصات اإلن ان،ة ننلو 

 خأالف الي أون الدااس . رنقا     معاس،ر اخأ،اا شريف الا،اة تبعا  ال



40 

 

هد    لي الأعرف  لي معاس،ر االخأ،اا الزنال  لدن  ااسة  (2010ال اصر نسل،يان )كيا ألرن 

ن ن باب الكويأ  نالوباب الُعياو،ث ألرت الدااسة لليماانة ب،ل الالوباب    الياأيع اليل،ا ن ح

 ،ر االخأ،اا الزنال  مل   دا ح،ث تم تطب،ق الدااسة باسأيدان اسأبانة تضي   مايو ة مل معاس

 ح،ث توصل  الدااسة  لي أن الذلوا دي،لون  لي الأعااف الويص  ب، يا اإلناث دفضللالباحث،لن 

،ل الأعرف  لي شريف الا،اة  ل طريق ايهل نبفضل أغلب،ة الوباب الكويأ  أن تكون مدة الأعااف ب

ااف ل الوباب الُعيان  أن تكون  أرة الأعاليمبل،ل  لي الزناج مل شهريل  لي سأة أشهرن  ،يا دفض

ناث ( س ة نلر30-26س ةن نه اك اتفاق ب،ل الياأيع،ل أن ال ل الي اسب لزناج الذلوا ه  ب،ل )

ا  الدااسة أن أغلب،ة الع، ة مل الياأيع،ل تي،ل  لي أن دتون شريف ( س ة نأنض25-20ب،ل )

ايقاابن  لي لانب أنهم دفضلون ال تل  الا،اة مل الا  ،ة نف هان نأن دتون الوريف مل غ،ر

الي أملن نأن اليواصفات اليفضلة لدن الذلوا    شريتة الا،اة    الياأيع،ل ه : االلأزان 

ن  ،ل لاحايخالق ن ناليظهر الياال ن ناالنأياء العائل ن نالأعلمن نالمداة اليال،ةن نالوظ،ف،ةن    

ن عائل ث ه : االلأزان ايخالق ن نالأعلمن ناالنأياء الاليواصفات اليفضلة لوريف الا،اة لدن اإلنا

 ناليظهر الياال ن نالمداة اليال،ةن نالوظ،فة.

 الدراسات األجنبية 2.13.2

 لي الأعرف  لي العالقة ب،ل   (Homaei and et al., 2016)هد    ااسة هوماي نآخرنن 

لا،اة لدن طلبة الاامعةن اسأيدن الأفاؤلن الأدسل ناحأران الذات مع الرضا الزنل  نالرضا  ل ا

( مل الطلبة اليأزنل،ل بطريمة 200الباحث الي هج الوصف  الأال،ل ن ناخأاا  ، ة متونة مل )

( Olson & Drankmen, 2009 ووائ،ةن تكون  أ اة الدااسة مل مم،اس الرضا الزنال    دا  )

( نمم،اس Diener & Colleagues, 1985نالأعدسل  ل،هن نمم،اس الرضا  ل الا،اة   دا  )

( Cooper, 1953( نمم،اس تمدسر الذات   دا  )Shahni & colleagues, 2003الأفاؤل   دا  )
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( توصل  الدااسة  لي:  ن الرضا الزنال  نل،  الرضا  ل Arian, 1998نمم،اس الأدسل   دا  )

 ب،ل الأدسل نالرضا الزنال . الا،اة سأ بأ بالأفاؤلن تمدسر الذات نالأدسلن ليا أظهرت نلو   القة قوية

 للباث    أ ر اليواالة  لي اليواقع االلكأرنن،ة مع (Latifa ,2015)ب، يا هد    ااسة لط،فة 

(  نج تم اخأ،ااهم بوتل 217الرضا الزنال  نالي،ل للطالقن اخأاا الباحث  ، ة متونة مل )

الة الباحث بأطوير اسأبانة اليوا  ووائ  مل اي ناج    مدس ة أصفهانن لأام،ق هدف الدااسةن قان

 (نRoosevelt et.al 1986ن باإلضا ة  لي اسأبانة الي،ل للطالق   دا  )ةاإللكأرنن، لي الوبتة 

توصل  الدااسة  لي: توصل  الدااسة  لي أن ال  اء د أيدمل شبتات الأواصل االلأيا   )نات  

ن  لي نلو   القة ذات  اللة ب،ل اسأيداأبن الفاسبرن االن أاران( أكثر مل الرلالن ليا توصل  

شبتات الأواصل االلأيا   مع الرضا الزنال  ن الي،ل  لي الطالقن أي أن  يا ة اليواالة  لي 

 شبتات الأواصل االلأيا   تمو   لي انيفاض الرضا الزنال  ن يا ة الي،ل  لي الطالق. 

بهدف  اص العالقة ب،ل  (Ghoroghi, et al., 2015) نآخرنن  غوانل    ح،ل لاءت  ااسة 

اسة مل الدا  مدة الزناج نالأوا ق الزنال  لدن طلبة الدااسات العل،ا اإلسران،،ل    مال،زيان تكون   ، ة

نبغرض ليع الب،انات تم اسأيدان مم،اس لوك نننالس   ووائ،ا ن( مل اي ناج تم اخأ،ااهم 220)

(Locke & Wallace, 1959)  دي،لن توصل  الدااسة  لي:  دن طريق اإلنتو يعه  لي اي ناج  ل

  الزنال .نلو  ااتباط ب،ل مدة الزناج نالأوا ق 

هد    لي الكوف  ل الأ بؤ بالعالقة    (Tosun and Dilmac, 2015)ب، يا  ااسة توسل  سلياك

مل ( 375ب،ل الم،ية لأل را  اليأزنل،ل ناليرننة نأسال،ب حل الصرا اتن تم اخأ،اا  ، ة متونة مل )

( ذلرن تم اخأ،ااهم بطريمة  ووائ،ة مل اي را  اليأزنل،ل     ان 202( أنثي ن)173اي ناجن م هم )

ن توصل  الدااسة  لي:  ن أهم اليأغ،رات اليؤ رة    اليرننة لان  الم،ية اليرتبطة 2014ن  2013
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 الات اليرننةن نأن  باي را ن ح،ث أظهرت هذه الاالة أن الم،ية لأل را  اليأزنل،ل تيألف مل خالل

أهم مأغ،ر سؤ ر    أسال،ب حل ال زا ات لان الم،ية لأل را  اليأزنل،لن ح،ث أظهرت الدااسة أن 

 الم،ية لأل را  اليأزنل،ل تيألف مل خالل أسال،ب حل ال زا ات. 

بوتل ميألف ح،ث هد    لي الأعرف  لي أ ر تزاسد  لاءت (Raley et al., ,2015)  ااسة ال أن 

يأادة ات الاوة الع صرية نالعرق     أنياط الزناج    الوالدات اليأادة ايمريت،ة  مد أظهرت الوالدالف

 ،ضننالباخأال ات مدهوة    أنياط الزناج ب اء  لي العرق نالع صري. باليماانة ب،ل ال  اء ال و  

ليا سأيأعل  قناإلطالأن دتل  أقل  رضة للزناج  لي  مأأخرةن إن ال  اء ال و  سأزنلل    سل 

  الزنال .بيعدالت  ال،ة مل  دن االسأمراا 

،ر مل الأف ،ر االنل نالذي نال الكث االخأال اتن ريق الباث بدأ بيرالعة الأف ،رات الوائعة لهذه 

 ناج(الز الزخم  أرة ال أ، ،ات )أنياط  دن االسأمراا الزنال  تباس      نق  سابق مل أنياط توت،ل 

 . ال و  نااتفاع معدل ال ال للرلالتلعب  ناا ن  لي سب،ل اليثال ترالع  رص العيل  العوامل اله،تل،ة

(  ااسة    الص،ل هد    لي الكوف  ل اليعاس،ر اخأ،اا شريف الا،اة ,2012Wangنألرن نانج )

 208( شابا  نشابة )251ن تكون   ، ة الدااسة مل )1980لدن ل،ل الوباب الذي نلد بعد  ان 

لر( مل م أويات لامع،ة ميألفة اسأاابوا السأبانة أ دت خص،صا يغراض الدااسة  م ذ 43 ناثن 

 ( شابا  نشابةن نقد أظهرت نأائج الدااسة أن اليعاس،ر االلأيا ،ة20 مدت ممابالت  ر دة مع )

 أعن نتيناالقأصا دة احأل  اليرتبة اينلي   د اإلناث مل لانب ااتفاع م أون الأعل،من ناالسأمالل،ة

صاة الوريف بعيل  اب  نمازن أما الذلوا  كان مع،ااهم اينل    االخأ،اا هو الاانب الايال  نال

 لوريفالا ددة لوريف الا،اةن نب،   الدااسة  دن نلو   نا لألسرة أن العا ات ال ائدة    اخأ،اا ا

 لدن هذه الف ة مل الوباب.
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نااللأيا ،دة  لكودف  دل اليعداس،ر الثما ،دةهدد    لدي ا( Wang, et al.,2011) نآخدرنن ناندج اسدة  ا 

ا ( طالبدا لامع،د1060اليرتبطة باخأ،اا شريف الا،اة لدن الص، ،،لن تكون   ، ة الدااسة اينلي مل )

( خدريج لدامع  أنهدوا 500سداسون حال،ا  د  ميألدف الاامعدات الصد، ،ةن نتكوند  الع، دة الثان،دة مدل )

مدددل الاامعدددات نف دددهان نقدددد اسدددأيدم  االسدددأبانة لايدددع   ااسدددأهم الاامع،دددة قبدددل ابدددع قدددرن مدددل الزمدددان

الب،انات ح،ث أظهدرت ال أدائج نلدو  تادول ناضدح لددن ل،دل الودباب الادسدد  د  معداس،ر احأ،داا الا،داة 

نشدديل  الأعلدد،م نالي ددأون االقأصددا ي  نن العددو ة لليلف،ددة االلأيا ،ددةن ليددا ب، دد  الدااسددة نلددو   نا 

 .لا يان     اخأ،اا الوريف لدن الذلوا ناإلناث مل الا،ل الادسدناضح للااذب،ة الا ددة نالايال ا

 السابقةالدراسات التعقي  على  3.13.2
 ه اك مايو ة مل الدااسات ال ابمة هد    لي الأعرف  لي الأوا ق الزنال  نطرق اخأ،اا الوريف

س،ر اخأ،اا (ن نه اك مايو ة مل الدااسات هد    لي الأعرف  لي معا2015مثل  ااسة ال ،د )
نالويري  (ن2015 ااسة الومران نآخرنن )ن  (ن2013 ااسة آل مظف نالاوي ر )ن الوريف مثل

 ااسة  انيش ن  (ن2011ن ااسة الع زي )(ن 2013(ن ناإلايان  )2016(ن نمر ب )2013)
نه اك مايو ة  ن(2010ال اصر نسل،يان ) ن ن ااسة(,2012Wang) ن ااسة ن(2011نالوي ان )
 ن(Latifa ,2015) ااسة ن  (ن2014ت ال ابمة ت انل  الرضا الزنال  مثل  ااسة  و ة )مل الدااسا

ليا أن ه اك مايو ة مل الدااسات ال ابمة هد    لي ن  (Homaei, et al., 2016) ن ااسة
 ن(2015ن ااسة حاا ي ) (ن2015الأعرف  لي معوقات توا ق الا،اة الزنال،ة مثل  ااسة اليطاسبة )

(ن 2015(ن ن ااسة ح  ،ل )2015ت الزنال،ة  مد ت انلأها  ااسة الادس   )أما العالقا
أما  (ن2010مايو  ) ن ااسة(ن 2012ن ااسة بلي،ر )ن   (Tosun and Dilmac, 2015)ن ااسة

ن (2011)طب،عة اتااهات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج ناو الا،اة ايسرية  مد ت انلأها  ااسة الع زي 
 (.2013) الزنال   مد ت انلأه  ااسة البري  أما سوء الأوا ق

كيا أن ه اك مايو ة مل الدااسات ال ابمة الأ  ألري   لي الطلبة مثل  ااسة الومران نآخرنن 
 ااسة  انيش ن  ن (Homaei et al., 2016)ن ااسة  ن(2012 )  ااسة اليزيلن  (ن2015)

ما طبق  لي العامل،ل    الأرب،ة نم ها ن (Ghoroghi ,et al 2015)ن ااسة  ن(2011نالوي ان )
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ن نمل الدااسات ال ابمة ما اسأيدم  (2015)  ااسة ح  ،لن  (ن2015نالأعل،م مثل  ااسة اليطاسبة )
  ااسةن  ن(2015)الادس    ااسة(ن ن 2015اليوط ،ل العا س،ل لياأيع لدااسأها مثل  ااسة ال ،د )

 ن(2010 ااسة )مايو ن ن  ن(2011الع زي )  ااسةن ، (2012)  ااسة بلي،رن  ن(2014)  و ة
 . (2010ال اصر نسل،يان ) ن ن ااسة  (Tosun and Dilmac, 2015)ن ااسة

اة الي أيدمة    الدااسات ال ابمة  يعظم الدااسات اسأيدم  االسأب،ان لأ أل نات بال  بة لأما 
 حاا ي  ةن ن ااس(Homaei et al., 2016) ااسةن  (ن2015مثل  ااسة ال ،د ) لأام،ق أهدا ها

  ااسة ح  ،لن ن (2015الومران نآخرنن ) ن ن ااسة(Wang, et al, 2011)  ااسةن  ن(2014)
 ن ن ااسة(Latifa ,2015)  ااسةن  ن(2012)  ااسة بلي،رن  (ن2015ن ن ااسة اليطاسبة )(2015)

 اسةا   مد اسأيدم  اليمابلة لأ اة لأام،ق أهدا هان نلكل  (2015)الادس  ن أما  ااسة (2014)  و ة
 مااسأيدم  قائية اصد يسال،ب الأفك،ر باإلضا ة  لي مم،اس الأوا ق الزنال ن أ ( 2011الع زي )

ليا  ن  مد اسأيدم  اليمابلة ناالسأب،ان مل ألل تام،ق أهداف الدااسةن(2010 ااسة )مايو ن 
 برنامج ااشا ي لأام،ق أهدا ها. (2014)  ااسة حاا ي اسأيدم  

أن  (2010ال اصر نسل،يان )ن ن ااسة (2012)  ااسة بلي،رن ن (2015 ،د )أظهرت نأائج  ااسة ال
 (Homaei et al., 2016)  ااسة ليا أظهرتمل اهم معاس،ر اخأ،اا الوريفن نالايال الدسل ناليلق 

 ,Wang, et al)نقد اظهرت  ااسة  أن ه اك  القة قوية ب،ل الأدسل نالرضا  ل الا،اة الزنل،ةن
الومران أما  ااسة الا ددة تلعب  ناا  ناضاا      يل،ة االخأ،اا الزنال ن  أن الااذب،ة (2011

ليا أكدت  ااسة  ت اليع،اا ال ف    لي اليعاس،ر ايخرن الخأ،اا الوريفن   مد ابر  (2015نآخرنن )
 ل لي أهي،ة الأعااف قبل الزناج نهذا ما دفضله الوبابن أما اإلناث تفضل (2010ال اصر نسل،يان )

 ننج ن ن ااسة(Wang, et al, 2011) نجان  ليا أضا    ااسةأ،اا  ل طريق ايهلن االخ
(2012Wang,)  ليا ب،   اليع،اا االقأصا ي  لي لانب اليع،اا ال ف       يل،ة اخأ،اا الوريفن

نلذلف  ( ان الرضا مل اهم العوامل االلأيا ،ة الأ  تزيد مل الأوا ق الزنال ن2015 ااسة اليطاسبة )
 لي أن العوامل ال ف ،ة نااللأيا ،ة تلعب  (2010 ااسة )مايو ن ن ن (2014)  و ةت  ااسة أكد

 ه  تؤ ر سلبا   لي الا،اة الزنل،ة ليا ذلرت  ةاال  نال،أما االخأالالت   ناا     الرضا الزنال ن
لرت ليا تؤ ر هذه االخأالالت  لي اتااهات اليمبل،ل  لي الزناج ليا ذن (2015) ح  ،ل ااسة 

ب،ل مدة  دن نلو  ااتباط   (Ghoroghi ,et al 2015)ليا أظهرت  ااسة (ن2015 ااسة الع زي )
( أن ه اك  القة  دااب،ة ب،ل اي كاا 2013ليا توصل   ااسة البري )ن الزناج نالأوا ق الزنال 
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ل،ب يساأن االخأ،اا العائل  أكثر ا( 2011الع زي )  ااسة أنضا ن العمالن،ة نالأوا ق الزنال  
 الي أورة    الياأيع ال عو ي.

تي،زت هذه الدااسة  ل الدااسات ال ابمة بتونها أنل  ااسة سأم  لرائها     ل ط،ل  لي طلبة 
 زنل،ةالاامعاتن ح،ث ت انل  هذه الدااسة توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا الا،اة ال

ل يمبل،ة تعيل  لي تعزيز الأوقعات اإلدااب،ة للوباب ال   الاامعات الفل ط، ،ةن ليا أن هذه الدااس
ل ي الزناجن    حدن   لم الباحثةن ناسأيدان مم،اس لدسد ينل مرة دطبق  لي  ، ة  ل ط، ،ة م ل

 طلبة نطالبات الاامعات الفل ط، ،ة.
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
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 الفصل الثالث

 سةاإلجراءات المنهجية للدرا

 مقدمة:  1.3
،ذ لأ ف ةالباحثبها   مالأ  قا الدااسة طريمة نكلراءاتلت انل هذا الفصل نصفا  لامال  نمفصال  

اةن ن صدق اي دااسةن أ اة الدااسةن ن ، ة الدااسةن ماأيع الدااسةنشيل نصف م هج ال دااسةهذه ال

 الأال،ل اإلحصائ .ن ن دااسة بات اي اةن  لراءات ال

 :دراسةمنهج ال 2.3
ق  الذي دعأيد  لي  ااسة الظاهرة    الو  الي هج الوصف     هذه الدااسة ةالباحث  اسأيدم

 .الدااساتالااضر نليا ه     الواقعن نهو الي هج الي اسب ناي ضل ليثل هذه 

  :دراسةمجتمع ال 3.3
 أك ،فبول،طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل )لي،ع مل  دااسةتكون ماأيع ال

 . ل ط،لن اليل،لن المدس اليفأوحة(

 : االستطالعية عينة الدراسة 4.3  

 شابة ممبل،ل  لي الزناج ) لي أبواب الزناج( 50شابا  ن 50 ، ة الدااسة مل  ، ة متونه مل  تكون 

  ددد  لامعدددة اليل،دددلن لامعدددة البول،أك دددفن لامعدددة المددددس اليفأوحدددة() الفل دددط، ،ةالاامعدددات  طلبدددة مدددل

 اليل،ل. ماا ظة 
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 أهداف الدراسة االستطالعية 1.4.3

صدق اي اة  لي  ، ة مل طلبة  بات ن قام  الباحثة بإلراء  ااسة اسأطال ،ة للأأكد مل   -

 50م اصفة م هم ) نشابة مو  ،ل ا  ( شاب100الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل تكون  مل )

 .(ةشاب 50شابا( ن)

 :أثناء الدراسة االستطالعية الباحثة الصعوبات التي واجهتها 2.4.3

 .  دن اغبة بعض أ را  الع، ة بأطب،ق أ اة الدااسة  ل،ه مل لال الا  ،ل.1

 . صعوبة الأي،،ز ب،ل الوباب نالوابات الياطب،ل.2

 . طول اليم،اس  ذ اسأغرق مل اليباوث نقأا  لب،را .3

 .ساليم،ا.  دن الرغبة مل قبل بعض الوباب    اإللابة  لي 4

 إجراء الدراسة االستطالعية مبررات 3.4.3

 صل،ةللأأكد مل صالح،ة الصدق نالثبات طبم  أ اة الدااسة  لي الع، ة االسأطال ،ة خااج الع، ة اي

تطب،ق  شابا  نشابةن نلذلف تيف،ف الصعوبات نالعمبات الأ  نالهأها الباحثة أ  اء 100البالغ  د ها 

 اليم،اس نسبق ذلرها.

 الدراسة:عينة  5.3
ل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل نطالبدة سداسدون  د  الاامعدات الف ا  طالبد( 309تكون   ، دة الدااسدة مدل )

ل ن تدددم اخأ،دددااهم بالطريمدددة العودددوائ،ة الب ددد،طةن نالاددددن ك ،دددف  ل دددط،لن اليل،دددلن المددددس اليفأوحدددة()بول،أ

 الأال  سوضح اليصائص الدديوغرا ،ة للع، ة.
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 (309)ن= الدراسةعينة حسب وغرافية (: الخصائص الديم1.3جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 النوع
 %48.5 150 ذلر
 %51.5 159 أنثي

 %100.0 309 المجموع

 الجامعة

 %34.0 105  ل ط،ل بول،أك ف
 %32.7 101 اليل،ل

 %33.3 103 اليفأوحة المدس
 %100.0 309 المجموع

 الكلية
 %39.5 122  لي 

 %60.5 187 ) ن ان ) أ ب 
 %100.0 309 المجموع

 

 أداة الدراسة:

جوان  الحياة الزوجية توقعات حول ادوار الحياة الزوجية " الخصائص السيكومترية لمقياس 

 :(1992) القحطانيالشباب" إعداد 

 وصف المقياس:

( 4مل ) لل ماال متون  ( مااال ن18مو  ة  لي )  بااة( 72سأكون هذا اليم،اس مل )
 :نالادنل الأال  سوضح ذلف  بااات

 مقياس توقعات الشباب المقبلين على الزواج( يبين توزيع الفقرات على مجاالت 3جدول )

 عدد الفقرات المجاالت الرقم
 4 حل اليواكل  .1
 4 تفهم الزنج اآلخر  .2
 4 الي ائل الدس ،ة  .3
 4 العيل  .4
 4  هم الزنج اآلخر  .5
 4 الأياطب  .6
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 4 ليأبا لاالحأران ا  .7
 4 الأعلم نالأعل،م  .8
 4 ايصدقاء نالا،ران  .9

 4 الي ائل الياصة  .10
 4 اتياذ المرااات  .11
 4 العالقات مع ايقااب  .12
 4 الي ائل الصا،ة  .13
 4 اليهان الزنل،ة  .14
 4 أنقات الفراغ  .15
 4 الي ائل الويص،ة  .16
 4 ايطفال  .17
 4 الي ائل اليال،ة  .18

يل،ل: طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة الالدااسة ) تم تم ،ل هذا اليم،اس  لي ماأيعنقد 
ا  لي  ، ة اسأطال ،ة قوامهن (ن لامعة اليل،لن لامعة بول،أك ،ف  ل ط،لن لامعة المدس اليفأوحة

 ن نذلف لا اب معامالت صدق اليم،اس ن باته:طلبة الاامعات الثالثمل  شابا  نشابة (100)

 العالقة ب،ل الفمرة نالدالة اليم،اس بطريمة  داا ح،ث تم ح اب صدق هذا  :صدق المقياس .أ
الة ،ل الدااتباط ب،رسونن نلذلف  داا  العالقة ب لالكل،ة للياال الذي ت أي   ل،ه باسأيدان معام

ن ال  الكل،ة للياال مع  الة اليم،اس الكل،ةن ح،ث تب،ل أن ه اك معامل ااتباط مولب
ن (0.892 – 0.714  معامالت االاتباط ب،ل )ن نقد ترانح حصائ،ا  لاي،ع  مرات اليم،اس

ة طلببأن اليم،اس صالح للأطب،ق  لي ماأيع الدااسة ) ةالباحث تنمل خالل هذه ال أائج تأكد
 الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل: لامعة اليل،لن لامعة بول،أك ،ف  ل ط،لن لامعة

 (.المدس اليفأوحة

ل ذا اليم،اس بطريمة الأازئة ال صف،ة باسأيدان معامح ب  معامالت  بات ه ثبات المقياس: .ب
 نن سب،رمان برا(ن نمعامل ااتباط 0.86ن ح،ث بلغ الثبات )قبل الأعدسلااتباط سب،رمان برانن 

ع بدالة مؤشرا  قويا   لي أن اليم،اس سأيأ ة(. نهذا أ طي الباحث0.93ن نالذي بلغ )بعد الأعدسل
 طب،ق  لي ماأيع الدااسة.  ال،ة مل الصدق نالثباتن نيصلح للأ
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 :الدراسة أداةصدق  6.3
( Pearson correlationتددم الأامددق مدددل صدددق اي اة با دداب معامدددل االاتبدداط ب،رسدددون )

 (.2.3لفمرات لل ماال مع الدالة الكل،ة للياالن نذلف ليا هو ناضح    الادنل )
لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 2.3جدول رقم )

 مع الدرجة الكلية للمجال. توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول أدوار الحياة الزوجيةمجاالت 

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسوف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 المجال األول: حل المشاكل

1.  
،ر لي أمبل  لي حل الي ائل الصغ،رة غا ة/ نج تبا ا/ما ممداا توقع بأن سبا ا

  .اليأفق  ل،ها ب، كيا قبل أن تكبر نتصبح مواكل
0.68** 0.00 

2.  
  دما دتون  ه/هاالي أمبل بيط  ة/ نج تعأرف/عأرفدما ممداا توقع بأن 

 .ناضاا نصرياا
0.68** 0.00 

3.  
ي  لي  خبااك  ل أ ا /ة  الي أمبل قا ا  ة/ نج تكون /كون أما مدن توقعف بأن س

 .كيا الزنل،ة نبطريمة صرياة نمباشرةتم ألة أن موتلة    ح،ا
0.67** 0.00 

 د الي أمبل نلهة نظرك بع،ل اال أباا   ة/ نج تأخذ/ما ممداا توقعف بأن دأخذ  .4
 .الي اقوة أن الأفك،ر    أي موضوع أن موتلة

0.74** 0.00 

 المجال الثاني: تفهم الزوج اآلخر

5.  
با بيا تراه م اس ها/الي أمبل    ق،ياك ة/ نج ت هم/مما ممداا توقعف بأن د ه

 ناو ايقااب لالوالدسل  لي سب،ل اليثال.
0.70** 0.00 

 الي أمبل تصر اتف الأ  تأغ،ر تبعا ة/ نج تأفهم/ما ممداا توقعف بأن سأفهم  .6
 لأغ،ر الظرنف نايحوال اليا،طة بتيا.

0.67** 0.00 

7.  
الي أمبل م ف الم،ان بعيل مأعب  ة/نج   تطلب/ما ممداا توقعف بأن ال دطلب

 .تلو اآلخر
0.74** 0.00 

8.  
الي أمبل ق،امف بأام،ق توقعات  ة/ نج ت هل/ما ممداا توقعف بأن د هل

 ة./اآلخريل م ف لزنج
0.75** 0.00 

 المجال الثالث: المسائل الدينية

9.  
وله أالان اإلسالن  لي ال سأؤ ي/الي أمبل س،ؤ ي ة/ما ممداا توقعف بأن  نج

 اليطلوب.
0.73** 0.00 

10.  
ن بآ اب الزناج    اإلسال سألأزن/الي أمبل س،لأزن ة/ما ممداا توقعف بأن  نج

 كالو اء باموقف الور ،ة مثال.
0.74** 0.00 

 0.00 **0.72 .أنال ليا ترب،ة  سالم،ة سأرب /الي أمبل س،رب  ة/ما ممداا توقعف بأن  نج  .11
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسوف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

12.  
أعلق تعال،م اإلسالن  ،يا س تأبع/مبل سوف سأبعالي أ ة/ما ممداا توقعف بأن  نج

 بالعالقات الياصة ب، كيا لالطا ة ناليو ة ناليعاملة الا  ة.
0.68** 0.00 

 المجال الرابع: العمل
 0.00 **0.67 الي أمبل لف بالعيل. ة/ نج ت يح/ما ممداا توقعف بأن د يح  .13
 0.00 **0.69 .ها/تا  تصر ف ها/الي أمبل مرتبف ة/ نج تأرك/ما ممداا توقعف بأن سأرك  .14

15.  
الي أمبل بالعيل  اخل الب،   ة/ نج ت ا دك/ما ممداا توقعف بأن د ا دك

    نظ،فة. دعيل/  دما تعيل،ل
0.71** 0.00 

16.  
الي أمبل مصلاة نش ون ايطفال  لي  ة/ نج تمدن/ما ممداا توقعف أن دمدن

 .ها/ يله
0.70** 0.00 

 خرالمجال الخامس: فهم الزوج اآل

17.  
 ها/الي أمبل ايش،اء اليفضلة   دك ة/ نج تفهم/ما ممداا توقعف أن دفهم

 باسأيراا. ها/ لي تام،مها با،ث ال تي،ب أملف  أعيل/ ،عيل
0.75** 0.00 

18.  
الي أمبل م ف بيا  ة/ نج ترضي/ما ممداا توقعف بأن سرضي

ر يا هو غ،الم،ان به با،ث ال دتون ه اك الااذ  لي الم،ان ب د أط،ع/ت أط،ع،ل
 .مأ، ر

0.72** 0.00 

19.  
 الي أمبل مباشرة  ل اليوا ر الام،م،ة ة/ نج تفصح/ما ممداا توقعف أن دفصح
 أن ترن م ف ن ،ف. داب/أن ال تاب داب/ناوك لالأعب،ر  يا تاب

0.73** 0.00 

20.  
 لهدمو /أن تموله داانل/الي أمبل ما تاانل ة/ نج تفهم/ما ممداا توقعف أن دفهم

 د اء  هيف لالأفك،ر    أش،اء لم تيطر لف  لي بال. أن  با،ث ال
0.75** 0.00 

 المجال السادس: التخاط 

21.  
   ا ي لي الأعب،ر   ا /ة  الي أمبل قا ا  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

 حول ايش،اء الييألفة حأي لو اتضح اخأال كيا حولها. ها/نف ه
0.76** 0.00 

22.  
الي أمبل الصي  أن قطع ال ماش  ة/ نج تأيذ/يذما ممداا توقعف بأن ال سأ

 0.00 **0.74 كوس،لة لالحأااج  لي موضوع الي اقوة.

23.  
الي أمبل ب ص،ب م اسب     ة/ نج تواالف/ما ممداا توقعف بأن دواالف
 الي اقوات الدائرة    الال ة.

0.75** 0.00 

24.  
ل ايش،اء الي أمبل معف غالبا   ة/ نج تأادث/ما ممداا توقعف بأن سأادث

 .ة ال،وم،ةاال ااة    الا،
0.69** 0.00 

 المجال السابع: االحترام المتبادل
 0.00 **0.65الي أمبل لإن ان له حالاته  ة/ نج تاأرمف/ما ممداا توقعف بأن داأرمف  .25
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسوف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 نشيص،أه اليأي،زة.

26.  
احد نملأزن بيص،رليا  الو  الي أمبل ن     ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

 نل،ل  ال دتون ه اك اسأغالل أن تيلص لالأفك،ر    الطالق مثال.كز 
0.75** 0.00 

27.  
الي أمبل الع ادة نالأضا،ة مل ألل  ة/ نج تمدن/ما ممداا توقعف بأن دمدن

 مثال. ها/ لي نف ه تؤ رك /ااحأف لأن سؤ رك
0.72** 0.00 

28.  
م الا   أن بات  ل،فالي أمبل  ة/ نج تأعالي/ما ممداا توقعف بأن ال سأعالي

 اليظهر أن اليعر ة أن ما شابه.
0.76** 0.00 

 المجال الثامن: التعلم والتعليم
 0.00 97.0**  .الي أمبل مل ق،ية م أواك الأعل،ي ة/ نج تملل/ما ممداا توقعف بأن ال دملل  .29

الي أمبل  لي مواصلة الأعلم  ة/ نج تواعف/ما ممداا توقعف بأن دواعف  .30
 نالأعل،م.

**84.0 0.00 

31.  
الي أمبل  ااسأف لأفا ي ما دمطع  ة/ نج ت هل/ما ممداا توقعف بأن د هل

  ل،ف الأفك،ر لصوت الألفا  أن الرا سو أن ايطفال...الخ.
**17.0 0.00 

32.  
 الي أمبل    تعلم نم اقوة اي كاا ة/ نج توااك/ما ممداا توقعف بأن دوااك

 ناليبرات الادسدة.
**97.0 0.00 

 األصدقاء والجيرافالمجال التاسع: 

33.  
الي أمبل باآلخريل مل حولف  ة/ نج تماانف/ما ممداا توقعف بأن ال دماانف
 كايصدقاء نايقااب نالا،ران.

**97.0 0.00 

34.  
الي أمبل ذا ح اس،ة ناو موا ر  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

 اآلخريل لايقااب نالا،ران نايصدقاء.
**2.80 0.00 

35.  
الي أمبل أصدقائف لأن دتون ه اك  ة/ نج تاأرن/عف بأن داأرنما مدن توق

 تمبل لزيااتهم لف مثال.
**97.0 0.00 

36.  
  الي أمبل سلوك ح ل مع الا،ران بيا   ة/ نج تأبع/ما ممداا توقعف بأن سأبع

 ذلف تبا ل الزيااات معهم.
**84.0 0.00 

 المجال العاشر: المسائل الخاصة
 0.00 76.0** لف.الي أمبل لف    اليلب  نما شابه ذ ة/ نج تأزيل/يلما ممداا توقعف بأن سأز   .37

38.  
ال ظا ة نالأط،ب  ة  /الي أمبل معأا  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

 خاصة   د ال تون.
**76.0 0.00 

39.  
  ل،ف لليا   ال تون  ة  /الي أمبل ااغب ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

    ذلف. ت/اغب
**75.0 0.00 
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسوف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

40.  
سااا   ها/الي أمبل نق  ستونف  ل،ه ة/ نج تاعل/ما ممداا توقعف بأن داعل

 نميأعا .
**74.0 0.00 

 المجال الحادي عشر: اتخاذ القرارات

41.  
 اااتفالي أمبل بالعواقب ال لب،ة لمر  ة/ نج تذلرك/ما ممداا توقعف بأن ال سذلرك

 أن أ يالف ال ابمة باسأيراا.
**37.0 0.00 

42.  
الي أمبل مواالأف    لي،ع المرااات  ة/ نج تطلب/اا توقعف بأن دطلبما ممد

 اليأعلمة بتيا.
**76.0 0.00 

43.  
 الي أمبل    ال ف  لأأيذ المرااات ة/ نج تعط،ف/ما ممداا توقعف بأن دعط،ف

 الييألفة.
**47.0 0.00 

44.  
الي أمبل الارية التياذ المرااات  ة/ نج تعط،ف/ما ممداا توقعف بأن دعط،ف

 لي اسبة بيصوص ش ونف الياصة لايصدقاء أن المراءة أن اليواهدة.... الخا
**77.0 0.00 

 المجال الثاني عشر: العالقات مع األقارب

45.  
الي أمبل    الو ون الياصة  ة/ نج تأدخل/ما مدن توقعف بأن ال سأدخل

 بأقاابف.
**76.0 0.00 

46.  
ليا سهأم بف  ها/لهالي أمبل بأه ة/ نج تهأم/ما ممداا توقعف بأن سهأم

 ال ليا.ن نبأ
**73.0 0.00 

 0.00 67.0** .ها/الي أمبل مع أهله ة/ نج ت ت ف/ما ممداا توقعف بأن د ت ف  .47

48.  
ليا سهأم بف  ها/الي أمبل بأهله ة/ نج تهأم/ما ممداا توقعف بأن سهأم

 نبأنال ليا.
**77.0 0.00 

 المجال الثالث عشر: المسائل الصحية

49.  
الي أمبل بالاوانب الصا،ة اليأعلمة  ة/ نج تهأم/بأن سهأم ما ممداا توقعف

 بايطفال ل و ،ة ايكل نال ظا ة نهتذا.
**77.0 0.00 

50.  
الي أمبل  ا ات غ،ر صا،ة  ة/ نج تيااس/ما ممداا توقعف بأن ال ديااس

 كالأدخ،ل مثال.
**79.0 0.00 

51.  
ذائ،ة   دما الي أمبل الم،ية الغ ة/ نج ترا  /ما ممداا توقعف بأن سرا  

 الطعان. دعد/أن تعد دوأري /توأري 
**47.0 0.00 

52.  
ة بيبا ئ الصاة اينل، ة/الي أمبل ملم ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

 كيعر ة ما د بب أن دي ع حدنث ايمراض  لي سب،ل اليثال.
**78.0 0.00 

 المجال الرابع عشر: المهام الزوجية
 0.00 79.0**الي أمبل بالي ؤنل،ات الي زل،ة لإ دا   ة/ نج نتمو /موندما ممداا توقعف أن   .53
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسوف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 الطعان نت ظ،ف نترت،ب ايش،اء.. الخ.

54.  
الي أمبل طبخ أص اف مأعد ة مل  ة/ نج تا،د/ما ممداا توقعف أن دا،د

 ايطعية.
**77.0 0.00 

55.  
الي أمبل الي ا دة    ل ب اليال  ة/ نج تأايل/ما ممداا توقعف أن سأايل

 لرنفاق  لي شؤنن ايسرة.اليطلوب 
**78.0 0.000 

56.  
 الي أمبل بوؤنن االطفال ل ظا أهم ة/ نج تع ي/ما ممداا توقعف أن دع ي

 .كلهم نموربهم مثال  أناالهأيان بي
**97.0 0.00 

 المجال الخامس عشر: أوقات الفراغ

57.  
 لي لعل أنقات  راغتيا معا  ا /ة  الي أمبل قا ا  ة/ما ممداا توقعف أن  نج

اببة نمووقة لالمداة  لي حتادة المصص نقول ال كات نما شابه ذلف بطريمة م
 ممبولة.

**87.0 0.00 

 0.00 79.0** الي أمبل اسأيأا ف بوق   راغف. ة/ نج ت هل/ما ممداا توقعف بأن د هل  .58

59.  
الي أمبل بيعظم ايش،اء الأ   ة/ نج ت أيأع/ما ممداا توقعف أن د أيأع

 .  ليواهدة نف  البرامج أن الزيااات نهتذابها أنت أيأع  / أيأعد
**47.0 0.00 

60.  
الي أمبل نق  أكثر مل الال ن     ة/ نج تمض /ما ممداا توقعف بأن ال دمض 

 الراحة أن الأ ل،ة  لي ح اب ايش،اء ايخرن.
**78.0 0.00 

 المجال السادس عشر: المسائل الشخصية

61.  
أمبل بالر انة با،ث ال دتون الي  ة/ نج تأصف/ما ممداا توقعف بأن سأصف

 تملب    اليزاج أن   راط    الملق أن مغاالة    الغ،رة. 
**.750 0.00 

 الي أمبل ذا  مل،ة مرنة مأفأاة قا اة ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون   .62
 . لي الأك،ف مع مأطلبات ح،اتكيا الادسدة

**47.0 0.00 

63.  
 لي ال ف   ة/نمعأيد ة/ أمبل م أملالي ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

    المرااات ناي يال الي اسبة.
**78.0 0.00 

64.  
ب لوك الع ف  ة/الي أمبل غ،ر مأصف ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

 نالار ة نماانلة ال ،طرة  ل،ف.
**78.0 0.00 

 المجال السابع عشر: األطفال

65.  
اا مبل مصلاة ايطفال بع،ل اال أبالي أ ة/ نج تأخذ/ما ممداا توقعف بأن دأخذ

   د اتياذ أي قراا.
**67.0 0.000 

66.  
ة الي أمبل  لي طريمة ناحدة لأرب، ة/معف  نج تأفق/ما ممداا توقعف بأن سأفق

 ايطفال نالأعامل معهم.
**27.0 0.00 



56 

 

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسوف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

67.  
باليبا ئ ايساس،ة  ة/الي أمبل ملم ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

 .لأرب،ة ايطفال
**37.0 0.00 

68.  
لل ف    د الأعامل  ة/الي أمبل ضابط ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

 مع ايطفال لأفا ي ضربهم أن ا ع الصوت  ل،هم.
**17.0 0.00 

 المجال الثامن عشر: المسائل المالية

69.  
الي أمبل  لي ما دصرف  ،ه اليال مل  ة/ نج تأفق/ما ممداا توقعف بأن سأفق

 أش،اء.
**79.0 0.00 

70.  
،ة الي أمبل    تدب،ر ايموا اليال ة/ نج تواالف/ما ممداا توقعف بأن دواالف

 اليأكراة لا اب م،زان،ة ايسرة مثال.
**607.0 0.00 

 0.00 75.0** .الي أمبل    صرف اليال ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن ال دتون   .71

72.  
، ا مل اليال لي أمبل الي أمبل ش ة/ نج تيطط/ما ممداا توقعف بان ديطط

 ح،اتكيا الزنل،ة.
**47.0 0.00 

 (α=0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α=0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

تودد،ر اليعط،ددات الددواا ة  دد  الادددنل ال ددابق  لددي أن لي،ددع قدد،م مصددفو ة ااتبدداط  مددرات لددل ماددال مددع 

الت اق الداخل  لفمرات لل ماال مدل ماداالدالة الكل،ة للياال  الة  حصائ،ا ن ميا دو،ر  لي قوة االت 

 الدااسةن نهذا بالأال  دعبر  ل صدق  مرات لل ماال    ق،اس ما ص،غ  مل ألل ق،اسه.

 : صدق البناء 7.3
 ن  ل،هاتصب الأ   افيها قتحم  نم سسمس ن ه الم،اسنأ اة   قص مماس،  أحد الب ائ  الصدق اسعتب

ل لكددد الكل،ددة الدالدددة نسدددب طادددتباالا دددددنم الب ددائ دق الصددد يمدد، ن   الم،دداس.أ اة   انتخددددسا دددر ب الدااسددة

،ل بدب،رسدون  طاددتباا ددلمعام بساددبح ةددثحلبداا  مداددق لددفذ ددلمماال مع الدالة الكل،ة لدأل اة. نللأامدق 

 ( سوضح ذلف.3.3الدالة الكل،ة لكل ماال مع الدالة الكل،ة لأل اة نالادنل اقم )
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لمصفوفة ارتباط درجة كل مجال  (Person correlationالرتباط بيرسون )ا(: نتائج معامل 3.3جدول رقم )

 من مجاالت األداة مع الدرجة الكلية لألداة.

معامل ارتباط  المجاالت الرقم

 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 000. **0.71 اليواكل حل  .1
 000. 0.67** اآلخر الزنج تفهم  .2
 000. 0.56** الدس ،ة الي ائل  .3
 000. 0.67** العيل  .4
 000. 0.64** اآلخر الزنج  هم  .5
 000. 0.68** الأياطب  .6
 000. 0.76** اليأبا ل االحأران  .7
 000. 0.67** نالأعل،م الأعلم  .8
 000. 0.68** نالا،ران ايصدقاء  .9

 000. 0.76** الياصة الي ائل  .10
 000. 0.78** المرااات اتياذ  .11
 000. 0.69** ايقااب مع العالقات  .12
 000. 0.66** الصا،ة الي ائل  .13
 000. 0.77** الزنل،ة اليهان  .14
 000. 0.69** الفراغ أنقات  .15
 000. 0.70** الويص،ة الي ائل  .16
 000. 0.67** ايطفال  .17
 000. 0.69** اليال،ة الي ائل  .18

 (α≥ 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

 (  لددي أن لي،ددع قدد،م مصددفو ة ااتبدداط  مددرات أ اة الدااسددة3.3الددواا ة  دد  الادددنل اقددم ) تودد،ر اليعط،ددات

ا تودأرك مع الدالة الكل،دة لدأل اة  الدة  حصدائ،ا ن ميدا دود،ر  لدي قدوة االت داق الدداخل  لفمدرات اي اة نأنهد

مددل طلبددة توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ، ددة معددا  دد  ق،دداس 

 ن  لي ضوء اليم،اس الذي تم ا أيا ه.الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل
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 :الثبات 8.3

 الثبات بطريقة  رونباخ ألفا 1.8.3
 نالفأا اب الثبات بطريمة االت اق الداخل  نبا اب معا لة الثبات لرننباخ ب ةحثاالب  قام

 .(4.3نذلف ليا هو موضح    الادنل )

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا: نتائج معامل (4.3جدول رقم )

 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
 0.64 4 309 اليواكل حل

 0.68 4 309 اآلخر الزنج تفهم

 0.68 4 309 الدس ،ة الي ائل

 0.64 4 309 العيل

 0.72 4 309 اآلخر الزنج  هم

 0.71 4 309 الأياطب

 0.69 4 309 اليأبا ل االحأران

 0.72 4 309 نالأعل،م الأعلم

 0.72 4 309 نالا،ران ايصدقاء

 0.63 4 309 الياصة الي ائل

 0.72 4 309 المرااات اتياذ

 0.75 4 309 ايقااب مع العالقات

 0.72 4 309 الصا،ة الي ائل

 0.69 4 309 الزنل،ة اليهان

 0.73 4 309 الفراغ أنقات

 0.74 4 309 الويص،ة الي ائل

 0.66 4 309 ايطفال

 0.74 4 309 اليال،ة الي ائل
 0.96 72 309 جميع مجاالت الدراسة )الدرجة الكلية(

لي،ع ق،م معامالت  بات ألفا لرننباخ لاي،ع  تو،ر اليعط،ات الواا ة    الادنل ال ابق أن

 ميا دو،ر  لي أن (ن0.96بلغ  ق،ية الثبات )الدالة الكل،ة( ) ب، يا نلان  ل،دةمااالت الدااسة 
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لأام،ق أهداف دصلح للأطب،ق ن  ن نهذا دو،ر  لي أن اليم،اسمرتفعة مل الثباتأيأع بدالة اليم،اس س

 .الدااسة

  بطريقة التجزئة النصفية الثبات 2.8.3

ح،ث تعيل هذه الطريمة  لي ح اب معامل االاتباط ب،ل  الات نصف  اليم،اسن ح،ث سأم 

كا  ،لن ح،ث سأم  داا  مايوع  الات اليباو ،ل لكل نصف مل تازئة اليم،اس  لي نصف،ل مأ

ن نقد ن معا لة سب،رمان برانن للأصا،حاليم،اسن  م ح اب معامل االاتباط ب، هيان نتم اسأيدا

  لي ما سل : ةالباحث  توصل

 طريقة التجزئة النصفيةالثبات ب :(5.3جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

ط معامل االرتبا
المصحح لسبيرماف 

 براوف 
 0.67 0.50 4 اليواكل حل
 0.69 0.53 4 اآلخر الزنج تفهم

 0.72 0.57 4 الدس ،ة الي ائل
 0.67 0.50 4 العيل

 0.73 0.57 4 اآلخر الزنج  هم
 0.69 0.53 4 الأياطب
 0.72 0.57 4 اليأبا ل االحأران

 0.72 0.57 4 نالأعل،م الأعلم
 0.66 0.53 4 نالا،ران ايصدقاء

 0.70 0.54 4 الياصة الي ائل
 0.75 0.60 4 المرااات اتياذ

 0.70 0.54 4 ايقااب مع العالقات
 0.73 0.57 4 الصا،ة الي ائل

 0.77 0.63 4 الزنل،ة اليهان
 0.74 0.59 4 الفراغ أنقات

 0.67 0.56 4 الويص،ة الي ائل
 0.75 0.59 4 ايطفال
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عدد  المجال
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

ط معامل االرتبا
المصحح لسبيرماف 

 براوف 
 0.76 0.63 4 اليال،ة الي ائل

 0.86 0.75 72 جميع مجاالت الدراسة )الدرجة الكلية(
مااالت الدااسة  لاي،عت الثبات معامالمعامالت االاتباط نلذلف سأضح مل الادنل أن 

مة مل الثباتن نهو دعطي  الة مل الث ل،دةدو،ر  لي أن اليم،اس  لي  الة  ن ميالان  ل،دةنلذلف 

ن   الباث الاال ن نهو دعد مؤشرا   لي أن اليم،اس ديتل أ  د اسأيدان اليم،اس لأ اة للم،اس  

 دعط  ال أائج نف ها  ذا ما أ ،د تطب،مه  لي الع، ة ن ي ظرنف الأطب،ق نف ها.

 متغيرات الدراسة:

 ال وعن الاامعةن الكل،ة.المتغيرات المستقلة: 

رن لعيدددلن  هدددم الدددزنج اآلخددد)حدددل اليوددداكلن تفهدددم الدددزنج اآلخدددرن الي دددائل الدس ،دددةن ا المتغيـــرات التابعـــة:
القددات الأياطددبن االحأددران اليأبددا لن الددأعلم نالأعلدد،من ايصدددقاءن الي ددائل الياصددةن اتيدداذ المددراااتن الع

ل مدع ايقداابن الي دائل الصدا،ةن اليهدان الزنل،دةن أنقدات الفدراغن الي دائل الويصد،ةن ايطفدالن الي دائ
توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الدزناج هدف لم،اس  ن ح،ث شتل  ماأيعة مم،اس الدااسة نالذياليال،ة(

 .حول أ ناا الا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

لبـة طتوقعات الشباب المقبلين على الزواج حول أدوار الحيـاة الزوجيـة لـدى عينـة مـن فئات مقياس 
 :الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

أن  ب   ات مماس،  أ اة الدااسة لأادسد م أون الاتم  لي مأغ،رات الدااسةن هل ه  مرتفعةتم ح ا

 م يفضةن أن مأوسطة؟

ليا  ال داس حمولن نبالأال  سأم ح اب   ات اليم،اس  س اسأيدم  الدااسة مم،اس مأداج مل 

 سل :
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 5( = 6-1لاد اي ني لليم،اس = )ا-مدن اليم،اس = الاد اي لي لليم،اس

 0.83=  5|6 ق ية اليدن  لي الاد اي لي =

 :السداسيمقياس ليكرت 3.8.3
غ،در مأوقدع  لدي ن مأوقدع  لدي حدد مدان مأوقعن توقع لب،ر) دلم  اخأ،ااات سأة ه  تالستلاباالان   ذا 

قم (  إنه  ا ة ما تدخل الم،م )اين ان( ليا    الادنل ا غ،ر مأوقعن غ،ر مأوقع  لي اإلطالقن حد ما
(6.3:) 

 (: مقياس ليكرت الخماسي6.3جدول )

 التوافر
توقع 
 متوقع كبير

متوقع إلى 
 حد ما

غير متوقع 
 غير متوقع إلى حد ما

غير متوقع على 
 اإلطالق

 1 2 3 4 5 6 الدرجة

( دتدون ن نهدا ال  دب  غ،ر مأوقع  لدي اإلطدالق(ن بيع ي أن )%16.7دتون الو ن ال  ب  لكل  الة )

(ن ل،صدداا بعددد ذلددف  لددي ح دداب اليأوسددط الا دداب  )اليأوسددط %100( )رتوقددع لب،دد%(ن ب، يددا )16.7)

 (  إنه سأم تادسد االتااه ح ب ق،م اليأوسط اليرلح ليا0.83اليرلح(ن نح،ث أن طول الفأرة د اني )

 (.7.3   الادنل )

  ستة حقول(: يوضح مقياس أداة الدراسة متدرج من 7.3جدول )

 المستوى  المتوسط المرجح

1.00 – 1.82 
غ،ر مأوقع  لي 

 اإلطالق
 غ،ر مأوقع 2.66 – 1.83
 غ،ر مأوقع  لي حد ما 3.50 – 2.67
 مأوقع  لي حد ما 4.34 – 3.51
 مأوقع 5.18 – 4.35
 مأوقع بوتل لب،ر 6.00 – 5.19
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 مفتاح التصحيح: 4.8.3
 (: مفاتيح التصحيح8.3)جدول 

 درجة التوقع المتوسط الحسابي
 عيفةض 1.00-2.66
 طةمتوس 2.67-4.33
 بيرةك 4.34-6.00

 

 إجراءات الدراسة: 9.3
  ةسا د الباحثالذي بيأغ،رات الدااسةن  ما أت،ح مل اي ب الأربوين اليدرتبطمل خالل الرلوع  لي 

 . لي تكويل خلف،ة  لي،ة ليوضوع الدااسة

  بيأغ،رات الدااسة  بالرلوع  لي بعض الدااسات نايبااث اليال،ة نالعرب،ة نالعالي،ة ذات العالقدةن

 .اي اة لالسأفا ة م ها    ب اء 

 ها لايددددع الب،انددددات. نذلددددف بعددددد الاصددددول  لددددي أالأدددد  اسددددأيدم االسددددأبانةبأاه،ددددز  ةالباحثدددد  قامدددد

 دم تدم ليعهدا نكلدراء اليعالادات اإلحصدائ،ة  لالسدأبانةن نمدلاليوا مات الياصة ببدء ت ف،دذ الأعب دة 

 الال مة. 

 األسالي  اإلحصائية: 10.3
مة حز  ن ، ة الدااسة أ را  لي  اي اة    تال،ل ب،انات  ااسأه بعد تطب،ق  ةالباحث تيدا أ

  نالبرامج االحصائ،ة للعلون االلأيا ،ة

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences), Version (24) 

 نتم اسأيدان االخأبااات اإلحصائ،ة الأال،ة:

 الأكرااات نال  ب الي وية. -1
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 .وسطات الا اب،ةن االنارا ات اليع،اايةاليأ -2

 اخأباا لرننباخ ألفا ليعر ة  بات  مرات االسأبانة. -3

 ليعر ة صدق  مرات االسأبانة. (Person correlationمعامل االاتباط ب،رسون ) -4

 (.Independent samples T Testاخأباا )ت( ) -5

 (.MANOVA) اليأعد  مانو ااخأباا تال،ل الأباسل  -6

  ( لليماانات اليأعد ة.Scheffe) هش،ف،اخأباا  -7
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 الرابعالفصل 

 تحليل البيانات وعرض النتائج
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 الرابعالفصل 

 تحليل البيانات وعرض النتائج

 مقدمة:
 تضيل هذا الفصل  رضا  ل أائج الدااسة مل خالل  لابة  ل أس لة ن رض،ات الدااسة.

 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: 1.5
ن مـالشـباب المقبلـين علـى الـزواج حـول أدوار الحيـاة الزوجيـة لـدى عينـة  توقعـاتما درجة  1.1.5

المسـائل  بالنسبة لـ)حل المشاكل، تفهم الزوج اآلخـر، طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل
سـائل دقاء، المالدينية، العمل، فهم الزوج اآلخر، التخاطـ ، االحتـرام المتبـادل، الـتعلم والتعلـيم، األصـ

الفــراغ،  صـة، اتخــاذ القـرارات، العالقــات مـع األقــارب، المســائل الصـحية، المهــام الزوجيـة، أوقــاتالخا
 ؟المسائل الشخصية، األطفال، المسائل المالية(

 لرلابددة  لدددي هددذا الأ ددداؤل تدددم ح دداب اليأوسدددطات الا ددداب،ةن ناالنارا ددات اليع،اايدددة ناين ان ال  دددب،ة
 لزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعداتلدالة توقعات الوباب اليمبل،ل  لي ا

 الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل.

 (1.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

مرتبة تنازليا  حسب  ة في محافظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطيني

 .المتوسطات الحسابية

 الترتي 
رقم 
 المجال المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
 النسبي %

درجة 
 التوقع

 مأوسطة 71.91 1.15 4.31 الي ائل الياصة 10 1
 مأوسطة 71.49 1.20 4.29 االحأران اليأبا ل 7 2
 مأوسطة 71.37 1.20 4.28 اليهان الزنل،ة 14 3
 مأوسطة 71.10 1.21 4.27 الأعلم نالأعل،م 8 4
 مأوسطة 70.79 1.26 4.25 العالقات مع ايقااب 12 5
 مأوسطة 70.56 1.23 4.23 اتياذ المرااات 11 6
 مأوسطة 70.56 1.14 4.23 حل اليواكل 1 7
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رقم  الترتي 
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
 النسبي %

درجة 
 التوقع

 مأوسطة 70.19 1.25 4.21 الي ائل الصا،ة 13 8
 مأوسطة 69.80 1.20 4.19 الدس ،ةالي ائل  3 9
 مأوسطة 68.87 1.21 4.13 ايطفال 17 10
 مأوسطة 68.85 1.16 4.13 تفهم الزنج اآلخر 2 11
 مأوسطة 68.75 1.27 4.13 الي ائل الويص،ة 16 12
 مأوسطة 68.71 1.23 4.12 ايصدقاء نالا،ران 9 13
 مأوسطة 68.37 1.22 4.10 الأياطب 6 14
 مأوسطة 67.96 1.26 4.08 ت الفراغأنقا 15 15
 مأوسطة 67.35 1.29 4.04 الي ائل اليال،ة 18 16
 مأوسطة 67.33 1.23 4.04  هم الزنج اآلخر 5 17
 مأوسطة 67.13 1.17 4.03 العيل 4 18

 متوسطة 69.50 1.22 4.17 الدرجة الكلية
 

زناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الدد الددة ( أن 1.4سأضددح مددل الادددنل )
 مدددد بلدددغ اليأوسدددط  نمأوسدددطةلانددد   لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل

أهي،ددة  اليادداالتلاندد  أكثددر  ح،ددث (.%69.50) نبددو ن ن ددب  بلددغ( 4.17) لليم،دداس العددان الا دداب 
عات الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامأوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا الا،اة بال  بة ل

ن بيأوسدط ح داب  اينل اليرلدزلداء  د   الدذي مادال الي دائل الياصدة الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،دل
 د   (ن نلاء4.29) بلغ ن بيأوسط ح اب ماال االحأران اليأبا ل اليرلز الثان     (ن تاله4.31)بلغ 

 (.4.28)بلغ اب  بيأوسط ح  ناليهان الزنل،ةاليرلز الثالث ماال 

لددن  أوقعات الوباب اليمبل،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دةبال  بة لأهي،ة  أما أقل اليااالت
 اليرلدزلداء  د   الذي ماال الي ائل الياصة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 هددم مادال  ينل قبددل ايخ،در  احألدهاليرلدز ا أمدا(ن 4.03)بلدغ ن بيأوسدط ح دداب  العيدلايخ،در مادال 
الي دائل نأمدا اليرلدز الثدان  قبدل ايخ،در  اداء  ،ده مادال (ن 4.04) بلدغ ن بيأوسط ح اب الزنج اآلخر

 (.4.04)بلغ بيأوسط ح اب   ناليال،ة

توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة  الة نلأوض،ح 
 تم اإللابة  ل ايس لة الفر ،ة الأال،ة: فل ط، ،ة    ماا ظة اليل،لالاامعات ال
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 حل المشاكل: .1

 (2.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 لحل المشاكل. بالنسبة حافظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في م

رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
 الترتي 

درجة 
 التوقع

1 
الي أمبل  ة/ نج تبا ا/ما ممداا توقع بأن سبا ا

 لي حل الي ائل الصغ،رة غ،ر اليأفق  ل،ها 
  .ب، كيا قبل أن تكبر نتصبح مواكل

 مأوسطة 1 71.60 1.73 4.30

2 
الي أمبل  ة/ نج تعأرف/عأرفدما ممداا توقع بأن 

 .  دما دتون ناضاا نصرياا ه/هابيط 
 مأوسطة 3 70.71 1.56 4.24

3 
الي أمبل  ة/ نج تكون /كون أما مدن توقعف بأن س

 لي  خبااك  ل أي م ألة أن موتلة     ا /ة  قا ا 
 .كيا الزنل،ة نبطريمة صرياة نمباشرةتح،ا

 مأوسطة 4 68.93 1.67 4.14

4 
الي أمبل  ة/ نج تأخذ/ما ممداا توقعف بأن دأخذ

نلهة نظرك بع،ل اال أباا   د الي اقوة أن 
 .الأفك،ر    أي موضوع أن موتلة

 مأوسطة 2 70.98 1.62 4.26

 متوسطة 70.56 1.65 4.23 الدرجة الكلية
 

ج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن ( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزنا2.4سأضددح مددل الادددنل )
ن مأوسدطةلادل اليوداكل لاند  بدالدة  بال  بة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب  ح،ث
الأدد  ( 1الفمددرة )لاددل اليودداكل  بال  ددبة ة اليل،ددللدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظدد

الي ددأمبل  لددي حددل  ة/ نج تبددا ا/مددا ممددداا توقددع بددأن سبا االأدد  نصددها )ن  ن دد  اليرتبددة اينلددي تلدداء
بلدددغ (ن بيأوسدددط ح ددداب  الي دددائل الصدددغ،رة غ،دددر اليأفدددق  ل،هدددا ب، كيدددا قبدددل أن تكبدددر نتصدددبح موددداكل

 ة/ نج تأخدددذ/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن دأخذ( الأددد  نصدددها )4)اليرتبدددة الثان،دددة الفمدددرة  (ن تالهدددا  ددد 4.30)
(ن بيأوسددط الي ددأمبل نلهددة نظددرك بعدد،ل اال أبدداا   ددد الي اقوددة أن الأفك،ددر  دد  أي موضددوع أن موددتلة

مدددددا ممدددددداا توقدددددع بدددددأن ( الأددددد  نصدددددها )2(ن نلددددداءت  ددددد  اليرتبدددددة الثالثدددددة الفمدددددرة )4.26) بلدددددغ ح دددداب 
بلدددددغ ( بيأوسدددددط ح ددددداب    ددددددما دتدددددون ناضددددداا نصدددددرياا ه/هاالي دددددأمبل بيط ددددد ة/ نج تعأدددددرف/عأرفد
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 تكدون /كون أمدا مددن توقعدف بدأن س( الأد  نصدها )3ن نحل     اليرتبدة الرابعدة نايخ،درة الفمدرة )(4.24)
كيدا الزنل،ددة نبطريمدة صددرياة ت لددي  خبدااك  ددل أي م دألة أن مودتلة  دد  ح،ا ا /ة  الي دأمبل قدا ا  ة/ نج

 .(4.14(ن بيأوسط ح اب  بلغ )نمباشرة

 تفهم الزوج اآلخر: .2

 (3.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

لتفهم الزوج  بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

 .اآلخر

رقم 
 الفقرة

المتوسط  ةالعبار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

5 
الي أمبل  ة/ نج ت هم/ما ممداا توقعف بأن د هم

بيا تراه م اسبا ناو ايقااب  ها/   ق،ياك
 كالوالدسل  لي سب،ل اليثال.

 مأوسطة 1 70.31 1.69 4.22

6 
بل الي أم ة/ نج تأفهم/ما ممداا توقعف بأن سأفهم

تصر اتف الأ  تأغ،ر تبعا لأغ،ر الظرنف 
 نايحوال اليا،طة بتيا.

 مأوسطة 4 66.69 1.63 4.00

7 
 ة/ نج تطلب/ما ممداا توقعف بأن ال دطلب

 .الي أمبل م ف الم،ان بعيل مأعب تلو اآلخر
 مأوسطة 3 68.61 1.63 4.12

الي أمبل  ة/ نج ت هل/ما ممداا توقعف بأن د هل 8
 ة./وقعات اآلخريل م ف لزنجق،امف بأام،ق ت

 مأوسطة 2 69.80 1.55 4.19

 متوسطة 68.85 1.63 4.13 الدرجة الكلية
 

( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن 3.4سأضددح مددل الادددنل )
نددد  بدالدددة لدددأفهم الدددزنج اآلخدددر لا بال  دددبة  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
لأفهم الزنج اآلخر  بال  بة الا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 ة/ نج ت دددهم/أن د هممدددا ممدددداا توقعدددف بدددالأددد  نصدددها )ن  ن ددد  اليرتبدددة اينلدددي تلددداءالأددد  ( 5الفمدددرة )
بلدغ (ن بيأوسدط ح داب  بيا تراه م اسبا ناو ايقااب لالوالدسل  لي سب،ل اليثال ها/الي أمبل    ق،ياك

 ة/ نج ت ددهل/مددا ممددداا توقعددف بددأن د هل( الأدد  نصددها )8اليرتبددة الثان،ددة الفمددرة ) (ن تالهددا  دد 4.22)
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(ن نلدداءت  دد  4.19) بلددغ وسددط ح دداب (ن بيأة/الي ددأمبل ق،امددف بأام،ددق توقعددات اآلخددريل م ددف لددزنج
الي دأمبل م دف الم،دان  ة/ نج تطلدب/ما ممداا توقعف بأن ال دطلب( الأ  نصها )7) الثالثة الفمرةاليرتبة 

ما ممدددداا توقعدددف بدددأن )( الأددد  نصدددها6نلددداءت  ددد  اليرلدددز الرابدددع الفمدددرة )ن (بعيدددل مأعدددب تلدددو اآلخدددر
بيأوسط  (ر تبعا لأغ،ر الظرنف نايحوال اليا،طة بتياالي أمبل تصر اتف الأ  تأغ، ة/ نج تأفهم/سأفهم

 (.4.00)بلغ ح اب  

 المسائل الدينية: .3

 (4.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .للمسائل الدينية بالنسبة نية في محافظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطي

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

9 
الي أمبل  ة/ما ممداا توقعف بأن  نج

أالان اإلسالن  لي الوله  سأؤ ي/س،ؤ ي
 اليطلوب.

 مأوسطة 2 70.23 1.71 4.21

10 
الي أمبل  ة/قعف بأن  نجما ممداا تو 

بآ اب الزناج    اإلسالن لالو اء  سألأزن/س،لأزن
 باموقف الور ،ة مثال.

 مأوسطة 3 69.23 1.67 4.15

الي أمبل  ة/ما ممداا توقعف بأن  نج 11
 مأوسطة 4 68.61 1.70 4.12 .أنال ليا ترب،ة  سالم،ة سأرب /س،رب 

12 

الي أمبل سوف  ة/ما ممداا توقعف بأن  نج
تعال،م اإلسالن  ،يا سأعلق بالعالقات  تأبع/سأبع

الياصة ب، كيا لالطا ة ناليو ة ناليعاملة 
 الا  ة.

 مأوسطة 1 71.12 1.64 4.27

 متوسطة 69.80 1.68 4.19 الدرجة الكلية
 

( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن 4.4سأضددح مددل الادددنل )
للي ددددائل الدس ،ددددة لاندددد  بدالددددة  بال  ددددبة بددددة الاامعددددات الفل ددددط، ،ة  دددد  ماا ظددددة اليل،ددددل ، ددددة مددددل طل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
للي دائل الدس ،دة  بال  دبة الا،اة الزنل،ة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل
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الي دأمبل سدوف  ة/ما ممدداا توقعدف بدأن  نجالأ  نصها )ن  ن   اليرتبة اينلي تلاءالأ  ( 12رة )الفم
(ن تعددال،م اإلسددالن  ،يددا سأعلددق بالعالقددات الياصددة ب، كيددا لالطا ددة ناليددو ة ناليعاملددة الا دد ة تأبددع/سأبع

ممددداا توقعددف بددأن  مددا( الأدد  نصددها )9اليرتبددة الثان،ددة الفمدرة ) (ن تالهددا  دد 4.27)بلددغ بيأوسدط ح دداب  
(ن 4.21) بلدغ (ن بيأوسدط ح داب أالان اإلسالن  لدي الولده اليطلدوب سأؤ ي/الي أمبل س،ؤ ي ة/ نج

 سألأزن/الي أمبل س،لأزن ة/ما ممداا توقعف بأن  نج( الأ  نصها )10نلاءت    اليرتبة الثالثة الفمرة )
ن نحلدد   دد  (4.15)بلددغ سددط ح دداب  ( بيأو بددآ اب الددزناج  دد  اإلسددالن لالو دداء باموقددف الوددر ،ة مددثال

 سدأرب /الي دأمبل س،رب  ة/مدا ممدداا توقعدف بدأن  نج( الأد  نصدها )11اليرتبة الرابعدة نايخ،درة الفمدرة )
 .(4.12(ن بيأوسط ح اب  بلغ )أنال ليا ترب،ة  سالم،ة

 العمل: .4

 (5.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  جةلدر واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .للعمل بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

13 
الي أمبل  ة/ نج ت يح/ما ممداا توقعف بأن د يح

 لف بالعيل.
 كب،رة 1 73.00 1.69 4.38

الي أمبل  ة/ نج تأرك/ما ممداا توقعف بأن سأرك 14
 .ها/تا  تصر ف ها/مرتبف

 مأوسطة 4 64.46 1.70 3.87

15 
 ة/ نج ت ا دك/ما ممداا توقعف بأن د ا دك

 دعيل/الي أمبل بالعيل  اخل الب،    دما تعيل،ل
    نظ،فة.

 مأوسطة 3 65.18 1.67 3.91

الي أمبل  ة/ نج تمدن/ما ممداا توقعف أن دمدن 16
 .ها/مصلاة نش ون ايطفال  لي  يله

 مأوسطة 2 65.86 1.71 3.95

 متوسطة 67.13 1.69 4.03 الدرجة الكلية
 

( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن 5.4سأضددح مددل الادددنل )
 ن ح،دثمأوسدطةللعيدل لاند  بدالدة  بال  دبة اامعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل ، ة مل طلبدة ال

توقعات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن كان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب 
 دد   تلدداءالأدد  ( 13الفمددرة )للعيددل  بال  ددبة  ، دة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل
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(ن بيأوسدط الي دأمبل لدف بالعيدل ة/ نج ت يح/ما ممداا توقعف بأن د يحالأ  نصها )ن  نتبة اينليالير 
 تمددن/مدا ممدداا توقعدف أن دمدن( الأد  نصدها )16اليرتبة الثان،ة الفمرة ) (ن تالها   4.38)بلغ ح اب  

لداءت  د  (ن ن 3.95) بلدغ (ن بيأوسدط ح داب ها/الي أمبل مصلاة نشد ون ايطفدال  لدي  يلده ة/ نج
الي دأمبل بالعيدل  ة/ نج ت دا دك/ما ممداا توقعف بأن د ا دك( الأ  نصها )15اليرتبة الثالثة الفمرة )

ن نحلد   د  اليرتبدة الرابعدة (3.91)بلدغ ( بيأوسدط ح داب   د  نظ،فدة دعيل/ اخل الب،    دما تعيل،ل
تادد   هددا/الي ددأمبل مرتبف ة/ نج تأددرك/مددا ممددداا توقعددف بددأن سأرك( الأدد  نصددها )14نايخ،ددرة الفمددرة )

 .(3.87(ن بيأوسط ح اب  بلغ )ها/تصر ف

 فهم الزوج اآلخر: .5
 (6.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول لدرجة  واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 لفهم الزوج اآلخر. بالنسبة افظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في مح

رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
 الترتي 

درجة 
 التوقع

17 
الي أمبل  ة/ نج تفهم/ما ممداا توقعف أن دفهم
 لي   أعيل/ ،عيل ها/ايش،اء اليفضلة   دك

 باسأيراا. ها/تام،مها با،ث ال تي،ب أملف
 مأوسطة 3 67.34 1.73 4.04

18 

 ة/ نج ترضي/ما ممداا توقعف بأن سرضي
الم،ان به  د أط،ع/الي أمبل م ف بيا ت أط،ع،ل

با،ث ال دتون ه اك الااذ  لي الم،ان بيا هو 
 .غ،ر مأ، ر

 مأوسطة 4 66.40 1.66 3.98

19 
الي أمبل  ة/ نج تفصح/ما ممداا توقعف أن دفصح

اوك لالأعب،ر  يا مباشرة  ل اليوا ر الام،م،ة ن
 أن ترن م ف ن ،ف. داب/أن ال تاب داب/تاب

 مأوسطة 2 67.56 1.68 4.05

20 
الي أمبل ما  ة/ نج تفهم/ما ممداا توقعف أن دفهم

أن  با،ث ال د اء  دموله/أن تموله داانل/تاانل
  هيف لالأفك،ر    أش،اء لم تيطر لف  لي بال.

 مأوسطة 1 68.04 1.60 4.08

 متوسطة 67.33 1.67 4.04 ةالدرجة الكلي
( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن 6.4سأضددح مددل الادددنل )

لفهدددم الدددزنج اآلخدددر لانددد  بدالدددة  بال  دددبة  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل
مبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا توقعددات الوددباب اليلاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
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لفهم الدزنج اآلخدر  بال  بة الا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل
 ة/ نج تفهدددم/مدددا ممدددداا توقعدددف أن دفهمالأددد  نصدددها )ن  ن ددد  اليرتبدددة اينلدددي تلددداءالأددد  ( 20الفمدددرة )

ال د داء  هيدف لدالأفك،ر  د  أشد،اء لدم تيطدر لدف أن  با،ث  دموله/أن تموله داانل/الي أمبل ما تاانل
مدا ممدداا ( الأد  نصدها )19اليرتبة الثان،دة الفمدرة ) (ن تالها   4.08)بلغ (ن بيأوسط ح اب   لي بال

الي ددددددأمبل مباشدددددرة  ددددددل اليوددددددا ر الام،م،دددددة ناددددددوك لددددددالأعب،ر  يددددددا  ة/ نج تفصددددددح/توقعدددددف أن دفصح
(ن نلداءت  د  اليرتبدة 4.05) بلدغ وسدط ح داب (ن بيأأن ترن م دف ن ،دف داب/أن ال تاب داب/تاب

الي دددأمبل ايشددد،اء اليفضدددلة  ة/ نج تفهدددم/مدددا ممدددداا توقعدددف أن دفهم( الأددد  نصدددها )17الثالثدددة الفمدددرة )
بلددددغ ( بيأوسددددط ح دددداب  باسددددأيراا هددددا/ لددددي تام،مهددددا با،ددددث ال تي،ددددب أملف  أعيددددل/ ،عيل ها/  دددددك

مدددددا ممدددددداا توقعدددددف بدددددأن ( الأددددد  نصدددددها )18) ن نحلددددد   ددددد  اليرتبدددددة الرابعدددددة نايخ،دددددرة الفمدددددرة(4.04)
الم،ان به با،ث ال دتون ه اك الاداذ  لدي  د أط،ع/الي أمبل م ف بيا ت أط،ع،ل ة/ نج ترضي/سرضي

 .(3.98(ن بيأوسط ح اب  بلغ )الم،ان بيا هو غ،ر مأ، ر

 التخاطب: .6

 (7.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .للتخاطب بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

21 
الي أمبل  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

حول ايش،اء  ها/ا    نف هي لي الأعب،ر   ا /ة  قا ا 
 الييألفة حأي لو اتضح اخأال كيا حولها.

 مأوسطة 1 69.96 1.72 4.20

22 
الي أمبل  ة/ نج تأيذ/ما ممداا توقعف بأن ال سأيذ

الصي  أن قطع ال ماش لوس،لة لالحأااج  لي 
 موضوع الي اقوة.

 سطةمأو  4 66.45 1.62 3.99

الي أمبل  ة/ نج تواالف/ما ممداا توقعف بأن دواالف 23
 مأوسطة 2 69.20 1.65 4.15 ب ص،ب م اسب    الي اقوات الدائرة    الال ة.

الي أمبل  ة/ نج تأادث/ما ممداا توقعف بأن سأادث 24
 مأوسطة 3 67.85 1.64 4.07 ة ال،وم،ة.امعف غالبا  ل ايش،اء ال ااة    الا،

 متوسطة 68.37 1.66 4.10 لكليةالدرجة ا
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( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن 7.4سأضددح مددل الادددنل )
ن مأوسددطةللأياطددب لاندد  بدالددة  بال  ددبة  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل

  لي الزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة توقعات الوباب اليمبل،للان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب  ح،ث
الأددد  ( 21الفمدددرة )للأياطدددب  بال  دددبة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل

لدي   ا /ة  الي أمبل قدا ا  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون الأ  نصها )ن  ن   اليرتبة اينلي تلاء
بلغ (ن بيأوسط ح اب  يألفة حأي لو اتضح اخأال كيا حولهاحول ايش،اء الي ها/ا    نف هيالأعب،ر  

 تودداالف/مددا ممددداا توقعددف بددأن دواالف( الأدد  نصددها )23اليرتبددة الثان،ددة الفمددرة ) (ن تالهددا  دد 4.20)
(ن 4.15) بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب الي ددأمبل ب صدد،ب م اسددب  دد  الي اقوددات الدددائرة  دد  الال ددة ة/ نج

 ة/ نج تأادددددث/مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن سأادث( الأدددد  نصددددها )24رة )نلدددداءت  دددد  اليرتبددددة الثالثددددة الفمدددد
ن نحلد   د  (4.07)بلدغ ( بيأوسدط ح داب  ة ال،وم،دةاالي أمبل معف غالبا  ل ايشد،اء ال دااة  د  الا،د

مبل الي ددأ ة/ نج تأيددذ/مددا ممددداا توقعددف بددأن ال سأيذ( الأدد  نصددها )22اليرتبددة الرابعددة نايخ،ددرة الفمددرة )
 .(3.99(ن بيأوسط ح اب  بلغ )ماش لوس،لة لالحأااج  لي موضوع الي اقوةالصي  أن قطع ال 

 االحترام المتبادل: .7

 (8.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .لالحترام المتبادل بالنسبة نية في محافظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطي

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

الي أمبل  ة/ نج تاأرمف/ما ممداا توقعف بأن داأرمف 25
 كب،رة 1 75.46 1.69 4.53 كإن ان له حالاته نشيص،أه اليأي،زة.

26 
 الي أمبل ن     ة/ نج تكون /داا توقعف بأن دتون ما مم

نملأزن بيص،رليا  الواحد لزنل،ل  ال دتون ه اك اسأغالل 
 أن تيلص لالأفك،ر    الطالق مثال.

 مأوسطة 4 68.55 1.73 4.11

27 
الي أمبل الع ادة  ة/ نج تمدن/ما ممداا توقعف بأن دمدن

 ها/ ه لي نف تؤ رك /نالأضا،ة مل ألل ااحأف لأن سؤ رك
 مثال.

 مأوسطة 2 71.36 1.64 4.28

  ل،فالي أمبل  ة/ نج تأعالي/ما ممداا توقعف بأن ال سأعالي 28
 مأوسطة 3 70.60 1.62 4.24 باتم الا   أن اليظهر أن اليعر ة أن ما شابه.

 متوسطة 71.49 1.67 4.29 الدرجة الكلية
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الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي8.4سأضددح مددل الادددنل )
لالحأدددران اليأبدددا ل لانددد  بدالدددة  بال  دددبة  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
بدا ل لالحأدران اليأ بال  دبة  ،ة    ماا ظة اليل،دلالا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط،

 ة/ نج تاأرمف/ما ممداا توقعف بأن داأرمفالأ  نصها )ن  ن   اليرتبة اينلي تلاءالأ  ( 25الفمرة )
اليرتبددة  (ن تالهددا  دد 4.53)بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب  الي ددأمبل لإن ددان لدده حالاتدده نشيصدد،أه اليأي،ددزة

ة مدل الي دأمبل الع اددة نالأضدا، ة/ نج تمددن/مدا ممدداا توقعدف بدأن دمدن)( الأ  نصها 27الثان،ة الفمرة )
(ن نلددداءت  ددد  4.28) بلدددغ (ن بيأوسدددط ح ددداب مدددثال ها/ لدددي نف ددده تدددؤ رك /ألدددل ااحأدددف لدددأن سدددؤ رك

 ل،ددف الي ددأمبل  ة/ نج تأعدالي/مددا ممددداا توقعدف بددأن ال سأعالي( الأدد  نصدها )28اليرتبدة الثالثددة الفمدرة )
ن نحلدد   دد  اليرتبددة (4.24)بلددغ ( بيأوسددط ح دداب  يظهددر أن اليعر ددة أن مددا شددابهباتددم الادد   أن ال

لأدزن نم الي أمبل ن د    ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون ( الأ  نصها )26الرابعة نايخ،رة الفمرة )
(ن بيأوسدط بيصد،رليا  الواحدد لدزنل،ل  دال دتدون ه داك اسدأغالل أن تيلدص لدالأفك،ر  د  الطدالق مدثال

 .(4.11  بلغ )ح اب

 التعلم والتعليم: .8

 (9.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .للتعلم والتعليم بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
المتوسط  العبارة رةالفق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

الي أمبل مل  ة/ نج تملل/ما ممداا توقعف بأن ال دملل 29
 كب،رة 1 75.62 1.62 4.54 ق،ية م أواك الأعل،ي .

الي أمبل  ة/ نج تواعف/ما ممداا توقعف بأن دواعف 30
 مأوسطة 4 68.34 1.69 4.10 . لي مواصلة الأعلم نالأعل،م

31 
الي أمبل  ة/ نج ت هل/ما ممداا توقعف بأن د هل

 ااسأف لأفا ي ما دمطع  ل،ف الأفك،ر لصوت الألفا  
 أن الرا سو أن ايطفال...الخ.

 مأوسطة 2 70.79 1.63 4.25

الي أمبل  ة/ نج توااك/ما ممداا توقعف بأن دوااك 32
 مأوسطة 3 69.63 1.64 4.18 رات الادسدة.   تعلم نم اقوة اي كاا ناليب

 متوسطة 71.10 1.64 4.27 الدرجة الكلية
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( أن توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن 9.4سأضددح مددل الادددنل )
ن مأوسدطةللأعلم نالأعلد،م لاند  بدالدة  بال  بة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دةلان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب  ح،ث
لأد  ا( 29الفمدرة )للدأعلم نالأعلد،م  بال  دبة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل

 الي دأمبل مدل ق،يدة ة/ نج تملدل/مدا ممدداا توقعدف بدأن ال دمللالأد  نصدها )ن  ن د  اليرتبدة اينلدي تلاء
ما )( الأ  نصها 31اليرتبة الثان،ة الفمرة ) (ن تالها   4.54)بلغ (ن بيأوسط ح اب  م أواك الأعل،ي 

الي أمبل  ااسأف لأفا ي ما دمطع  ل،دف الأفك،در لصدوت الألفدا   ة/ نج ت هل/ممداا توقعف بأن د هل
 (32(ن نلدداءت  دد  اليرتبددة الثالثددة الفمددرة )4.25) بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب أن الرا سددو أن ايطفددال...الخ

الي دأمبل  دد  تعلددم نم اقودة اي كدداا ناليبددرات  ة/ نج توددااك/مدا ممددداا توقعددف بدأن دوااكالأد  نصددها )
مدا ( الأد  نصدها )30ن نحل     اليرتبة الرابعة نايخ،رة الفمرة )(4.18)بلغ ( بيأوسط ح اب  الادسدة

(ن بيأوسدط ح داب  بلدغ الي أمبل  لي مواصلة الأعلم نالأعل،م ة/ نج تواعف/ممداا توقعف بأن دواعف
(4.10). 

 األصدقاء والجيران: .9

 (10.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

لألصدقاء  بالنسبة ينية في محافظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسط

 .والجيران

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

الي أمبل  ة/ نج تماانف/ما ممداا توقعف بأن ال دماانف 33
 مأوسطة 2 69.23 1.70 4.15 باآلخريل مل حولف لايصدقاء نايقااب نالا،ران.

الي أمبل ذا ح اس،ة  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون  34
 مأوسطة 4 67.15 1.63 4.03 ناو موا ر اآلخريل لايقااب نالا،ران نايصدقاء.

الي أمبل أصدقائف  ة/ نج تاأرن/ما مدن توقعف بأن داأرن 35
 مأوسطة 3 69.15 1.67 4.15 كأن دتون ه اك تمبل لزيااتهم لف مثال.

الي أمبل سلوك ح ل  ة/ نج تأبع/ما ممداا توقعف بأن سأبع 36
 مأوسطة 1 69.31 1.65 4.16 مع الا،ران بيا    ذلف تبا ل الزيااات معهم.

 متوسطة 68.71 1.66 4.12 الدرجة الكلية
 



76 

 

( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 10.4سأضح مل الاددنل )
لألصددددقاء نالا،ددران لانددد  بدالدددة  بال  ددبة مدددل طلبددة الاامعدددات الفل ددط، ،ة  ددد  ماا ظددة اليل،دددل  ، ددة

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
لألصددددقاء  بال  دددبة الا،ددداة الزنل،دددة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل

 تأبددع/مددا ممددداا توقعددف بددأن سأبعالأدد  نصددها )ن  ن دد  اليرتبددة اينلددي تلدداءالأدد  ( 36الفمددرة )ا،ددران نال
بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب  الي ددأمبل سددلوك ح ددل مددع الا،ددران بيددا  دد  ذلددف تبددا ل الزيددااات معهددم ة/ نج

 تماانددف/فمددا ممددداا توقعددف بددأن ال دماان( الأدد  نصددها )33اليرتبددة الثان،ددة الفمددرة ) (ن تالهددا  دد 4.16)
(ن 4.15) بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب الي ددأمبل بدداآلخريل مددل حولددف لايصدددقاء نايقددااب نالا،ددران ة/ نج

 الي دأمبل ة/ نج تاأدرن/مدا مددن توقعدف بدأن داأرن( الأد  نصدها )35نلاءت    اليرتبة الثالثدة الفمدرة )
ن نحلدد   دد  اليرتبددة (4.15)بلددغ ( بيأوسددط ح دداب  أصدددقائف لددأن دتددون ه دداك تمبددل لزيددااتهم لددف مددثال

سد،ة الي دأمبل ذا ح ا ة/ نج تكدون /ما ممداا توقعف بأن دتون ( الأ  نصها )34الرابعة نايخ،رة الفمرة )
 .(4.03(ن بيأوسط ح اب  بلغ )ناو موا ر اآلخريل لايقااب نالا،ران نايصدقاء

 المسائل الخاصة: .10

 (11.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية يةواالنحرافات المعيار المتوسطات الحسابية،

 .للمسائل الخاصة بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

الي أمبل  ة/ نج تأزيل/ا ممداا توقعف بأن سأزيلم 37
 لف    اليلب  نما شابه ذلف.

 كب،رة 2 72.90 1.67 4.37

38 
الي أمبل  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

 ال ظا ة نالأط،ب خاصة   د ال تون. ة  /معأا 
 مأوسطة 3 71.55 1.66 4.29

39 
 الي أمبل ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

    ذلف. ت/ ل،ف لليا اغب   ال تون  ة  /ااغب
 كب،رة 1 74.51 1.66 4.47

الي أمبل  ة/ نج تاعل/ما ممداا توقعف بأن داعل 40
 مأوسطة 4 68.69 1.71 4.12 سااا  نميأعا . ها/نق  ستونف  ل،ه

 متوسطة 71.91 1.67 4.31 الدرجة الكلية
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بلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن ( أن توقعدات الودباب اليم11.4سأضح مل الاددنل )
للي دددائل الياصدددة لانددد  بدالدددة  بال  دددبة  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
ة للي دائل الياصد بال  دبة فل ط، ،ة    ماا ظدة اليل،دلالا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات ال

 ة/ نج تكدددون /مدددا ممدددداا توقعدددف أن دتون الأددد  نصدددها )ن  ن ددد  اليرتبدددة اينلدددي تلددداءالأددد  ( 39الفمدددرة )
 (ن تالهدا  د 4.47)بلدغ (ن بيأوسدط ح داب   د  ذلدف ت/   ال تون  ل،دف لليدا اغدب ة  /الي أمبل ااغب

 الي دددأمبل لدددف  ددد  ة/ نج تأدددزيل/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن سأزيلصدددها )( الأددد  ن37اليرتبدددة الثان،دددة الفمدددرة )
( الأدد  38(ن نلدداءت  دد  اليرتبددة الثالثددة الفمددرة )4.37) بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب اليلددب  نمددا شددابه ذلددف

( ال ظا ة نالأط،ب خاصة   د ال تون  ة  /الي أمبل معأا  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون نصها )
مددا ممددداا ( الأدد  نصددها )40ن نحلدد   دد  اليرتبددة الرابعددة نايخ،ددرة الفمددرة )(4.29)بلددغ بيأوسددط ح دداب  
(ن بيأوسدددط ح ددداب  بلدددغ سدددااا  نميأعدددا   ها/الي دددأمبل نقددد  سدددتونف  ل،ددده ة/ نج تاعدددل/توقعدددف بدددأن داعل

(4.12). 

 اتخاذ القرارات: .11

 (12.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .التخاذ القرارات بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

الي أمبل  ة/ نج تذلرك/ سذلركما ممداا توقعف بأن ال 41
 ا.بالعواقب ال لب،ة لمراااتف أن أ يالف ال ابمة باسأيرا

 مأوسطة 2 71.12 1.67 4.27

42 
الي أمبل  ة/ نج تطلب/ما ممداا توقعف بأن دطلب

 مواالأف    لي،ع المرااات اليأعلمة بتيا.
 مأوسطة 4 69.39 1.71 4.16

43 
الي أمبل  ة/ نج تعط،ف/ما ممداا توقعف بأن دعط،ف

    ال ف  لأأيذ المرااات الييألفة.
 مأوسطة 3 69.98 1.65 4.20

44 
الي أمبل  ة/ نج تعط،ف/ما ممداا توقعف بأن دعط،ف

الارية التياذ المرااات الي اسبة بيصوص ش ونف 
 الياصة لايصدقاء أن المراءة أن اليواهدة.... الخ

 مأوسطة 1 71.76 1.63 4.31

 متوسطة 70.56 1.67 4.23 الدرجة الكلية
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( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 12.4سأضح مل الاددنل )
التيدددداذ المددددرااات لاندددد  بدالددددة  بال  ددددبة  ، ددددة مددددل طلبددددة الاامعددددات الفل ددددط، ،ة  دددد  ماا ظددددة اليل،ددددل

بلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا توقعددات الوددباب اليملاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
ات التيداذ المدراا  بال  دبة الا،اة الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل

 ة/ نج تعط،دف/مدا ممدداا توقعدف بدأن دعط،فالأد  نصدها )ن  ن   اليرتبة اينلي تلاءالأ  ( 44الفمرة )
شددددد ونف الياصدددددة لايصددددددقاء أن المدددددراءة أن الي دددددأمبل الاريدددددة التيددددداذ المدددددرااات الي اسدددددبة بيصدددددوص 

ما )( الأ  نصها 41اليرتبة الثان،ة الفمرة ) (ن تالها   4.31)بلغ (ن بيأوسط ح اب  اليواهدة.... الخ
الي ددددأمبل بالعواقددددب ال ددددلب،ة لمراااتددددف أن أ يالددددف ال ددددابمة  ة/ نج تددددذلرك/ممددددداا توقعددددف بددددأن ال سذلرك

مدددا ( الأددد  نصدددها )43ن نلددداءت  ددد  اليرتبدددة الثالثدددة الفمدددرة )(4.27) بلدددغ (ن بيأوسدددط ح ددداب باسدددأيراا
( بيأوسدط ح داب  الي أمبل    الد ف  لأأيدذ المدرااات الييألفدة ة/ نج تعط،ف/ممداا توقعف بأن دعط،ف

مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن ( الأددد  نصدددها )42ن نحلددد   ددد  اليرتبدددة الرابعدددة نايخ،دددرة الفمدددرة )(4.20)بلدددغ 
(ن بيأوسددددط ح دددداب  بلددددغ ودددداالأف  دددد  لي،ددددع المددددرااات اليأعلمددددة بتيدددداالي ددددأمبل م ة/ نج تطلددددب/دطلب

(4.16). 

 العالقات مع األقارب: .12

 (13.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

للعالقات مع  بالنسبة سطينية في محافظة الخليلأدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفل

 .األقارب

رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
 الترتي 

درجة 
 التوقع

الي أمبل  ة/ نج تأدخل/ما مدن توقعف بأن ال سأدخل 45
 كب،رة 1 73.25 1.66 4.39    الو ون الياصة بأقاابف.

الي أمبل  ة/ نج تهأم/وقعف بأن سهأمما ممداا ت 46
 مأوسطة 4 68.64 1.74 4.12 ال ليا.ن بف نبأ تهأم/ليا سهأم ها/بأهله

الي أمبل  ة/ نج ت ت ف/ما ممداا توقعف بأن د ت ف 47
 مأوسطة 2 71.04 1.64 4.26 .ها/مع أهله

الي أمبل  ة/ نج تهأم/ما ممداا توقعف بأن سهأم 48
 مأوسطة 3 70.23 1.65 4.21 بف نبأنال ليا. تهأم/ليا سهأم ها/بأقاابه

 متوسطة 70.79 1.67 4.25 الدرجة الكلية
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( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 13.4سأضح مل الاددنل )
ة للعالقددات مددع ايقددااب لاندد  بدالدد بال  ددبة  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
للعالقددات مددع  بال  ددبة الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل

مدددددا مددددددن توقعدددددف بدددددأن ال الأددددد  نصدددددها )ن  ن ددددد  اليرتبدددددة اينلدددددي تلددددداءالأددددد  ( 45الفمدددددرة )ايقدددددااب 
 (ن تالهدا  د 4.39)بلدغ (ن بيأوسط ح داب  الي أمبل    الو ون الياصة بأقاابف ة/ نج تأدخل/سأدخل

الي دددأمبل مدددع  ة/ نج ت دددت ف/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن د ت ف( الأددد  نصدددها )47اليرتبدددة الثان،دددة الفمدددرة )
 مدا ممددااا )( الأد  نصده48(ن نلاءت    اليرتبة الثالثة الفمرة )4.26) بلغ (ن بيأوسط ح اب ها/أهله

بلدددغ ( بيأوسددط ح دداب  بددف نبأنال ليددا تهددأم/ليدددا سهأم ها/الي ددأمبل بأهلدده ة/ نج تهددأم/توقعددف بددأن سهأم
 متهدأ/مدا ممدداا توقعدف بدأن سهأم( الأد  نصدها )46ن نحل     اليرتبدة الرابعدة نايخ،درة الفمدرة )(4.21)

 .(4.12ط ح اب  بلغ )(ن بيأوسال ليان بف نبأ تهأم/ليا سهأم بأقاابه/هاالي أمبل  ة/ نج

 المسائل الصحية: .13

 (14.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .للمسائل الصحية بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

م رق
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

الي أمبل بالاوانب  ة/ نج تهأم/ما ممداا توقعف بأن سهأم 49
 كب،رة 1 73.41 1.72 4.40 الصا،ة اليأعلمة بايطفال ل و ،ة ايكل نال ظا ة نهتذا.

الي أمبل  ة/ نج استيا/ما ممداا توقعف بأن ال ديااس 50
 مأوسطة 3 69.20 1.74 4.15  ا ات غ،ر صا،ة لالأدخ،ل مثال.

الي أمبل الم،ية  ة/ نج ترا  /ما ممداا توقعف بأن سرا   51
 مأوسطة 2 69.55 1.69 4.17 الطعان. دعد/أن تعد دوأري /الغذائ،ة   دما توأري 

52 
 ة/الي أمبل ملم ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

يبا ئ الصاة اينل،ة ليعر ة ما د بب أن دي ع حدنث ب
 ايمراض  لي سب،ل اليثال.

 مأوسطة 4 68.58 1.63 4.11

 متوسطة 70.19 1.69 4.21 الدرجة الكلية
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( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 14.4سأضح مل الاددنل )
للي دددائل الصدددا،ة لانددد  بدالدددة  بال  دددبة ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل دددط، ،

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
ة للي دائل الصدا، بال  دبة الا،اة الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،دل

 ة/ نج تهدددأم/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن سهأمالأددد  نصدددها )ن  نيرتبدددة اينلدددي ددد  ال تلددداءالأددد  ( 49الفمدددرة )
بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب  الي ددأمبل بالاوانددب الصددا،ة اليأعلمددة بايطفددال ل و ،ددة ايكددل نال ظا ددة نهتددذا

 ة/ نج ترا د /مدا ممدداا توقعدف بدأن سرا  ( الأد  نصدها )51اليرتبدة الثان،دة الفمدرة ) (ن تالها   4.40)
(ن 4.17) بلدددغ (ن بيأوسدددط ح ددداب الطعدددان دعدددد/أن تعد دودددأري /،يدددة الغذائ،دددة   ددددما توأري الي دددأمبل الم

 ة/ نج تيدددااس/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن ال ديااس( الأددد  نصدددها )50نلددداءت  ددد  اليرتبدددة الثالثدددة الفمدددرة )
ن نحلد   د  اليرتبدة الرابعدة (4.15)بلغ ( بيأوسط ح اب  الي أمبل  ا ات غ،ر صا،ة لالأدخ،ل مثال

بيبدددا ئ  ة/الي دددأمبل ملدددم ة/ نج تكدددون /مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن دتون ( الأددد  نصدددها )52خ،دددرة الفمدددرة )ناي
(ن بيأوسدط ح داب  بلددغ الصداة اينل،دة ليعر دة مدا د دبب أن دي دع حدددنث ايمدراض  لدي سدب،ل اليثدال

(4.11). 

 المهام الزوجية: .14

 (15.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة وزان النسبيةواأل واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .للمهام الزوجية بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

53 
الي أمبل  ة/ نج تمون/موندتوقعف أن  ما ممداا

بالي ؤنل،ات الي زل،ة لإ دا  الطعان نت ظ،ف نترت،ب 
 ايش،اء.. الخ.

 كب،رة 1 75.54 1.63 4.53

الي أمبل طبخ  ة/ نج تا،د/ما ممداا توقعف أن دا،د 54
 مأوسطة 4 68.07 1.72 4.08 أص اف مأعد ة مل ايطعية.

55 
الي أمبل  ة/ نج لتأاي/ما ممداا توقعف أن سأايل

الي ا دة    ل ب اليال اليطلوب لرنفاق  لي شؤنن 
 ايسرة.

 مأوسطة 3 70.71 1.65 4.24

الي أمبل بوؤنن  ة/ نج تع ي/ما ممداا توقعف أن دع ي 56
 مأوسطة 2 71.17 1.67 4.27 .كلهم نموربهم مثال  أاالطفال ل ظا أهم ناالهأيان بي
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رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

 متوسطة 71.37 1.67 4.28 الدرجة الكلية
 

( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 15.4سأضح مل الاددنل )
 نمأوسطةلليهان الزنل،ة لان  بدالة  بال  بة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 ول أ ناا الا،داة الزنل،دةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حدلان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب  ح،ث
أد  ال( 53الفمدرة )لليهدان الزنل،دة  بال  بة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 الي ددأمبل بالي ددؤنل،ات ة/ نج تمدون/موندمدا ممددداا توقعددف أن الأدد  نصددها )ن  ن دد  اليرتبددة اينلدي تلداء
 (ن تالهددا  ددد 4.53)بلدددغ (ن بيأوسدددط ح دداب  الددخالي زل،ددة لإ دددا  الطعدددان نت ظ،ددف نترت،دددب ايشدد،اء.. 

الي ددددأمبل بوددددؤنن  ة/ نج تع ددددي/مددددا ممددددداا توقعددددف أن دع ي( الأدددد  نصددددها )56اليرتبددددة الثان،ددددة الفمددددرة )
(ن نلددداءت  ددد  4.27) بلدددغ (ن بيأوسدددط ح ددداب كلهم نمودددربهم مدددثال  أاالطفدددال ل ظدددا أهم ناالهأيدددان بيددد

دة الي ددأمبل الي ددا  ة/ نج تأايددل/مددداا توقعددف أن سأايلمددا م( الأدد  نصددها )55اليرتبددة الثالثددة الفمددرة )
ن نحل     اليرتبة (4.24)بلغ ( بيأوسط ح اب     ل ب اليال اليطلوب لرنفاق  لي شؤنن ايسرة

اف الي دأمبل طدبخ أصد  ة/ نج تا،د/ما ممداا توقعف أن دا،د( الأ  نصها )54الرابعة نايخ،رة الفمرة )
 .(4.08ح اب  بلغ ) (ن بيأوسطمأعد ة مل ايطعية

 أوقات الفراغ: .15

 (16.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .ألوقات الفراغ بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
المتوسط  العبارة فقرةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
درجة  الترتي  النسبي %

 التوقع

57 
 لي لعل  ا /ة  الي أمبل قا ا  ة/ما ممداا توقعف أن  نج

أنقات  راغتيا معا ماببة نمووقة لالمداة  لي حتادة 
 المصص نقول ال كات نما شابه ذلف بطريمة ممبولة.

 مأوسطة 1 71.14 1.76 4.27

الي أمبل  ة/ نج ت هل/ما ممداا توقعف بأن د هل 58
 مأوسطة 4 65.86 1.72 3.95 اسأيأا ف بوق   راغف.

الي أمبل  ة/ نج ت أيأع/ما ممداا توقعف أن د أيأع 59
 مأوسطة 2 67.85 1.66 4.07بها أن  ت أيأع  / أيأعدبيعظم ايش،اء الأ  
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رقم 
المتوسط  العبارة فقرةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
درجة  الترتي  النسبي %

 التوقع
 .كيواهدة نف  البرامج أن الزيااات نهتذا

60 
الي أمبل  ة/ نج تمض /ما ممداا توقعف بأن ال دمض 

نق  أكثر مل الال ن    الراحة أن الأ ل،ة  لي 
 ح اب ايش،اء ايخرن.

 مأوسطة 3 66.99 1.67 4.02

 متوسطة 67.96 1.70 4.08 الدرجة الكلية
 

نل،دة لددن ( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الز 16.4سأضح مل الاددنل )
ن مأوسدطةينقدات الفدراغ لاند  بدالدة  بال  بة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دةلان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب  ح،ث
  الأد( 57الفمدرة )قدات الفدراغ ين  بال  دبة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل

ات  لدي لعدل أنقد ا /ة  الي أمبل قدا ا  ة/ما ممداا توقعف أن  نجالأ  نصها )ن  ن   اليرتبة اينلي تلاء
(ن  راغتيا معا ماببة نمووقة لالمداة  لي حتادة المصص نقول ال كات نمدا شدابه ذلدف بطريمدة ممبولدة

 مدا ممدداا توقعدف أن( الأد  نصدها )59ان،دة الفمدرة )اليرتبدة الث (ن تالهدا  د 4.27)بلدغ بيأوسط ح اب  
 بهدا أند  ليوداهدة نفد  البدرامجت دأيأع  / دأيأعدالي أمبل بيعظم ايشد،اء الأد   ة/ نج ت أيأع/د أيأع

 ( الأد  نصدها60(ن نلاءت  د  اليرتبدة الثالثدة الفمدرة )4.07) بلغ (ن بيأوسط ح اب أن الزيااات نهتذا
الي ددأمبل نقدد  أكثددر مددل الددال ن  دد  الراحددة أن الأ ددل،ة  ة/ نج تمضدد /مددا ممددداا توقعددف بددأن ال دمض )

ن نحلد   د  اليرتبدة الرابعدة نايخ،درة الفمدرة (4.02)بلدغ ( بيأوسدط ح داب   لي ح اب ايش،اء ايخرن 
(ن الي ددددأمبل اسددددأيأا ف بوقدددد   راغددددف ة/ نج ت ددددهل/مددددا ممددددداا توقعددددف بدددأن د هل( الأددد  نصددددها )58)

 .(3.95بيأوسط ح اب  بلغ )
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 المسائل الشخصية: .16

 (17.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

للمسائل  بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

 .الشخصية

رقم 
المتوسط  ةالعبار  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

61 
الي أمبل  ة/ نج تأصف/ما ممداا توقعف بأن سأصف

ق بالر انة با،ث ال دتون تملب    اليزاج أن   راط    المل
 أن مغاالة    الغ،رة. 

 مأوسطة 1 71.44 1.72 4.29

62 
الي أمبل ذا  مل،ة  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون 

مرنة مأفأاة قا اة  لي الأك،ف مع مأطلبات ح،اتكيا 
 .الادسدة

 مأوسطة 4 66.56 1.66 3.99

 ة/الي أمبل م أمل ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف أن دتون  63
  لي ال ف     المرااات ناي يال الي اسبة. ة/نمعأيد

 مأوسطة 2 68.55 1.69 4.11

64 
الي أمبل غ،ر  ة/ نج تكون /تون ما ممداا توقعف أن د

 ب لوك الع ف نالار ة نماانلة ال ،طرة  ل،ف. ة/مأصف
 مأوسطة 3 68.45 1.69 4.11

 متوسطة 68.75 1.69 4.13 الدرجة الكلية
 

( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 17.4سأضح مل الاددنل )
للي دددائل الويصددد،ة لانددد  بدالدددة  بال  دددبة  دددط، ،ة  ددد  ماا ظدددة اليل،دددل ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات الفل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا لاندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب  ن ح،ددثمأوسددطة
للي ددددائل  بال  ددددبة الا،دددداة الزنل،ددددة لدددددن  ، ددددة مددددل طلبددددة الاامعددددات الفل ددددط، ،ة  دددد  ماا ظددددة اليل،ددددل

مدددددا ممدددددداا توقعدددددف بدددددأن الأددددد  نصدددددها )ن  ن ددددد  اليرتبدددددة اينلدددددي تلددددداءالأددددد  ( 61الفمدددددرة )الويصددددد،ة 
الي أمبل بالر انة با،ث ال دتدون تملدب  د  اليدزاج أن   دراط  د  الملدق أن مغداالة  ة/ نج تأصف/سأصف

مدا ممدداا ( الأد  نصدها )63اليرتبة الثان،ة الفمدرة ) (ن تالها   4.29)بلغ (ن بيأوسط ح اب     الغ،رة
 لدددددي الددددد ف   ددددد  المدددددرااات ناي يدددددال  ة/نمعأيدددددد ة/الي دددددأمبل م دددددأمل ة/نج   تكدددددون /توقعدددددف أن دتون 

ما ممداا ( الأ  نصها )64(ن نلاءت    اليرتبة الثالثة الفمرة )4.11) بلغ (ن بيأوسط ح اب الي اسبة
( ب لوك الع دف نالار دة نماانلدة ال د،طرة  ل،دف ة/الي أمبل غ،ر مأصف ة/ نج تكون /توقعف أن دتون 

مددا ممددداا ( الأدد  نصددها )62ن نحلدد   دد  اليرتبددة الرابعددة نايخ،ددرة الفمددرة )(4.11)لددغ ببيأوسددط ح دداب  
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الي أمبل ذا  مل،ة مرنة مأفأاة قدا اة  لدي الأك،دف مدع مأطلبدات ح،اتكيدا  ة/ نج تكون /توقعف أن دتون 
 .(3.99(ن بيأوسط ح اب  بلغ )الادسدة

 األطفال: .17

 (18.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية ات المعياريةواالنحراف المتوسطات الحسابية،

 .لألطفال بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
 العبارة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
 الترتي 

درجة 
 التوقع

65 
الي أمبل  ة/ نج تأخذ/ما ممداا توقعف بأن دأخذ

مصلاة ايطفال بع،ل اال أباا   د اتياذ أي 
 قراا.

 مأوسطة 1 72.06 1.69 4.32

66 
 ة/معف  نج تأفق/ما ممداا توقعف بأن سأفق

الي أمبل  لي طريمة ناحدة لأرب،ة ايطفال 
 نالأعامل معهم.

 مأوسطة 2 70.77 1.72 4.25

67 
الي أمبل  ة/ نج تكون /قعف بأن دتون ما ممداا تو 

 باليبا ئ ايساس،ة لأرب،ة ايطفال. ة/ملم
 مأوسطة 4 64.54 1.71 3.87

68 
الي أمبل  ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن دتون 

لل ف    د الأعامل مع ايطفال لأفا ي  ة/ضابط
 ضربهم أن ا ع الصوت  ل،هم.

 مأوسطة 3 68.12 1.73 4.09

 متوسطة 68.87 1.71 4.13 الدرجة الكلية
 

( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 18.4سأضح مل الاددنل )
 ن ح،دثمأوسدطةلألطفال لان  بدالة  بال  بة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن توقعات الودباب اليمبلد،ل  لدي كان  أكثر الفمرات أهي،ة ح ب 
 د   تلداءالأد  ( 65الفمدرة )لألطفدال  بال  بة  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

الي دأمبل مصدلاة ايطفدال بعد،ل  ة/ نج تأخدذ/مدا ممدداا توقعدف بدأن دأخذالأ  نصدها )ن  ناليرتبة اينلي
( الأ  66اليرتبة الثان،ة الفمرة ) (ن تالها   4.32)بلغ اب  (ن بيأوسط ح اال أباا   د اتياذ أي قراا

الي دددأمبل  لدددي طريمدددة ناحددددة لأرب،دددة ايطفدددال  ة/معدددف  نج تأفدددق/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن سأفقنصدددها )
مدا ( الأ  نصدها )68(ن نلاءت    اليرتبة الثالثة الفمرة )4.25) بلغ (ن بيأوسط ح اب نالأعامل معهم
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للددد ف    دددد الأعامدددل مدددع ايطفدددال لأفدددا ي  ة/الي دددأمبل ضدددابط ة/ نج تكدددون /ممدددداا توقعدددف بدددأن دتون 
ن نحل     اليرتبة الرابعة نايخ،رة الفمدرة (4.09)بلغ ( بيأوسط ح اب  ضربهم أن ا ع الصوت  ل،هم

باليبددا ئ ايساسد،ة لأرب،ددة  ة/الي ددأمبل ملدم ة/ نج تكدون /مدا ممددداا توقعدف بددأن دتون ( الأد  نصددها )67)
 .(3.87يأوسط ح اب  بلغ )(ن بايطفال

 المسائل المالية: .18

 (19.4جدول )

توقعات الشباب المقبلين على الزواج حول  لدرجة واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،

 .يةللمسائل المال بالنسبة أدوار الحياة الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزف 
النسبي 

% 
درجة  الترتي 

 التوقع

69 
الي أمبل  ة/ نج تأفق/ما ممداا توقعف بأن سأفق

  ،ه اليال مل أش،اء. تصرف/ لي ما دصرف
 مأوسطة 1 68.91 1.71 4.13

70 
 ة/ نج تواالف/ما ممداا توقعف بأن دواالف

تدب،ر ايموا اليال،ة اليأكراة  الي أمبل   
 كا اب م،زان،ة ايسرة مثال.

 مأوسطة 4 64.91 1.75 3.89

71 
 ة/ نج تكون /ما ممداا توقعف بأن ال دتون 

 .الي أمبل    صرف اليال
 مأوسطة 3 67.21 1.72 4.03

72 
 ة/ نج تيطط/ما ممداا توقعف بان ديطط

الي أمبل ش، ا مل اليال لي أمبل ح،اتكيا 
 ،ة.الزنل

 مأوسطة 2 68.39 1.71 4.10

 متوسطة 67.35 1.72 4.04 الدرجة الكلية
 

( أن توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن 19.4سأضح مل الاددنل )
للي ددددائل اليال،ددددة لاندددد  بدالددددة  بال  ددددبة  ، ددددة مددددل طلبددددة الاامعددددات الفل ددددط، ،ة  دددد  ماا ظددددة اليل،ددددل

توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا ندد  أكثددر الفمددرات أهي،ددة ح ددب لا ن ح،ددثمأوسددطة
للي دائل اليال،دة  بال  دبة الا،اة الزنل،ة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل

 ة/ نج تأفدددق/مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن سأفقالأددد  نصدددها )ن  ن ددد  اليرتبدددة اينلدددي تلددداءالأددد  ( 69الفمدددرة )
 (ن تالهددا  دد 4.13)بلددغ (ن بيأوسددط ح دداب   ،دده اليددال مددل أشدد،اء تصددرف/مبل  لددي مددا دصرفالي ددأ

الي دأمبل شد، ا مدل  ة/ نج تيطدط/مدا ممدداا توقعدف بدان ديطط( الأد  نصدها )72اليرتبة الثان،ة الفمرة )
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( 71)(ن نلاءت    اليرتبة الثالثة الفمرة 4.10) بلغ (ن بيأوسط ح اب اليال لي أمبل ح،اتكيا الزنل،ة
( بيأوسدط ح دداب  الي دأمبل  د  صددرف اليدال ة/ نج تكددون /مدا ممددداا توقعدف بدأن ال دتون الأد  نصدها )

مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن ( الأددد  نصدددها )70ن نحلددد   ددد  اليرتبدددة الرابعدددة نايخ،دددرة الفمدددرة )(4.03)بلدددغ 
(ن سدددرة مدددثالالي دددأمبل  ددد  تددددب،ر ايمدددوا اليال،دددة اليأكدددراة لا ددداب م،زان،دددة اي ة/ نج توددداالف/دواالف

 .(3.89بيأوسط ح اب  بلغ )

 فحص فرضيات الدراسة: 2.5

 مأوسطات    (α≤0.05)ال تولد  رنق ذات  اللة  حصائ،ة   د م أون الداللة  :1.2.5

ت الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعا الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا 

 ال وع. يأغ،رتبعا  لالفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

 (Independent-Sample T-Test) (ت)تدم اسدأيدان اخأبداا  لرلابة  دل الفرضد،ة ال دابمة

الزنل،دة لددن  ، دة مدل  الا،داةتوقعات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا    مأوسطات للفرنق 

 .ال وع تبعا  ليأغ،رطلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

توقعات الشباب في متوسطات ( للفروق Independent- Sample T-Testائج اختبار )(: نت20.4جدول )

الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل  الحياةالمقبلين على الزواج حول أدوار 

 . النوع تبعا  لمتغير

 (309)ن=

المتوسط  العدد النوع المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ات درج
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 حل اليواكل
 1.15 4.34 150 ذلر

 غ،ر  الة 0.12 1.56 307
 1.13 4.14 159 أنثي

 تفهم الزنج اآلخر
 1.16 4.27 150 ذلر

 دالة 0.03 2.12* 307
 1.15 4.00 159 أنثي

 الي ائل الدس ،ة
 1.18 4.20 150 ذلر

  الةغ،ر  0.92 0.10 307
 1.23 4.18 159 أنثي

 غ،ر  الة 0.06 1.88 307 1.19 4.16 150 ذلر العيل
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المتوسط  العدد النوع المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ات درج
 الحرية

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 1.14 3.91 159 أنثي

  هم الزنج اآلخر
 1.22 4.07 150 ذلر

 غ،ر  الة 0.73 0.35 307
 1.23 4.02 159 أنثي

 الأياطب
 1.23 4.17 150 ذلر

 غ،ر  الة 0.33 0.98 307
 1.20 4.04 159 أنثي

 االحأران اليأبا ل
 1.24 4.33 150 ذلر

  الةغ،ر  0.58 0.55 307
 1.16 4.25 159 أنثي

 الأعلم نالأعل،م
 1.24 4.40 150 ذلر

 غ،ر  الة 0.06 1.88 307
 1.17 4.14 159 أنثي

 ايصدقاء نالا،ران
 1.27 4.14 150 ذلر

 غ،ر  الة 0.78 0.28 307
 1.19 4.10 159 أنثي

 الي ائل الياصة
 1.22 4.42 150 ذلر

  الةغ،ر  0.11 1.62 307
 1.09 4.21 159 أنثي

 اتياذ المرااات
 1.23 4.44 150 ذلر

 دالة 0.00 2.87** 307
 1.20 4.04 159 أنثي

 العالقات مع ايقااب
 1.21 4.41 150 ذلر

 دالة 0.03 2.19* 307
 1.29 4.10 159 أنثي

 الصا،ة الي ائل
 1.24 4.37 150 ذلر

 دالة 0.03 2.18* 307
 1.24 4.06 159 أنثي

 اليهان الزنل،ة
 1.21 4.45 150 ذلر

 دالة 0.02 2.39* 307
 1.16 4.13 159 أنثي

 أنقات الفراغ
 1.24 4.20 150 ذلر

  الةغ،ر  0.09 1.70 307
 1.28 3.96 159 أنثي

 الي ائل الويص،ة
 1.25 4.26 150 ذلر

  الةغ،ر  0.07 1.85 307
 1.27 4.00 159 أنثي

 ايطفال
 1.20 4.24 150 ذلر

  الةغ،ر  0.14 1.47 307
 1.21 4.03 159 أنثي

 الي ائل اليال،ة
 1.28 4.22 150 ذلر

 دالة 0.02 2.40* 307
 1.29 3.87 159 أنثي

 الدالة الكل،ة
 0.85 4.28 150 ذلر

 دالة 0.02 2.34* 307
 0.78 4.06 159 أنثي
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 دد  ( α≥0.05ذات  اللددة  حصددائ،ة   ددد م ددأون الداللددة ) ددرنق  نلددو  سأبدد،ل  دددنمددل الادددنل ال ددابق 
مأوسدددطات توقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل  لدددي الدددزناج حدددول أ ناا الا،ددداة الزنل،دددة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة 

 دد  اليادداالت: )حددل اليودداكلن الي ددائل  ل ددوعالاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل تبعددا  ليأغ،ددر ا
ا،ددرانن الددأعلم نالأعلدد،من ايصدددقاء نال االحأددران اليأبددا لن الدس ،ددةن العيددلن  هددم الددزنج اآلخددرن الأياطددبن

 د    الدة  حصدائ،ا  (. ب، يدا ظهدرت  درنق ن الي دائل الويصد،ةن ايطفدالن أنقدات الفدراغالياصدةالي ائل 
 لدددي الدددزناج حدددول أ ناا الا،ددداة الزنل،دددة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة  مأوسدددطات توقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل

اذ ن اتيدتفهدم الدزنج اآلخدر د  الياداالت: ) الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظدة اليل،دل تبعدا  ليأغ،در ال دوع
 ل،ددة(.ن الي ددائل اليال،ددةن الدالددة الكقددات مددع ايقدداابن الي ددائل الصددا،ةن اليهددان الزنل،ددةالمددراااتن العال

( 4.00( ممابددل )4.27لاندد  الفددرنق لصددالح الددذلوا بيأوسددط ح دداب  ) الددزنج اآلخددر تفهددم دد  ماددال 
( ممابدددل 4.44لانددد  الفدددرنق لصدددالح الدددذلوا بيأوسدددط ح ددداب  ) اتيددداذ المدددراااتن ددد  مادددال لرنددداث. 

لانددد  الفدددرنق لصدددالح الدددذلوا بيأوسدددط ح ددداب  مادددال العالقدددات مدددع ايقدددااب  ن ددد  ( لرنددداث.4.04)
لاندد  الفددرنق لصددالح الددذلوا بيأوسددط  ماددال الي ددائل الصددا،ةن دد  لرندداث. ( 4.10( ممابددل )4.41)

لانددد  الفدددرنق لصدددالح الدددذلوا اليهدددان الزنل،دددة مادددال ن ددد  ( لرنددداث. 4.06( ممابدددل )4.37ح ددداب  )
لاندد  الفددرنق لصددالح  الي ددائل اليال،ددةن دد  ماددال ( لرندداث. 4.13( ممابددل )4.45بيأوسددط ح دداب  )

لوددف  ال أددائج  ددل نلددو   ددرنق  الددة أدضددا  ( لرندداث. 3.87( ممابددل )4.22الددذلوا بيأوسددط ح دداب  )
 توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا الا،اة الزنل،ة لدن  ، دة مدل   مأوسطات   حصائ،ا  

عددا  اليأعلمددة باليعددل العددان ليادداالت الدااسدة لي،عهددا تب طلبدة الاامعددات الفل دط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،دل
 ( لرناث. 4.06( ممابل )4.28ع. ح،ث لان  الفرنق لصالح الذلوا بيأوسط ح اب  )ليأغ،ر ال و 

توقعات متوسطات في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :2.2.5
سـطينية الزوجية لـدى عينـة مـن طلبـة الجامعـات الفل الحياةالشباب المقبلين على الزواج حول أدوار 

 الجامعة. تبعًا لمتغيرالخليل في محافظة 

 اخأباااليأوسطات الا اب،ة ناالنارا ات اليع،ااية ن  يدانللأامق مل صاة الفرض ال ابق تم اسأ
توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج مأوسطات    للفرنق  (MANOVA) اليأعد تال،ل الأباسل 

 يأغ،رتبعا  ل، ،ة    ماا ظة اليل،ل الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط الا،اةحول أ ناا 
 الأال،ة:نل اليا هو موضح    الاد نذلفن الاامعة



89 

 

توقعات الشباب المقبلين ( Wilks' Lambda(: يبين نتائج االختبار المتعدد وليكس المبدا )21.4جدول )

تبعا  الخليل  الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الحياةعلى الزواج حول أدوار 

 الجامعة لمتغير

 االختبار المتعدد المتغير
قيمة 

االختبار 
 المتعدد

قيمة )ف( 
الكلية 
 المحسوبة

درجة 
حرية 

 الفرضية 

درجة 
حرية 
 الخطأ

الداللة 
 اإلحصائية

Partial Eta 
Squared 

 Wilks' Lambda .8160 1.718 36 578 .0070 .0970 الاامعة
 

توقعات الشباب المقبلين على الزواج ل ت الحسابية واالنحرافات المعيارية(: يبين المتوسطا22.4جدول )

 الجامعة تبعا  لمتغيرالزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل  الحياةحول أدوار 

 المجال

 الجامعة
بوليتكنيك فلسطين  (309المجموع )

(105) 
 الخليل 

(101) 
القدس المفتوحة 

(103) 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.14 4.23 1.00 3.84 1.20 4.54 1.11 4.32 المشاكل حل
 1.16 4.13 1.10 3.87 1.24 4.22 1.11 4.30 اآلخر الزوج تفهم
 1.20 4.19 1.01 3.99 1.29 4.49 1.24 4.09 الدينية ئلالمسا
 1.17 4.03 1.04 3.89 1.33 4.22 1.12 3.98 العمل
 1.23 4.04 1.04 3.81 1.34 4.39 1.22 3.94 اآلخر الزوج فهم

 1.22 4.10 1.02 3.94 1.42 4.31 1.16 4.07 التخاط 
 1.20 4.29 1.14 4.00 1.21 4.63 1.17 4.25 المتبادل االحترام
 1.21 4.27 1.13 3.98 1.19 4.55 1.25 4.26 والتعليم التعلم

 1.23 4.12 1.11 3.79 1.17 4.59 1.27 4.00 والجيراف األصدقاء
 1.15 4.31 1.08 4.00 1.12 4.73 1.14 4.23 الخاصة المسائل

 1.23 4.23 1.06 3.86 1.29 4.56 1.24 4.29 القرارات اتخاذ
 1.26 4.25 1.09 3.98 1.46 4.52 1.16 4.24 األقارب مع العالقات
 1.25 4.21 1.09 4.02 1.37 4.49 1.23 4.13 الصحية المسائل
 1.20 4.28 1.09 3.98 1.27 4.64 1.14 4.23 الزوجية المهام
 1.26 4.08 1.08 3.85 1.38 4.45 1.25 3.95 الفراغ أوقات

 1.27 4.13 1.09 3.91 1.41 4.41 1.25 4.07 الشخصية المسائل
 1.21 4.13 1.00 3.82 1.35 4.41 1.19 4.17 األطفال
 1.29 4.04 1.08 3.85 1.45 4.17 1.32 4.11 المالية المسائل
 0.82 4.17 0.73 3.91 0.87 4.46 0.77 4.15 الكلية الدرجة
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توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول ( نلو   رنق    مأوسطات 22.4سأب،ل مل الادنل )
 رتبعا  ليأغ،الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل  الا،اة أ ناا

يا (ن نذلف لMANOVAن نليعر ة اتااه تلف الفرنق اسأيدن اخأباا تال،ل الأباسل اليأعد  )الاامعة
 (.23.4هو مب،ل    الادنل )

توقعات الشباب ( للفروق في متوسطات MANOVA(: يبين نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد )23.4جدول )

الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل  الحياةالمقبلين على الزواج حول أدوار 

  الجامعة. تبعا  لمتغير

 المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة اإلحصائية قيمة )ف( المربعات

  الة 0000. **10.638 13.006 2 26.012 المشاكل حل
  الة 0190. *4.023 5.301 2 10.603 اآلخر الزوج تفهم

  الة 0080. **4.887 6.886 2 13.772 الدينية المسائل
 غ،ر  الة 1060. 2.263 3.084 2 6.167 العمل

  الة 0020. **6.491 9.433 2 18.865 اآلخر الزوج فهم
 غ،ر  الة 0880. 2.452 3.590 2 7.181 التخاط 

  الة 0010. **7.427 10.267 2 20.534 المتبادل االحترام
  الة 0030. **5.829 8.291 2 16.582 والتعليم التعلم

  الة 0000. **12.335 17.355 2 34.710 والجيراف األصدقاء
  الة 0000. **11.322 14.150 2 28.301 الخاصة المسائل
  الة 0000. **8.954 12.897 2 25.794 القرارات اتخاذ
  الة 0090. **4.839 7.518 2 15.035 األقارب مع العالقات

  الة 0190. *4.038 6.153 2 12.305 الصحية المسائل
  الة 0000. **8.327 11.386 2 22.773 الزوجية المهام
  الة 0010. **6.947 10.691 2 21.382 الفراغ أوقات
  الة 0150. *4.236 6.673 2 13.345 الشخصية المسائل

  الة 0020. **6.288 8.876 2 17.751 األطفال
 غ،ر  الة 1670. 1.801 3.002 2 6.003 المالية المسائل
  الة 0000. **12.464 7.828 2 15.655 الكلية الدرجة

 (0.01، ** دالة عند مستوى )( فأقل0.05دالة عند مستوى )*

(  د  α≥0.05 اللدة  حصدائ،ة   دد م دأون الداللدة )أضح مل خالل ال أائج أ داله نلدو   درنق ذات س
الزنل،دددة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة  الا،ددداةتوقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل  لدددي الدددزناج حدددول أ ناا مأوسدددطات 
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 الزنج تفهمن اليواكل حل   مااالت ) الاامعة تبعا  ليأغ،رالاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 
ن نالا،دران ايصددقاءن نالأعلد،م الدأعلمن اليأبدا ل االحأدرانن خدراآل الدزنج  هدمن الدس ،دة الي دائلن اآلخدر

 أنقداتن الزنل،دة اليهدانن الصدا،ة الي دائلن ايقدااب مدع العالقداتن المدرااات اتياذن الياصة الي ائل
نهدد   الددة  (α <0.05. ح،ددث لاندد  ق،يددة )الكل،ددة الدالددة(ن لددذلف ظهددرت  ددرنق  دد  ايطفددالن الفددراغ

  حصائ،ا. 
ذات  اللدددة  لدددم تظهدددر  دددرنق ( نالي دددائل اليال،دددةنالأياطدددبن ن العيدددلالياددداالت )ص بم،دددة أمدددا  ،يدددا ديددد

الزنل،ة لدن  ، ة مل  الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا    مأوسطات   حصائ،ة
 .الاامعة تبعا  ليأغ،رطلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

 ( لليماانات الث ائ،ة البعددة للفرنق   Scheffe) ش،ف،هاخأباا  نإلداا  مصدا الفرنق اسأيدن
الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة  الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا مأوسطات 

ادنل ن نذلف ليا هو ناضح مل خالل الالاامعة تبعا  ليأغ،رالاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 
(24.4.) 

توقعات  ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطاتScheffe) شيفيهنتائج اختبار  (:24.4جدول )

الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في  الحياةالشباب المقبلين على الزواج حول أدوار 

  الجامعة تبعا  لمتغيرمحافظة الخليل 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 المفتوحةالقدس  الخليل

 حل المشاكل

 48160.* --- 4.32 بوليتكنيك فلسطين

 -69610.-*  4.54 الخليل

  --- 3.84 القدس المفتوحة

 تفهم الزوج اآلخر

 42390.* --- 4.30 بوليتكنيك فلسطين

 ---  4.22 الخليل

  --- 3.87 القدس المفتوحة

 المسائل الدينية

 --- --- 4.09 بوليتكنيك فلسطين

 49120.*  4.49 خليلال

  --- 3.99 القدس المفتوحة

 فهم الزوج اآلخر

 --- -44920.-* 3.94 بوليتكنيك فلسطين

 58030.*  4.39 الخليل

  --- 3.81 القدس المفتوحة

 االحترام المتبادل

 --- --- 4.25 بوليتكنيك فلسطين

 63000.*  4.63 الخليل

  --- 4.00 القدس المفتوحة

 --- --- 4.26 بوليتكنيك فلسطين والتعليمالتعلم 
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 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
 المفتوحةالقدس  الخليل

 57020.*  4.55 الخليل

  --- 3.98 القدس المفتوحة

 األصدقاء والجيران

 --- -58310.-* 4.00 بوليتكنيك فلسطين

 79780.*  4.59 الخليل

  --- 3.79 القدس المفتوحة

 المسائل الخاصة

 --- -49550.-* 4.23 بوليتكنيك فلسطين

 73010.*  4.73 الخليل

  --- 4.00 القدس المفتوحة

 اتخاذ القرارات

 

 43610.* --- 4.29 بوليتكنيك فلسطين

 70380.*  4.56 الخليل

  --- 3.86 القدس المفتوحة

 العالقات مع األقارب

 --- --- 4.24 بوليتكنيك فلسطين

 54290.*  4.52 الخليل

  --- 3.98 القدس المفتوحة

 ةالمسائل الصحي

 

 --- --- 4.13 بوليتكنيك فلسطين

 46710.*  4.49 الخليل

  --- 4.02 القدس المفتوحة

 المهام الزوجية

 --- -41380.-* 4.23 بوليتكنيك فلسطين

 66180.*  4.64 الخليل

  --- 3.98 القدس المفتوحة

 أوقات الفراغ

 --- -50410.-* 3.95 بوليتكنيك فلسطين

 60460.*  4.45 الخليل

  --- 3.85 القدس المفتوحة

 المسائل الشخصية

 --- --- 4.07 بوليتكنيك فلسطين

 50060.*  4.41 الخليل

  --- 3.91 القدس المفتوحة

 األطفال

 --- --- 4.17 بوليتكنيك فلسطين

 58690.*  4.41 الخليل

  --- 3.82 القدس المفتوحة

 الدرجة الكلية

 --- -166.30-* 4.15 بوليتكنيك فلسطين

 55230.*  4.46 الخليل

  --- 3.91 القدس المفتوحة

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

 توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناجمأوسددطات تودد،ر اليماانددات الث ائ،ددة البعددددة  لددي أن الفددرنق  دد  
 تبعدا  ليأغ،درفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل الزنل،ة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعدات ال الا،اةحول أ ناا 

 ظهرت    اليااالت الأال،ة: الاامعة

 نلاندد  لصددالح  بول،أك ،ددف  ل ددط،ل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن: ظهددرت الفددرنق بدد،ل حــل المشــاكل
 ددرنق بدد،ل لامعددة أ لددي. أدضددا  ظهددرت   نا حددل اليودداكل   دددهمالددذسل لددان  بول،أك ،ددف  ل ددط،ل

فأوحدددةن نلانددد  لصدددالح لامعدددة اليل،دددل الدددذسل لدددان  نا حدددل اليوددداكل اليل،دددل نلامعدددة المددددس الي
   دهم أ لي.
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 لامعددة اليل،ددل نلامعددة المددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح : ظهددرت الفددرنق بد،ل تفهــم الــزوج اآلخــر
 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا تفهم الزنج اآلخر   دهم أ لي.

 معددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلا: ظهددرت الفددرنق المســائل الدينيــة
 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا الي ائل الدس ،ة   دهم أ لي.

 لامعدة نلاند  لصدالح  بول،أك ،دف  ل دط،ل نلامعدة اليل،دلن: ظهرت الفرنق بد،ل فهم الزوج اآلخر
 ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل أ لددي. أدضددا  ظهددرت   نا  هددم الددزنج اآلخددر   دددهمالددذسل لددان  اليل،ددل

عة المددس اليفأوحدةن نلاند  لصدالح لامعدة اليل،دل الدذسل لدان  نا  هدم الدزنج اآلخدر   ددهم نلام
 أ لي.

 ــادل ــرام المتب بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح : ظهددرت الفددرنق االحت
 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا االحأران اليأبا ل   دهم أ لي.

 لامعة اليل،دل نلامعدة المددس اليفأوحدةن نلاند  لصدالح لامعدة   رنق ب،ل: ظهرت التعلم والتعليم
 اليل،ل الذسل لان  نا الأعلم نالأعل،م   دهم أ لي.

 لامعدة نلان  لصالح  بول،أك ،ف  ل ط،ل نلامعة اليل،لنفرنق ب،ل ظهرت ال: األصدقاء والجيراف
 لامعددة اليل،ددلبدد،ل  ددرنق أدضددا  ظهددرت  .أ لددي  نا ايصدددقاء نالا،ددران   دددهمالددذسل لددان  اليل،ددل

الذسل لان  نا ايصددقاء نالا،دران   ددهم  لامعة اليل،لنلامعة المدس اليفأوحةن نلان  لصالح 
 أ لي.

 ددرنق بددد،ل لامعددة اليل،دددل نلامعددة المدددس اليفأوحدددةن نلاندد  لصدددالح : ظهددرت المســائل الخاصـــة 
 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا الي ائل الياصة   دهم أ لي.

 بول،أك ،ددف  ل ددط،ل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح بدد،ل ظهددرت الفددرنق  :اتخــاذ القــرارات
لامعدة اليل،دل الذسل لان  نا اتياذ المرااات   دهم أ لين نظهدرت  درنق بد،ل  بول،أك ،ف  ل ط،ل

نلامعددة المددددس اليفأوحدددةن نلانددد  لصدددالح لامعدددة اليل،دددل الدددذسل لدددان  نا اتيددداذ المدددرااات   ددددهم 
 أ لي.

  ب،ل لامعة اليل،ل نلامعة المددس اليفأوحدةن نلاند  لصدالح: ظهرت الفرنق األقاربالعالقات مع 
 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا العالقات مع ايقااب   دهم أ لي.

 بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح : ظهددرت الفددرنق المســائل الصــحية
 دهم أ لي.لامعة اليل،ل الذسل لان  نا الي ائل الصا،ة   
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 لامعددة نلاندد  لصددالح  بول،أك ،ددف  ل ددط،ل نلامعددة اليل،ددلنفددرنق بدد،ل ظهددرت ال: المهــام الزوجيــة
 دددرنق بددد،ل لامعدددة اليل،دددل أدضدددا  ظهدددرت  .أ لدددي  نا اليهدددان الزنل،دددة   ددددهمالدددذسل لدددان  اليل،دددل

نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح لامعددة اليل،ددل الددذسل لددان  نا اليهددان الزنل،ددة   دددهم 
 أ لي.

 لامعدددة نلانددد  لصدددالح  بول،أك ،دددف  ل دددط،ل نلامعدددة اليل،دددلنفدددرنق بددد،ل ظهدددرت ال: أوقـــات الفـــراغ
 درنق بد،ل لامعدة اليل،دل نلامعدة أدضا  ظهدرت  .أ لي  نا أنقات الفراغ   دهمالذسل لان  اليل،ل

 المدس اليفأوحةن نلان  لصالح لامعة اليل،ل الذسل لان  نا أنقات الفراغ   دهم أ لي.
 ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح ظهددرت : ائل الشخصــيةالمســ 

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا أنقات الفراغ   دهم أ لي.
 بددد،ل لامعدددة اليل،دددل نلامعدددة المددددس اليفأوحدددةن نلانددد  لصدددالح لامعدددة : ظهدددرت الفدددرنق األطفـــال

 اليل،ل الذسل لان  نا ايطفال   دهم أ لي.
 نلاند  بول،أك ،دف  ل دط،ل نلامعدة اليل،دلنفدرنق بد،ل ظهدرت ال: كليـة لمجـاالت الدراسـةالدرجة ال 

 الزنل،ة الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا   الذسل لان لامعة اليل،للصالح 
 ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح أدضددا  ظهددرت  .أ لددي   دددهم

   ددهمالزنل،ة  الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا ل الذسل لان  لامعة اليل،
 أ لي.

 
 متوسطاتفي  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : 3.2.5

ات لجامعاالزوجية لدى عينة من طلبة  الحياةتوقعات الشباب المقبلين على الزواج حول أدوار 
 الكلية. تبعًا لمتغيرفي محافظة الخليل  الفلسطينية

 (Independent-Sample T-Test) (ت)تدم اسدأيدان اخأبداا  لرلابة  دل الفرضد،ة ال دابمة
الزنل،دة لددن  ، دة مدل  الا،داةتوقعات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حدول أ ناا    مأوسطات للفرنق 

 .الكل،ة غ،رتبعا  ليأطلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 
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توقعات في متوسطات ( للفروق Independent- Sample T-Test(: نتائج اختبار )25.4جدول )
الزوجية لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في  الحياةالشباب المقبلين على الزواج حول أدوار 

 . الكلية تبعًا لمتغيرمحافظة الخليل 

 (309)ن=

المتوسط  العدد الكلية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائ،ة

 حل المشاكل
 1.20 4.46 122  لي 

 دالة 0.005 **2.829 307
 1.08 4.08 187 أ ب  ) ن ان (

 تفهم الزوج اآلخر
 1.16 4.42 122  لي 

 دالة 0.000 **3.662 307
 1.12 3.94 187 أ ب  ) ن ان (

 الي ائل الدس ،ة
 1.32 4.20 122  لي 

  الةغ،ر  0.845 0.196 307
 1.12 4.18 187 أ ب  ) ن ان (

 العيل
 1.25 4.15 122  لي 

  الةغ،ر  0.150 1.444 307
 1.11 3.95 187 أ ب  ) ن ان (

  هم الزنج اآلخر
 1.29 4.17 122  لي 

  الةغ،ر  0.130 1.520 307
 1.18 3.95 187 أ ب  ) ن ان (

 الأياطب
 1.29 4.20 122  لي 

  الةغ،ر  0.250 1.153 307
 1.16 4.04 187 أ ب  ) ن ان (

 االحأران اليأبا ل
 1.24 4.41 122  لي 

  الةغ،ر  0.166 1.388 307
 1.17 4.21 187 أ ب  ) ن ان (

 الأعلم نالأعل،م
 1.29 4.44 122  لي 

 الةد 0.049 *1.974 307
 1.15 4.15 187 أ ب  ) ن ان (

 ايصدقاء نالا،ران
 1.37 4.30 122  لي 

 دالة 0.044 *2.027 307
 1.11 4.01 187 أ ب  ) ن ان (

 الي ائل الياصة
 1.28 4.45 122  لي 

  الةغ،ر  0.122 1.554 307
 1.06 4.23 187 أ ب  ) ن ان (

 اتياذ المرااات
 1.36 4.22 122  لي 

  الةغ،ر  0.881 0.150- 307
 1.14 4.24 187 أ ب  ) ن ان (

العالقات مع 
 ايقااب

 1.42 4.21 122  لي 
  الةغ،ر  0.723 0.355- 307

 1.15 4.27 187 أ ب  ) ن ان (

 الي ائل الصا،ة
 1.42 4.24 122  لي 

 غ،ر  الة 0.791 0.265 307
 1.12 4.20 187 أ ب  ) ن ان (
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المتوسط  العدد الكلية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائ،ة

 اليهان الزنل،ة
 1.30 4.33 122  لي 

 غ،ر  الة 0.601 0.523 307
 1.13 4.25 187 أ ب  ) ن ان (

 أنقات الفراغ
 1.41 4.07 122  لي 

  الةغ،ر  0.905 0.119- 307
 1.16 4.08 187 أ ب  ) ن ان (

 الي ائل الويص،ة
 1.51 4.23 122  لي 

  الةغ،ر  0.280 1.083 307
 1.08 4.06 187   ) ن ان (أ ب

 ايطفال
 1.35 4.14 122  لي 

  الةغ،ر  0.918 0.103 307
 1.11 4.13 187 أ ب  ) ن ان (

 الي ائل اليال،ة
 1.45 4.10 122  لي 

 غ،ر  الة 0.556 0.589 307
 1.19 4.00 187 أ ب  ) ن ان (

 الدالة الكل،ة
 0.94 4.26 122  لي 

  الةغ،ر  0.129 1.522 307
 0.73 4.11 187 أ ب  ) ن ان (

 (0.01، ** دالة عند مستوى )( فأقل0.05دالة عند مستوى )*

توقعات الوباب اليمبل،ل  مأوسطات    ذات  اللة  حصائ،ةأنه تولد  رنق  نالحظمل الادنل ال ابق 
فل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة الاامعدات ال الا،اة لي الزناج حول أ ناا 

 ايصددقاءن نالأعلدد،م الددأعلمن اآلخدر الددزنج تفهددمن اليوداكل حدل) د  الياداالت:  الكل،دة تبعدا  ليأغ،در
 وقد كانت الفروق كما يلي: .(نالا،ران

ياات ( للكل4.08( مقاتال  4.46كانت الفروق لصالح الكلياات الللمياب تمسو اس ح ااتي   :حل المشاكل

 ب(. األدتيب  اإلن اني
( 3.98( مقاتاال  4.42كاناات الفااروق لصااالح الكليااات الللميااب تمسو ااس ح اااتي   :سفهااا الاااوخ ا  اار

 للكليات األدتيب  اإلن انيب(. 

للكلياات  (4.15( مقاتال  4.44كانت الفروق لصالح الكليات الللميب تمسو س ح ااتي   :السللا والسلليا

 األدتيب  اإلن انيب(. 

( 4.01( مقاتال  4.50ت الفاروق لصاالح الكلياات الللمياب تمسو اس ح ااتي  كانا: األصدقاء والجيران

 للكليات األدتيب  اإلن انيب(. 

توقعدات الوددباب اليمبلد،ل  لددي الدزناج حددول مأوسدطات  دد   ذات  اللددة  حصدائ،ة درنق  لااا سرهاارتينماا 
 الكل،دة بعدا  ليأغ،درتالزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل  الا،اةأ ناا 
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الي دددائل ن االحأدددران اليأبدددا لن الأياطدددبن  هدددم الدددزنج اآلخدددرن العيدددلن الي دددائل الدس ،دددةالياددداالت: ) ددد  
ن أنقدددات الفدددراغن اليهدددان الزنل،دددةن الي دددائل الصدددا،ةن العالقدددات مدددع ايقددداابن اتيددداذ المدددراااتن الياصدددة

 (.ةالدالة الكل،ن الي ائل اليال،ةن ايطفالن الي ائل الويص،ة
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 الفصل الخامس

 :نتائج الدراسةمناقشة 
توقعددددات الوددددباب اليمبلدددد،ل  لددددي الددددزناج حددددول أ ناا الا،دددداة الزنل،ددددة لدددددن  ، ددددة مددددل طلبددددة  الددددة ن  

تفهمما المم  ج  دد  لا ددة مادداالت الدااسددة )حددل اليودداكلن  الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل

الأعلدد،من ن العيددلن  هددم الددزنج اآلخددرن الأياطددبن االحأددران اليأبددا لن الددأعلم المسمما ل الدينيممة   اآلخمم  

يهدان ايصدقاء نالا،رانن الي ائل الياصةن اتياذ المراااتن العالقات مع ايقاابن الي ائل الصدا،ةن ال

 .سطةمأو الزنل،ةن أنقات الفراغن الي ائل الويص،ةن ايطفالن الي ائل اليال،ة( لان  

 ه  ذا لاندددد  هددددذه الأوقعددددات مب ،ددددة  لددددي أسدددداس ترلددددع للددددزنل،لنتعددددزن الباحثددددة هددددذه ال أ،اددددة  لددددي أندددد

شدرة ن ح،ث دتون لأام،ق هدذه الأوقعدات  القدة مباأنف هيان نال ترلع بوتلها الكل   لي العائلة اليوسعة

ت ي ناا الا،ددداة  الدددة الأوقعددانلك  ددا نددرن أن ن  إندده داددددث توا ددق ب، هيدددا ت اصددر   ددد لدددال الوددريت،ل

اينضداع الأد  ديدر بهدا الودعب الفل دط،   سدواء  ايم ،دة أن  لاءت مأوسدطة ب دبب  وامدل  ددة م هدا:

لعدل الودباب ا دةن نب دبب ااتفداع ن دبة البطالدة ن ددن تدو ر  درص  يدلن لدل هدذا ال ،اس،ة أن االقأصد

صددد،اتن نايشدددتال مدددل الا،ددداة نمدددل الوي نم دددأويات ميألفدددة لدددي أنيددداط  مدددل لدددال الا  ددد،ل دطلعدددون 

الوباب توقعات أن ح،ث  خلم    دهم توقعات مرتبطة بالواقع الذي دع،وون  ،هنالييألفة مل ال لوك 

 دالواقع الفل دط،    د  ظدل  نلداءت م  داية مدع الواقدع الفعلد  الدذي دع،ودون  ،ده اليمبل،ل  لي الزناج

مددل  ون مددل شددح اليددواا ن ناليزيددداالحددأالل  دد  الضددفة الغرب،ددة دعتدد  اليددرااة لدددن اي ناج الددذسل دعددان

ن ددن  اليأراكية الأ  توتل  وامل أساس،ة     دن تام،دق الأوقعداتن ناإلحباطاتالااالت الضاغطةن 

   .الأوا ق نالرضا الزنال  نصوال بالصرا ات ناي مات حأي الأفكف نالطالق
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 ت ح،اتها الييألفة:ااالايسرةن نمدن نااحها    م الأوقعات حول ان اان ن هذه  نترن الباحثة

،ةناالقأصا دةن االلأيا ،ة نج مل دمع    مرلز هذه الأوقعاتن توقعات الز  ح،ث ن نايسر يةن نالزنل 

،اة ن  د الأفك،ر    تام،ق الأوقعات مل الا .يهي،ة الوريف    تام،ق هذه الأوقعات ن نذلفشريته

 ا ه الأوقعات؟ نهبوراكأه تام،ق هذ هو الوريف اليأوقع الذي س ضيل ن ال بد مل معر ة ملالزنل،ة

ل   م ناد  مل هو الوريف الذي ابيا دضيل ل ا تام،ق توقعات ا.  م ال ع  للباث  نناد  توقعات ا

ن الوريفن خاصة أ ن ان اا لأام،ق هذه الأوقعات نهذا ما ن عي  ل،ه   د اخأ،اا الي اسبالوريف 

 ن معدء  يل،ة االخأ،اااظة الأفك،ر    الزناج نبد م ذ لالزنل،ة نالأوا ق الزنال  قد ديأ الا،اة

تد ن  ااسة االسأعدا  لذلفن  م المداة  لي تايل أ باء ذلف. نهذا س  ام مع ما أشاات  ل،هن نأائج 

 اجالزن  مل الي بمة الأوقعات تام،ق ب،ل  القة نلو حول الأوقعات   د اخأ،اا الوريف  لي ( 2014)

 عم ة/الزنج سلوك توا ق   د أنه  لي دو،ر مان الزنل،ة الا،اة    الزنال  نالرضا الأوا ق نب،ل

 .الزنال  ناالن اان الرضا    الياصلة نتكون  ميت ا الزنال  الأوا ق دصبح الوريف توقعات

اآلخر    مدن الم،ان  شااة  لي الأوقعات مل الزناج  ،تون اليع ي هو توقعات لل شريف ملن  د اإل

ن لذلف نالحظ أن نبالاو ة الأ  سأوقعها نمدن تام،ق هذه الأوقعات نهابأ ناا الزناج نكسهامه ب

   لا ة اليااالت ناي ناا  مأوسطةالوباب الاامع  اليمبل  لي الزناج لدده توقعات 

نهذا ما دعز ه  .نذلف ب بب الظرنف الأ  تم ذلرها أ  سأوقعها مل شريته الي أمبل ال

هد   للكوف  ل معاس،ر اخأ،اا شريف الا،اة ليا أ      ااسأهم ال (2015الومران نآخرنن )

أن ه اك اتااه الأ  توصل   لي  (2016 ااسة مر ب )ناتفم  مع . سراها طلبة لامعة ال،رموك

 دااب  ناو اليعاس،ر ال ف ،ة لالأأك،د  لي العاطفة نالأوابه    اليزاج نالهدنء نتايل الي ؤنل،ةن 

ة    اخأ،اا شريف الا،اةن ب، يا ه اك اتااه سلب  ناو ضرناة نح ل اليظهر نالكالن ليعاس،ر أساس،
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الأاان     الوتل ن   العير   د اخأ،اا شريف الا،اةن نه اك اتااه  دااب  ناو اليعاس،ر ايخالق،ة 

كالأأك،د  لي االلأزان الدس  ن نالصدقن نايمانةن نالأمدسر ناالحأران ليعاس،ر ٍأساس،ة    اخأ،اا شريف 

نه اك اتااه  دااب  ناو اليعاس،ر اال أبااية لالأأك،د  لي الا ب نال  بن الأوااك    الم،م الا،اةن 

االلأيا ،ةن الأمااب    الأاص،ل الدااس ن نالأمااب    الي أون اليا ي ليعاس،ر أساس،ة    اخأ،اا 

 شريف الا،اة.

 

 فرضيات الدراسة:مناقشة 
    (α≤0.05)حصائ،ة   د م أون الداللة ال تولد  رنق ذات  اللة   الفرضية األولى:

 الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا  مأوسطات

 ال وع. تبعا  ليأغ،رالاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

ول أ ناا مأوسطات توقعدات الودباب اليمبلد،ل  لدي الدزناج حد دن نلو   رنق ذات  اللة  حصائ،ة    

 دد   ال ددوعتبعددا  ليأغ،ددر الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل 

اليادداالت: )حددل اليودداكلن الي ددائل الدس ،ددةن العيددلن  هددم الددزنج اآلخددرن الأياطددبن االحأددران اليأبددا لن 

. ن الي ددائل الويصدد،ةن ايطفددال(الددأعلم نالأعلدد،من ايصدددقاء نالا،ددرانن الي ددائل الياصددةن أنقددات الفددراغ

مأوسدددطات توقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل  لدددي الدددزناج حدددول أ ناا  ددد    الدددة  حصدددائ،ا  ب، يددا ظهدددرت  دددرنق 

 دد   ال ددوعتبعددا  ليأغ،ددر الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل 

ات مدددع ايقددداابن الي دددائل الصدددا،ةن اليهدددان الياددداالت: )تفهدددم الدددزنج اآلخدددرن اتيددداذ المدددراااتن العالقددد

لاندد  الفددرنق لصددالح الددذلوا .  دد  ماددال تفهددم الددزنج اآلخددر الزنل،ددةن الي ددائل اليال،ددةن الدالددة الكل،ددة(

لانددد  الفدددرنق لصدددالح ن ددد  مادددال اتيددداذ المدددرااات  ( لرنددداث.4.00( ممابدددل )4.27بيأوسدددط ح ددداب  )
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لانددد  ن ددد  مادددال العالقدددات مدددع ايقدددااب  نددداث.( لر4.04( ممابدددل )4.44الدددذلوا بيأوسدددط ح ددداب  )

ن د  مادال الي دائل الصدا،ة  ( لرنداث.4.10( ممابل )4.41الفرنق لصالح الذلوا بيأوسط ح اب  )

ن ددد  مادددال اليهدددان  ( لرنددداث.4.06( ممابدددل )4.37كانددد  الفدددرنق لصدددالح الدددذلوا بيأوسدددط ح ددداب  )

ن دد  ماددال  ( لرندداث.4.13( ممابددل )4.45لاندد  الفددرنق لصددالح الددذلوا بيأوسددط ح دداب  )الزنل،ددة 

أدضدا   ( لرنداث.3.87( ممابدل )4.22لاند  الفدرنق لصدالح الدذلوا بيأوسدط ح داب  )الي ائل اليال،ة 

توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول    مأوسطات  كوف  ال أائج  ل نلو   رنق  الة  حصائ،ا  

اليأعلمددة باليعدددل  الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،ددل أ ناا الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات

ح،دث لاند  الفدرنق لصدالح الدذلوا بيأوسدط ح داب   العان ليااالت الدااسة لي،عها تبعا  ليأغ،ر ال وع.

  ( لرناث.4.06( ممابل )4.28)

نتددرن الباحثددة سددبب ظهددوا الفددرنق لصددالح الددذلوا  دد  لا ددة اليادداالت الأدد  ظهددرت  ،هددا الفددرنقن بددأن 

 نباتم أنه س بثق مل ماأيع  رب ن ح،ث الثما ة ال ائدة بدأن الرلدل هدو الدذي دع،دلاب الفل ط،   الوب

نيأايل اي باء االقأصا دةن نب بب  دن تو ر  رص  يل لا ،ة لليدريا،لن  مدد أ ن هدذا  لدي تيدوف 

 .ةريف الا،االوباب الذلوا مل الي أمبل الياهول نالذي بدناه أ ر  لي توقعاتهم الي أمبل،ة ي ناا ش

ني ددأط،ع االسددأاابة بصددواة مالئيددة  الودديص الددذي دعددرف مدداذا سأوقددع  دد  موقددف معددد،لمددل ه ددا  ددإن 

 ن قدرب الأوقعدات أن بعددها  دل الواقدع الام،مد  ال دعأيددن ح،دث  دتون مأوا ما     الدنا الدذي دمددون بدده

بددل  الفر دددة نالا  دد،ة  مدددطن  لددي اخددأالف اليبددرات الا،ات،ددة بدد،ل الددزنل،ل قبددل الددزناج نال  لددي العوامددل

نالياأيع،ة الأ   دعأيد  لي لوانب أخرن مهية لالعوامل االلأيا ،ة نالاضدااية نالدس ،دة ناالقأصدا دة

الي دد ول،ة اليال،ددة  أ ت  لددي ظهددوا أ ناا لدسدددة ناخأفدداء أ ناا أخددرنن  مددد أصددبا  اليددرأة توددااك  دد 

الوالددسلن نأصدبا   الي زل،دة توددااك  د  بعددض أ ناا نأصبح الرلدل دودااك  د  ترب،دة ايب داءن نالعيالدة
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ايسدرةن نبودتل  دان لليدا  بعض اليؤس ات االلأيا ،ة لالاضدانة نال دا ي تمدون بال ،ابددة بددبعض أ ناا

مددل الواقددعن ليددا أن  قريبددةالددزناج  كددان الأغ،ددر  دد  الياأيددع بط، ددا  لاندد  احأيال،ددة تمددااب الأوقعدددات  دددل

ب، هدا نيدؤ ي  لدي  مددان الأدوا ن بد،ل أ اء  هدا سأ دبب  د  حددنث الأضدااب  ،يددات ام  أ ناا الفدر  نلثرت

 .مهامها

ال أدائج نلدو  الأ  أظهرت ( 2015 ااسة الومران نآخرنن )نهذه ال أ،اة تأعااض مع ما توصل   ل،ه 

اخدددأالف  ددد  ترت،دددب معددداس،ر اخأ،ددداا شدددريف الا،ددداة لددددن طلبدددة لامعدددة ال،رمدددوك تبعدددا  ليأغ،دددر الاددد  ن 

نلدو   درنق ذات  اللدة الأد  توصدل   لدي  (2012) اليدزيل  ااسة. لذلف تعرض  مع لح االناثنلصا

 حصددائ،ة بدد،ل مأوسددطات تمدددسرات  ، ددة الدااسددة حددول موددتالت الي ددأمبل الزنالدد  نايكددا دي  تعددزن 

أن اليعداس،ر هدا أظهدرت نأائاالأ   (,2012Wang)ناخألف  أدضا  مع  .ليأغ،ر الا   لصالح اإلناث

 .أيا ،ة ناالقأصا دة احأل  اليرتبة اينلي   د اإلناثاالل

ت مأوسطا    (α≤0.05)ال تولد  رنق ذات  اللة  حصائ،ة   د م أون الداللة  الفرضية الثانية:

الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات  الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا 

 الاامعة. ليأغ،ر تبعا  الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

مأوسدطات (  د  α≥0.05نلو   رنق ذات  اللة  حصائ،ة   د م دأون الداللدة )توصل  الدااسة  لي 

الزنل،دددة لددددن  ، دددة مدددل طلبدددة الاامعدددات  الا،ددداةتوقعدددات الودددباب اليمبلددد،ل  لدددي الدددزناج حدددول أ ناا 

ن اآلخدر الدزنج تفهدمن اليوداكل حدل د  ماداالت ) الاامعدة تبعدا  ليأغ،درالفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،دل 

 لي دائلان نالا،دران ايصددقاءن نالأعلد،م الدأعلمن اليأبدا ل االحأدرانن اآلخدر الدزنج  هدمن الدس ،دة الي دائل

 نالفدراغ أنقداتن الزنل،دة اليهدانن الصدا،ة الي دائلن ايقدااب مدع العالقداتن المدرااات اتيداذن الياصدة

 نه   الة  حصائ،ا.  (α <0.05ان  ق،ية ). ح،ث لالكل،ة الدالة(ن لذلف ظهرت  رنق    ايطفال
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ذات  اللدددة  لدددم تظهدددر  دددرنق الياددداالت )العيدددلن نالأياطدددبن نالي دددائل اليال،دددة( أمدددا  ،يدددا ديدددص بم،دددة 

الزنل،ة لدن  ، ة مل  الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا    مأوسطات   حصائ،ة

 .الاامعة تبعا  ليأغ،ر طلبة الاامعات الفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل

 ظهددرت الفددرنق بدد،ل بول،أك ،ددف  ل ددط،ل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح حــل المشــاكل :

بول،أك ،ددف  ل ددط،ل الددذسل لددان  نا حددل اليودداكل   دددهم أ لددي. أدضددا  ظهددرت  ددرنق بدد،ل لامعددة 

ليوددداكل اليل،دددل نلامعدددة المددددس اليفأوحدددةن نلانددد  لصدددالح لامعدددة اليل،دددل الدددذسل لدددان  نا حدددل ا

   دهم أ لي.

 ظهددرت الفددرنق بد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح تفهــم الــزوج اآلخــر :

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا تفهم الزنج اآلخر   دهم أ لي.

 ظهددرت الفددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح المســائل الدينيــة :

 لان  نا الي ائل الدس ،ة   دهم أ لي. لامعة اليل،ل الذسل

 ظهرت الفرنق بد،ل بول،أك ،دف  ل دط،ل نلامعدة اليل،دلن نلاند  لصدالح لامعدة فهم الزوج اآلخر :

اليل،ددل الددذسل لددان  نا  هددم الددزنج اآلخددر   دددهم أ لددي. أدضددا  ظهددرت  ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل 

لدان  نا  هدم الدزنج اآلخدر   ددهم نلامعة المددس اليفأوحدةن نلاند  لصدالح لامعدة اليل،دل الدذسل 

 أ لي.

 ــادل ــرام المتب : ظهددرت الفددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح االحت

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا االحأران اليأبا ل   دهم أ لي.

 امعدة : ظهرت  رنق ب،ل لامعة اليل،دل نلامعدة المددس اليفأوحدةن نلاند  لصدالح لالتعلم والتعليم

 اليل،ل الذسل لان  نا الأعلم نالأعل،م   دهم أ لي.
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 ظهرت الفرنق ب،ل بول،أك ،ف  ل ط،ل نلامعة اليل،لن نلان  لصالح لامعدة األصدقاء والجيراف :

اليل،ددل الددذسل لددان  نا ايصدددقاء نالا،ددران   دددهم أ لددي. أدضددا  ظهددرت  ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل 

ح لامعة اليل،ل الذسل لان  نا ايصددقاء نالا،دران   ددهم نلامعة المدس اليفأوحةن نلان  لصال

 أ لي.

 ظهددرت  ددرنق بددد،ل لامعددة اليل،دددل نلامعددة المدددس اليفأوحدددةن نلاندد  لصدددالح المســائل الخاصـــة :

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا الي ائل الياصة   دهم أ لي.

 فأوحددةن نلاندد  لصددالح : ظهددرت الفددرنق بدد،ل بول،أك ،ددف  ل ددط،ل نلامعددة المدددس الياتخــاذ القــرارات

بول،أك ،ف  ل ط،ل الذسل لان  نا اتياذ المرااات   دهم أ لين نظهدرت  درنق بد،ل لامعدة اليل،دل 

نلامعددة المددددس اليفأوحدددةن نلانددد  لصدددالح لامعدددة اليل،دددل الدددذسل لدددان  نا اتيددداذ المدددرااات   ددددهم 

 أ لي.

 اليفأوحدةن نلاند  لصدالح : ظهرت الفرنق ب،ل لامعة اليل،ل نلامعة المددسالعالقات مع األقارب 

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا العالقات مع ايقااب   دهم أ لي.

 ظهددرت الفددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح المســائل الصــحية :

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا الي ائل الصا،ة   دهم أ لي.

 ف  ل ددط،ل نلامعددة اليل،ددلن نلاندد  لصددالح لامعددة : ظهددرت الفددرنق بدد،ل بول،أك ،ددالمهــام الزوجيــة

اليل،دددل الدددذسل لدددان  نا اليهدددان الزنل،دددة   ددددهم أ لدددي. أدضدددا  ظهدددرت  دددرنق بددد،ل لامعدددة اليل،دددل 

نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح لامعددة اليل،ددل الددذسل لددان  نا اليهددان الزنل،ددة   دددهم 

 أ لي.
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 ل نلامعدددة اليل،دددلن نلانددد  لصدددالح لامعدددة : ظهدددرت الفدددرنق بددد،ل بول،أك ،دددف  ل دددطأوقـــات الفـــراغ،

اليل،ل الذسل لان  نا أنقات الفراغ   دهم أ لي. أدضا  ظهدرت  درنق بد،ل لامعدة اليل،دل نلامعدة 

 المدس اليفأوحةن نلان  لصالح لامعة اليل،ل الذسل لان  نا أنقات الفراغ   دهم أ لي.

 دس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح : ظهددرت  ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المددالمســائل الشخصــية

 لامعة اليل،ل الذسل لان  نا أنقات الفراغ   دهم أ لي.

 ظهدددرت الفدددرنق بددد،ل لامعدددة اليل،دددل نلامعدددة المددددس اليفأوحدددةن نلانددد  لصدددالح لامعدددة األطفـــال :

 اليل،ل الذسل لان  نا ايطفال   دهم أ لي.

 دط،ل نلامعدة اليل،دلن نلاند: ظهدرت الفدرنق بد،ل بول،أك ،دف  لالدرجة الكليـة لمجـاالت الدراسـة   

 الزنل،ة الا،اةتوقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا لصالح لامعة اليل،ل الذسل لان  

  دددهم أ لددي. أدضددا  ظهددرت  ددرنق بدد،ل لامعددة اليل،ددل نلامعددة المدددس اليفأوحددةن نلاندد  لصددالح 

   ددهمالزنل،ة  الا،اةأ ناا  توقعات الوباب اليمبل،ل  لي الزناج حوللامعة اليل،ل الذسل لان  

 أ لي.

 قدد د دهم  لدي حدد لب،در  د  ا ددع م ددأون  نالأواصدل ال،دوم  بودتل مباشدرنأن الأمااب  ةعأمد الباحثتن 

بددد،ل  هددذه الأوقعدداتن نيعيددل  لددي   دددم الأوقعددات مددل الوددباب الادددامع  حددول أ ناا الا،دداة الزنل،دددة

لل م هيا لآلخدرن نذلدف لولدو  أاضد،ة معر ،دة ب، هم نتمبل  نيؤ ي  لي حدنث الأفاهم  ،يا الطر ،لن

نلدو  نفد  الي دأون  لدذلف سدؤ ي  لدينالمداة  لي   ااة اليوقفن  موأرلةن نقدا موأرك مل الثما دةن

دعيدددل  لدددي خلدددق انذ الأعدددانن ناالنددددماج مدددل ألدددل تام،دددق الودددريت،ل مدددل الطيدددوذ نالأوقعدددات بددد،ل 

لح طلبدددة لامعدددة اليل،دددل نلامعدددة بول،أك ،دددف لدددذا نالحدددظ أن الفدددرنق لانددد  لصددداايهدددداف اليودددأرلةن 

 ل ط،ل  لي ح اب طلبة لامعة المدس اليفأوحةن نسبب ذلف أن لامعة اليل،ل نلامعة بول،أك ،دف 

 لددي  تدد  طلبددة  ل ددط،ل س ددأظم الطلبددة  ،هيددا  لددي مما ددد الدااسددة ناليااضددرات طددوال ايسددبوعن 
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ن لدذا  دإن الأواصدل ل،ي  ب،ل هدذه الاامعداتنذلف الخأالف  ل فة ال ظان الأعلامعة المدس اليفأوحة 

ب،دد هم دتددون  بددر مواقددع الأوصددل االلأيددا    دد  أغلددب الوقدد ن نهددذا دملددل مددل االحأكدداك اليباشددر 

ب، همن ننمدل الثما دات ناليبدراتن نالأعدرف  لدي بعضدهم بودتل أ ضدل با،دث سرسدم لدل شداب أن  أداة 

  ناا اليأوقعة مل لل ناحد م هم.صفات شريتة ح،اته أن شريف ح،اتهان ناي   مي،لأه موا

لطدرق ا لم تعد  يل،ة االخأ،اا الزنال  قاصرة  لي االخأ،اا ايسري  مط بل أصبح ه اك  دد ا  مدل

 نالوسدددددائل الأددددد  تعيدددددل ل بدددددا  لدددددي ل دددددب مدددددع الددددددنا الدددددذي لانددددد  ت فدددددر  بددددده ايسدددددرة  ددددد  ال دددددابقن

 رافن ن مدددا  لألطدددر الودددر ،ةنتكيدددل  ل دددفة االخأ،ددداا الزنالددد   ددد  تدددو ،ر  دددرص مأعدددد ة لاي،دددع ايطددد

لأد   ضدا ة  لدي بعدض العوامدل الثما ،دة نااللأيا ،دة ا الفل دط،  .نااللأيا ،ة نالثما ،ة    الياأيدع 

مأعدددد ة لالخأ،ددداا الزنالددد  نلعلددد  اي دددرا  مدددؤهل،ل لييااسدددة أ نااهدددم  ددد    يلدد   لدددي تدددو ،ر  دددرص

عدا ات  دوع الثمدا   نالاضدااين ناخدأالف الالو  ن نانأواا العلم ناليعر دةن نالأ االخأ،اان مثل:  يا ة

نتطددوا نسددائل الكوددف   هددان ننلددو  الرغبددة اليلاددة  دد  اينسدداط  الفل ددط،  ن نالأمال،ددد  دد  الياأيددع

االخأ،دددداا الزنالدددد  ال ددددائدة نالأدددد  تأضددددح مددددل خددددالل ال مددددد اليولدددده لهددددا  االلأيا ،ددددة لأغ،،ددددر أنيدددداط

 .ناليطالبة الصرياة بالأغ،،ر

 بمةن مددددل اليفأددددرض أن تأامددددق  يل،ددددة االخأ،دددداا الزنالدددد  ن مددددا  لعددددد  مددددلن دددد  ضددددوء ايطددددر ال ددددا

 الوسددائل اليأاحددة للاي،ددع ح ددب ق ا دداتهم الويصدد،ة نااللأيا ،ددة نتعيددل  لددي تمددددم خدددمات هددد ها

 ال هائ  هو الزناجن غ،ر أن قبول  حدن طرق االخأ،داا الزنالد   نن غ،رهدا أمدر دصدعب قبولده مدل

 عمتق الياأيع نمؤس اته الييألفة تمددم الطرق الي اسبة نالأ  تأياشي كل الف ات نلذا تمع  لي  ا

 .نت هم ل با   لي ل ب مع الطرق ايخرن اليعرن ة ناليمبولة مل الياأيع نطب،عة مأغ،رات العصر
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 مأوسطات    (α≤0.05)ال تولد  رنق ذات  اللة  حصائ،ة   د م أون الداللة  الفرضية الثالثة:

الزنل،ة لدن  ، ة مل طلبة الاامعات  الا،اةليمبل،ل  لي الزناج حول أ ناا توقعات الوباب ا

 الكل،ة. تبعا  ليأغ،رالفل ط، ،ة    ماا ظة اليل،ل 

مأوسددطات توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي توصددل  الدااسددة  لددي نلددو   ددرنق ذات  اللددة  حصددائ،ة  دد  

 تبعدا  معدات الفل دط، ،ة  د  ماا ظدة اليل،دل الزناج حدول أ ناا الا،داة الزنل،دة لددن  ، دة مدل طلبدة الاا

. ن(نالا،درا نالأعلد،من ايصددقاء اآلخدرن الدأعلم الدزنج اليوداكلن تفهدم حدل) د  الياداالت:  الكل،دةليأغ،ر 

 نقد لان  الفرنق ليا سل :

( للكل،دات 4.08( ممابدل )4.46حل اليواكل: لان  الفرنق لصالح الكل،دات العلي،دة بيأوسدط ح داب  )

 إلن ان،ة(. اي ب،ة )ا

( 3.98( ممابدددل )4.42تفهددم الددزنج اآلخددر: لاندد  الفددرنق لصدددالح الكل،ددات العلي،ددة بيأوسددط ح دداب  )

 للكل،ات اي ب،ة )اإلن ان،ة(. 

ت ( للكل،دا4.15( ممابدل )4.44الأعلم نالأعل،م: لان  الفرنق لصالح الكل،ات العلي،ة بيأوسط ح اب  )

 اي ب،ة )اإلن ان،ة(. 

( 4.01( ممابددل )4.50ان: لاندد  الفددرنق لصددالح الكل،ددات العلي،ددة بيأوسددط ح دداب  )ايصدددقاء نالا،ددر 

 للكل،ات اي ب،ة )اإلن ان،ة(. 

مأوسددطات توقعددات الوددباب اليمبلدد،ل  لددي الددزناج حددول أ ناا  دد    الددة  حصددائ،ا  ب، يددا لددم تظهددر  ددرنق 

 دد   الكل،ددةتبعددا  ليأغ،ددر ل الا،دداة الزنل،ددة لدددن  ، ددة مددل طلبددة الاامعددات الفل ددط، ،ة  دد  ماا ظددة اليل،دد

الي ائل الدس ،ةن العيلن  هم الزنج اآلخرن الأياطبن االحأران اليأبا لن الي ائل الياصدةن اليااالت: )
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اتيددداذ المدددراااتن العالقدددات مدددع ايقددداابن الي دددائل الصدددا،ةن اليهدددان الزنل،دددةن أنقدددات الفدددراغن الي دددائل 

 كل،ة(.الويص،ةن ايطفالن الي ائل اليال،ةن الدالة ال

نييتددل تف دد،ر هددذه ال أ،اددة  دد  ضددوء طب،عددة العالقددة  ،يددا بدد،ل اليعدداس،ر نالكل،ددةن ح،ددث أن طلبددة لل،ددات 

لهددا   ذ لربيدا لاند  الكل،دات العلي،دة تأطلدبدتونوا هدا ئ  الطبداعن نمأزندون انفعال،دا  نشيصد،ا ن العلون 

بدة    نالثمدا   الدذي دع،وده الطلأكبر مل ح،ث الوق  ناإلمتانات نهذا بدناه دعو   لدي الواقدع االلأيدا

أدرض الس،يا    الكل،ات العلي،ة ذات الكلفة اليا دة العال،ة نالاهد الكب،ر؛  لي العتد  مدل ذلدف مدا دع

لدده الطلبددة  دد  الكل،ددات اي ب،ددة )اإلن ددان،ة( مددل خددوف شدددسد   اء مددا سددران هم مددل ضددآلة  ددرص العيددل 

لدةن ي قلدق مبتدر   اء الي دأمبل اليه د  خو دا مدل البطااليأاحة ق،اسا  لي الكل،ات العيل،ة ميدا سدؤ ي  لد

ن نهذا سؤ ي بهدم  لدي ن دن الاصول  لي  رصة  يل تف  بيأطلبات ايسرةن نككيال الدااسة الاامع،ة

 ضعف توقعاتهم حول أ ناا الا،اة اليأوقعة مل شريف ح،اتهمن  لي  ت  طلبة الكل،ات العلي،ة.

تدون لددسهم قدداة أ لدي  لدي اخأ،داا شدريف ح،داتهم ضديل الأوقعدات مل ه دا  دإن طلبدة الكل،دات العلي،دة د

ناليواصفددددات أن ايسدددد  الأدددد  د ددددعي الفددددر  مدد هم  لددددي مرا اتهدددا نا أبااهدددا اليم،ددداس أن اليع،ددداا الدددذي 

ودددددكل ديتددددل ا أيددددا ه  دددد  تادسددددد بيددددل سدددد،رتبطن نهددددذه ايسددددد  قدددددد تكدددددون ب،ولول،دددددة: )مدددددا سأعلدددددق بال

نالايددددال نالعيددددر( نم هددددا مددددا هددددو الأيا دددد : )الاددداهن اليتاندددة ناليرتبدددة االلأيا ،دددةن الا دددب نال  دددبن 

 الددددة المرابددددة( أن أخالق،ددددة )الوددددرفن العذايدددددةن ال ددددديعة نايخدددددالق( نم هدددددا مدددددا هدددددو مأعلدددددق بالااندددددب 

ا سأعلددق بالااندددب االقأصدددا ي للوددديص أن بي دددأواه الأعل،يددد  ن الدددة الدس دد  ن الددة تدسددل الفددر ن أن مدد

 ما أدده أن بوسددطه االلأيا د  نم هدا مدا سأعلدق باالن داان نالأفاهدم نمددا د دديي بالاددب نم هددا مددا سأعلددق 

 ددد   يل،دددة اخأ،ددداا شدددريف  بوديص،ة نم،ددول الفددر  نطبا دده نمهاااتدده لأسددد  سأدددم ا أيا هدددا نتفض،لهدددا

الا،دددداةن نهددددذه اليعاس،ددددر نالأوقعددات ترتبددددط  مددددا بالفددددر  نف دددده نبأطددددواه الب،ولولددد  ناحأ،الاتددده نبأكوي ددده 

الأددد  تؤ دددر  ددد  خ،اااتدددهن ن ل،ددده  نأقاابددهال ف ددد ن أن باليا،دددط االلأيا ددد  الدددذي س ودددأ  ،دددهن نبايا أددده 
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،ددداا الزنالددد  هددد  مايو دددة مدددل ايسددد  أن الصفدددات الأددد  دعأيدهدددا الفدددر  الدددال لددان أن  يعاس،دددر االخأ

امدددرأة  ددد  اخأ،ددداا شدددريف ح،اتددده الدددذي سأوا دددق أن سأيثدددل بألدددف الصفددداتن نالأددد  تيألدددف بدناهدددا مدددل  دددر  

 .ق،دم نتفض،دالت ح،ات،دة لدي آخدر نمدل ماأيدع  لدي آخدر ح دب  ما دة الفدر  نمدا نودأ  ل،ده مدل 

الأدد  أظهددرت نلددو   ددرنق بدد،ل الطلبددة  دد   (2011 ااسددة  انيددش نالوي ددان )مدد  هددذه ال أ،اددة مددع ناتف

ناخألفدد  هددذه ال أ،اددة  .معدداس،ر اخأ،دداا شددريف الا،دداة بدد،ل الأيصصددات العلي،ددة نالأيصصددات اإلن ددان،ة

أغ،ددرات )الكل،ددةن نالي دددأون  ددرنق تعددزن ليالأدد  توصددل   لددي  ددددن نلددو   (2012 ااسددة اليددزيل )مددع 

( الأدد  لددم 2015الدااسدد  نم ددأون الأاصدد،ل الدااسدد (. ناخألفدد  أدضددا  مددع  ااسددة الوددمران نآخددرنن )

 تظهر اخأالف    معاس،ر اخأ،اا شريف الا،اة تبعا  ليأغ،ر الأيصص.

 :والبحوث المقترحة التوصيات
 التوصيات أواًل:

 ج  إن الباحثة توص  بيا سل :ب اء   لي ما توصل   ل،ه الدااسة مل نأائ 

 العيل  لي تو ،ة الوباب مل لال الا  ،ل حول أهي،ة ايسرة نالافاظ  لي ب ائها ناسأيرااها مدل 

ع الدذي خالل ترس،خ  ما ة االحأران اليأبا ل نب اء الأوقعات الي أمبل،ة للدزناج باال أيدا   لدي الواقد

 دع،وه شباب ا.

  انل قضادا الزناج نالا،اة االسرية.تفع،ل البرامج اإلاشا دة الأ  تأ 

  ُع ي بأمددم اليدمات اإلاشا دة قبل نبعد الزناج نواء مراكز مأيصصة لراشا  الزنال  ت. 

  نمدن  الة الأوا ق. الا،اةتمددم  ناات نبرامج تثم،ف،ة للياأيع  ل معاس،ر اخأ،اا شريف 

 اخأ،ددداا شدددريف  كثدددر تدددأ ،را  ددد تكث،دددف البادددوث حدددول معددداس،ر اخأ،ددداا شدددريف الا،ددداة ناليأغ،دددرات اي

 .الا،اة
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 ثانيًا: البحوث والدراسات المقترحة
  ااسدددة أ دددر بعدددض اليأغ،دددرات الدديوغرا ،دددة  لدددي توقعدددات الودددباب نالودددابات اليمبلددد،ل  لدددي الدددزناج 

 نمدن الأوا ق ال ف   نااللأيا    لي  ، ات أكبر مل  ، ة الدااسة الاال،ة.

 ل اليأدزنل،ل ناليأزنلدات  د  لدل مدل قطداع غدزة نالضددفة ، بدر حضدااية( بد - ااسدة ) بدر  ما ،دة

 الغرب،ة. 
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 المراجعالمصادر و 
 القرآف الكريم.

 :المراجع العربية
 

ن  نن طبعة نس ة سنن ابن ماجةه(ن 275ابل مالةن أبو  بد ه مايد بل سزيد المزني  ن )ت

 صر.م –الماهرة  –ة نورن تام،ق: مايد  ؤا   بد الباق ن مطبعة  اا  ح،اء الكأب العرب،

ن )نالكأاب مذسل بأحتان ُسنن أبي داودهد(ن 275أبو  ان ن سل،يان بل ايشعث ال ا أان ن )ت

 ل عو دة.ا -الرياض –ايلبان (ن  نن طبعة نس ة نورن ا أ ي به  ريق ب،  اي كاا الدنل،ة 

لبـة  ـج الخلقـي لـدى طالتوافـق الزواجـي  مـا يدر ـه األبنـاء وعالقتـه بالن(ن 2011أبو  يرةن أكدرن )

 اسالة مال أ،رن لامعة اي هرن غزة. المرحلة الثانوية في مدينة غزة،

مجلة علوم (ن ماتات اخأ،اا شريف الا،اة لدن طلبة الاامعة ال،ي ،ةن 2013اإلايان ن  لهان )

 .295 -251ن لامعة ب ترةن الازائرن ص8ن العد  اإلنساف والمجتمع

ب اء (.  نا برامج الأأه،ل    الأو ،ة بالأيط،ط للزناج ن 2013اء. )آل مظفن  ب،دن نالاوي رن غ،د

لة مجايسرة ل  ااسة نصف،ة تال،ل،ة لبرامج الأأه،ل للزناج نالي أف،دسل م ها بيدس ة لدةن 

 .162 -127 ص ن ص21ن نجامعة الملك عبد العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانية

ــالتوافــق الزواجــي وعال(ن 2008باصددويلن أمددل ) ة قتــه باإلشــباع المتوقــع والفعلــي للحاجــات العاطفي

 اسالة مال أ،رن لامعة اإلمان مايد بل سعو  اإلسالم،ةن الرياض. المتبادلة بين الزوجين،

الجامع الُمسند هد(ن 256البيااين أبو  بد ه مايد بل  سيا ،ل بل  براه،م الُاْعِف  الُبيااين )ت

 صلى هللا عليه وسلم وُسَننه وأيامه )صحيح الصحيح الُمختصر من أمور رسول هللا
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 –هد( تام،ق: مايد  ه،ر بل ناصر ال اصرن  اا طوق ال ااة 1422ن )1ط البخاري(،

 لب ان. –ب،رنت 

ن مالة  ااساتن راسة ميدانيةد –عوامل نجاح وفشل العالقات الزوجية ( 2012بلي،رن حف،ظة )

 .41-22ن ص ص(ن الازائر22العد  )

اأة الأرمذين )ت الأرمذين أبو وأ الجامع الصحيح )سنن  هد(ن297 ، ي مايد بل  ، ي بل سأ

ق:  براه،م  طوه  وضن شرلة متأبة نمطبعة ن(ن تام،1962-هد1382ن )1الترمذي(، ط

 مصر. –مصطفي الباب  الالب  نأنال ه 

 ناربرنـامج إرشـادي مقتـرح لتعزيـز التوافـق الزواجـي عـن طريـق فنيـات الحـو  (ن2009لو ةن سه،ر )

 اسالة مال أ،رن الاامعة اإلسالم،ةن غزة.

(  ا ل،ة برنامج  اشا ي تكامل     تيف،ف حدة االضطرابات الزنال،ة لدن 2014حاا ين أحيد )

  ن الماهرة.151-122ص ص (ن154ن  د  )مجلة القراءة والمعرفة ، ة مل الوبابن 

ن نلأهن  ج اليعأيد  لي اليوا  ال ف ،ة س ام،ات العالقة الزنال،ة لدن الزنا .(2015الادس  ن ن اء )

 مصر. ن 98-72ص ص (ن 42ن  د  )مجلة اإلرشاد النفسي

يدس ة االخأالالت الزنال،ة ن القأها باو ة الا،اة لدن  ، ة مل اليعليات ب .(2015ح  ،لن نا دة )

 مصر.  ن81-59ص ص (ن41ن  د  )مجلة اإلرشاد النفسيمتة اليترمةن 

ااسة ( ممومات الأوا ق    الا،اة الزنل،ة ن القأه بالعوامل االلأيا ،ة:  2015اليطاسبةن سوسف )

لوم مجلة دراسات الع لي  ، ة مل اي ناج العامل،ل    اليدااس الاتوم،ة    شيال ايا نن 

 .132-113(ن ص ص2( العد  )42ن اليالد )اإلنسانية واالجتماعية
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أ،دداا شددريف الا،دداة ن القأهددا بددبعض اليأغ،ددرات (ن ماتددات اخ2011 انيددشن  ي ددب نالوي ددانن م ،ددرة )

مجلــة جامعــة الملــك  ،ال ف دد،ة نالدديوغرا ،ددة لدددن  ، ددة سددعو دة نمصددرية مددل طددالب الاامعددة

 .38-17ن اليالد الثان ن العد  الثالثن ص صسعود

ن فيةتصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصح(ن 2014ا افن نص،ر )

 مال أ،رن لامعة م أواي ق  ط، ةن الازائر.اسالة 

(ن خصائص  نج الي أمبل ليا تراها  ، ة مل طالبات لامعة اليلف  بد 2011الر ا  ن صباذ )

 ن ال عو دةن، دراسات عربية في التربية وعلم النفسالعزيز ن القأها ب يات شيص،اتهل

 .170- 145اليالد اليام ن العد  الثان ن ص ص 

 صر.م-ن مؤس ة قرطبةن الماهرة6ن طالوجيز في أصول الفقه(ن 2011كريم ) يدانن  بد ال

(ن تأخر سدل الدزناج لددن الودباب الادامع   ااسدة م،دان،دة  لدي  ، دة مدل طلبدة 2007ال  ا ن لالل )

 سوايا. ن72-55ص  ص العد  اينلن - 23ليالد ا –لامعة  موقن مالة لامعة  موق 

ليو ة ان ليع،ة ك الحياة وأثرها في تحقيق التوافق الزواجياختيار شري(ن 2015ال ،دن الا ،ل )

 للأ ي،ة ايسريةن متة اليترمة.

 – مجلــة جامعــة دمشــقن المتغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة لظــاهرة الطــالق(ن 2010الوددبولن أديددل )

  موق. ن50-23ص ص ابعنالعد  الثالث نالر  - 26اليالد 

 (ن معدداس،ر اخأ،دداا شددريف الا،دداة ليددا سراهددا2015)،ددبن أحيدددن ح ددانن البددبالنين  ،ددوالن اليطالوددمرانن 

ــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــاث والدراســاتطلبددة لامعددة ال،رمددوك ن العددد  اليددام  ، مجل

 ..152-125ن ص ص نالثال ون 
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من  فاعلية الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج في الحد(. 2013الويرين حاتم )

ييلكة ن اسالة مال أ،رن لامعة ناد  العرب،ة للعلون ايم ،ةن الرياضن الةالخالفات الزوجي

 العرب،ة ال عو دة.

عة البعثن مالة لامالذ اء الوجداني وعالقته بالتوافق الزواجي، (ن 2016 ابدسلن اغد ن نبان  يل )

 .101-77ن ص صاليالد الثامل نالثال ونن العد  الثالث

  ون.مال   دالين العد  الثان  ناليية ومفهومها لدى الشباب، الديمقراطي(ن 2011 باسن سعد )

 ن متأبة  اا الثما ةن  يان.التوجيه واإلرشاد النفسي(ن 2000العزةن سع،د )

رافيـة دور أسالي  التفكير ومعايير اختيار الشريك وبعض المتغيرات الديمغ(ن 2011الع زين  رحدان )

اسددالة مال ددأ،رن ة مــن المجتمــع الســعودي، فــي تحقيــق مســتوى التوافــق الزواجــي لــدى عينــ

 لامعة أن المرنن متة اليترمة.

الرضا الزواجي لدى الزوجات  ما تتنبأ به بعض العوامل النفسية ( 2014 و ةن داسي،ل )

 ن اسالة مال أ،ر غ،ر م وواةن لامعة  يان ايهل،ة. واالجتماعية والديموغرافية

ـــم االجتمـــاع والثنا(: 2007غربددد ن  لدددي ) ـــةعل ـــات النظرية)التقليدي ـــة(ا-ئي ن لامعدددة م أدددواين لمحدث

 .8ق  ط، ةن ص

أن  (ن مم،اس لوانب الا،اة الزنل،ة ب،ل الكائل ناليأمولن لامعة1992الماطان ن سع،د بل مانعن )

 .206-6ن ص ص 27ن عسلسلة البحوث التربوية والنفسيةالمرنن متة اليترمةن 

ن جيةواالقتصادية لتأخر سن الزواج دراسة سوسيولو األبعاد االجتماعية (ن 2013مارنسن مايد )

 كل،ة اآل ابن لامعة حلوان.

اليال ات الزنل،ة نانعتاساتها  لي ايسرةن  ااسة م،دان،ة    مدس ة  ن(2010مايو ن حاتم )

 . 62-43ن ص ص( العراق20ن العد  )مجلة دراسات موصليةاليوصلن 
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مجلة جامعة ل ناو معاس،ر االخأ،اا الزنال ن (ن اتااهات الوباب الاامع،،2016مر بن ماهر )

 -201ن ص1ن  د 13ن لامعة الوااقةن اليالد الشارقة، العلوم اإلنسانية واالجتماعية

236. 

امعة مشكالت المستقبل الزواجي واألكاديمي لدى طلبة الج(: 2011اليزيلن سل،يان ح ،ل موسين )

،ةن إلسالمن لل،ة الأرب،ةن الاامعة اراتاإلسالمية بغزة من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغي

 )اسالة مال أ،ر غ،ر م وواة(. 

اج الُمو،ري ال ، ابواين )ت ر المسند الصحيح المختصهد(ن 261م لمن أبو الا ،ل م لم بل الاا 

 ، دوف من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )صحيح مسلم(

 –ه: أبو صه،ب الكرم ن ب،  اي كاا الدنل،ة ن أ أ ي بن(1998-هد1419اقم طبعةن )

 ال عو دة. -الرياض 

ق (ن العالقة ب،ل تام،ق الأوقعات مل الزناج نب،ل الأوا 2015نتدن صالذ الدسل نحي،دةن آالء )

ن ةجامعمجلة ، نالرضا    الا،اة الزنل،ة لدن اي ناج الفل ط، ،،ل    ل وب الضفة الغرب،ة

 .76-53ورن العد  الثان ن ص صاليالد الأاسع  

دى لأثر سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل إلى األمراض النفسية (ن 2014ننو  ن  ط،ية )

 اسالة مال أ،رن لامعة مايد خض،رن ب ترة.(، MMPI2المرأة من خالل تطبيق اختبار )
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  استبانة
 مقياس جوان  الحياة الزوجية

 توقعات حول أدوار الحياة الزوجية
 إعداد األستاذ الد تور / سعيد بن علي بن مانع القحطاني

 يهدف هذا المقياس إلى معرفة توقعات الشباب المقبلين على الزواج
 

 أخي الطال  / أختي الطالبة  

 ..... السالم عليكم ورحمة هللا وبر اته
توقعات الشباا  المبايب ع ىيب  بإلراء  ااسة حول لآدات نصوص مل لامعة اليل،ل  ةمون الباحثت 

 ل بل الخياظبة الزواج حول أدوار الح اة الزوج ة لدى ى نبة مبع بيابة الجامعبات اليييبب ن ة اب  محا
ليددع الب،انددات الال مددة  نبغددرض ال ف دد ناليال ددأ،ر  دد  اإلاشددا  نذلددف اسددأكياال  ليأطلبددات ن،ددل  الددة 

ان باإللابددة  ددل أسدد لأها ن مراتهدد ن لددذا أالددو الأكددرنسددأبانةاالهددذه  اسددأيدان لباددث العليدد ن تددميغددراض ا
 يغدراض البادثسأ دأيدن  بأن اسأااباتكم  لي أس لة هذه االسأبانة سأااط بال رية الال مة نلل ليا 

  مط.العلي  
 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 أ. د. جمال أبو مرق  المشرف:
 آيات وصوص  :ةثالباح             

 جامعة الخليل / قسم علم النفس 
 القسم األول: البيانات األولية:

  أنثي  ذلر   النوع  -1

 المدس اليفأوحة  اليل،ل   بول،أك ف  ل ط،ل   الجامعة :   -2

   أ ب  )  ن ان (    لي   :  الكلية  -3
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حل اليواكل: دع   المداة  لي م اقوة ميألف أنله الوبه  د  الوقد  الي اسدب بطريمدة م اسدبة نالأوصدل  لدي حلدول ترضد  
 الطر ،ل

1.  
مددددا ممددددداا توقددددع بددددأن سبا ا/تبددددا ا  نج/ة الي ددددأمبل  لددددي حددددل الي ددددائل 

  .كبر نتصبح مواكلالصغ،رة غ،ر اليأفق  ل،ها ب، كيا قبل أن ت
  

   
 

2.  
مددا ممددداا توقددع بددأن دعأرف/تعأددرف  نج/ة الي ددأمبل بيط دده/ها   ددددما 

 .دتون ناضاا نصرياا
  

   
 

3.  

ما مددن توقعدف بدأن سأكون/تكدون  نج/ة الي دأمبل قدا اا /ة   لدي  خبدااك 
 دددددل أي م دددددألة أن مودددددتلة  ددددد  ح،اتكيدددددا الزنل،دددددة نبطريمدددددة صدددددرياة 

 .نمباشرة
  

   
 

4.  
توقعدددف بدددأن دأخذ/تأخدددذ  نج/ة الي دددأمبل نلهدددة نظدددرك بعددد،ل  مدددا ممدددداا

 .اال أباا   د الي اقوة أن الأفك،ر    أي موضوع أن موتلة
  

   
 

 تفهم الزنج اآلخر: سأضيل أن دمون الزنج بوضع نف ه    متان الزنج اآلخر    لوانب الا،اة الزنل،ة

5.  
ياك/هدا بيدا تدراه ما ممداا توقعف بأن د هم/ت هم  نج/ة الي أمبل    ق،

   .م اسبا ناو ايقااب لالوالدسل  لي سب،ل اليثال
   

 

6.  
ما ممداا توقعف بأن سأفهم/تدأفهم  نج/ة الي دأمبل تصدر اتف الأد  تأغ،در 

 .تبعا لأغ،ر الظرنف نايحوال اليا،طة بتيا
  

   
 

7.  
ما ممداا توقعف بأن ال دطلب/تطلب  نج/ة الي دأمبل م دف الم،دان بعيدل 

 .اآلخرمأعب تلو 
  

   
 

8.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن د هل/ت ددددهل  نج/ة الي ددددأمبل ق،امددددف بأام،ددددق 

 .توقعات اآلخريل م ف لزنج/ة
  

   
 

 الي ائل الدس ،ة:  الة االلأزان   د الزنل،ل نانعتاس هذا    سلولهم

9.  
مددا ممددداا توقعددف بددأن  نج/ة الي ددأمبل س،ؤ ي/سددأؤ ي أالددان اإلسدددالن 

 . لي الوله اليطلوب
  

   
 

10.  
مدا ممددداا توقعددف بددأن  نج/ة الي ددأمبل س،لأزن/سددألأزن بددآ اب الددزناج  دد  

 .اإلسالن لالو اء باموقف الور ،ة مثال
      

11.  
مدددا ممدددداا توقعدددف بددددأن  نج/ة الي دددأمبل س،رب /سدددأرب  أنال ليدددا ترب،ددددة 

 . سالم،ة
  

   
 

12.  

مددا ممددداا توقعددف بددأن  نج/ة الي ددأمبل سددوف سأبع/تأبددع تعددال،م اإلسددالن 
يددددا سأعلدددددق بالعالقدددددات الياصدددددة ب، كيدددددا لالطا دددددة ناليدددددو ة ناليعاملدددددة  ،

 .الا  ة
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 العيل:  يل الزنل،ل ن القأه    الا،اة الزنل،ة نترب،ة ايطفال

13.  
       .ما ممداا توقعف بأن د يح/ت يح  نج/ة الي أمبل لف بالعيل

14.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن سأرك/تأددددرك  نج/ة الي ددددأمبل مرتبف/هددددا تادددد  

 .تصر ف/ها
  

   
 

15.  
مددا ممددداا توقعددف بددأن د ا دك/ت ددا دك  نج/ة الي ددأمبل بالعيددل  اخددل 

 .الب،    دما تعيل،ل/دعيل    نظ،فة
  

   
 

16.  
ما ممداا توقعف أن دمدن/تمدن  نج/ة الي أمبل مصلاة نش ون ايطفدال 

 . لي  يله/ها
  

   
 

 معر ة ما سأوقع مل ذلف الزنج    حال ق،امه ب لوله ناوه  هم الزنج اآلخر: تف ،ر ال لوك تف ،را  صا،اا  نبالأال 

17.  

مدددددا ممدددددداا توقعدددددف أن دفهم/تفهدددددم  نج/ة الي دددددأمبل ايشددددد،اء اليفضدددددلة 
  دددددددك/ها  ،عيل/ أعيددددددل  لددددددي تام،مهددددددا با،ددددددث ال تي،ددددددب أملف/هددددددا 

 .باسأيراا
  

   
 

18.  

مددددددا ممددددددداا توقعددددددف بددددددأن سرضي/ترضددددددي  نج/ة الي ددددددأمبل م ددددددف بيددددددا 
م،ان به با،ث ال دتون ه اك الااذ  لي الم،ان بيا ت أط،ع،ل/د أط،ع ال

 .هو غ،ر مأ، ر
  

   
 

19.  

مددددددا ممددددددداا توقعددددددف أن دفصح/تفصددددددح  نج/ة الي ددددددأمبل مباشددددددرة  ددددددل 
اليوا ر الام،م،ة ناوك لالأعب،ر  يا تاب/داب أن ال تاب/دادب أن 

 .ترن م ف ن ،ف
  

   
 

20.  

دادددانل أن مدددا ممدددداا توقعدددف أن دفهم/تفهدددم  نج/ة الي دددأمبل مدددا تاانل/
تموله/دموله أن  با،ث ال د اء  هيف لالأفك،ر    أشد،اء لدم تيطدر لدف 

 . لي بال
  

   
 

 تياطب: قداة الزنل،ل  لي ح ل الكالن نح ل اإلصغاء ناالسأياع

21.  

مدا ممدداا توقعدف بدأن دتون/تكدون  نج/ة الي دأمبل قدا اا /ة   لدي الأعب،ددر 
اتضدددح اخأال كيدددا   يدددا  ددد  نف ددده/ها حدددول ايشددد،اء الييألفدددة حأدددي لدددو

 .حولها
  

   
 

22.  
مددا ممددداا توقعددف بددأن ال سأيذ/تأيددذ  نج/ة الي ددأمبل الصددي  أن قطددع 

 .ال ماش لوس،لة لالحأااج  لي موضوع الي اقوة
  

   
 

23.  
ما ممداا توقعف بأن دواالف/تواالف  نج/ة الي دأمبل ب صد،ب م اسدب 

 .   الي اقوات الدائرة    الال ة
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24.  
بددأن سأادث/تأادددث  نج/ة الي ددأمبل معددف غالبددا  ددل  مددا ممددداا توقعددف

 .ايش،اء ال ااة    الا،اة ال،وم،ة
  

   
 

 االحأران اليأبا ل: دع   الأمدسر الكب،ر مل الزنج للزنج اآلخر لوريف    ح،اته

25.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن داأرمف/تاأرمددددف  نج/ة الي ددددأمبل لإن ددددان لدددده 

 .حالاته نشيص،أه اليأي،زة
      

26.  

ممددددددداا توقعددددددف بددددددأن دتون/تكددددددون  نج/ة الي ددددددأمبل ن دددددد   نملأددددددزن  مددددددا
بيصددددد،رليا  الواحدددددد لدددددزنل،ل  دددددال دتدددددون ه ددددداك اسدددددأغالل أن تيلدددددص 

 .كالأفك،ر    الطالق مثال
  

   
 

27.  
مددا ممددداا توقعددف بددأن دمدن/تمدددن  نج/ة الي ددأمبل الع ادددة نالأضددا،ة مددل 

 .ألل ااحأف لأن سؤ رك/ تؤ رك  لي نف ه/ها مثال
  

   
 

28.  
مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن ال سأعالي/تأعدددالي  نج/ة الي دددأمبل  ل،دددف باتدددم 

 .الا   أن اليظهر أن اليعر ة أن ما شابه
  

   
 

 الأعلم نالأعل،م: دع   أن الزناج هو اسأيراا العيل،ات ننيو اليبرات نالأعل،م    الا،اة الزنل،ة

29.  
ة م ددأواك مددا ممددداا توقعددف بددأن ال دملل/تملددل  نج/ة الي ددأمبل مددل ق،يدد

 .الأعل،ي 
  

   
 

30.  
مددا ممددداا توقعددف بددأن دواعف/تودداعف  نج/ة الي ددأمبل  لددي مواصددلة 

 .الأعلم نالأعل،م
      

31.  
مدا ممددداا توقعددف بددأن د هل/ت دهل  نج/ة الي ددأمبل  ااسددأف لأفددا ي مددا 

 .دمطع  ل،ف الأفك،ر لصوت الألفا  أن الرا سو أن ايطفال...الخ
  

   
 

32.  
دوااك/توددااك  نج/ة الي دأمبل  د  تعلدم نم اقوددة  مدا ممدداا توقعدف بدأن

 .اي كاا ناليبرات الادسدة
  

   
 

 ايصدقاء نالا،ران:  القة اي ناج بايصدقاء نالا،ران

33.  
مددا ممددداا توقعددف بددأن ال دماانف/تماانددف  نج/ة الي ددأمبل بدداآلخريل مددل 

 .حولف لايصدقاء نايقااب نالا،ران
  

   
 

34.  
تون/تكدددون  نج/ة الي دددأمبل ذا ح اسددد،ة ناددددو مدددا ممدددداا توقعدددف بددددأن د

 .موا ر اآلخريل لايقااب نالا،ران نايصدقاء
  

   
 

35.  
ما مدن توقعدف بدأن داأرن/تاأدرن  نج/ة الي دأمبل أصددقائف لدأن دتدون 

 .ه اك تمبل لزيااتهم لف مثال
  

   
 

36.  
      مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن سأبع/تأبددددع  نج/ة الي ددددأمبل سددددلوك ح ددددل مددددع 
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 .ذلف تبا ل الزيااات معهم الا،ران بيا   

 الي ائل الياصة: تأعلق بافظ أسراا الا،اة الزنل،ة

37.  
مدا ممدداا توقعددف بدأن سأزيل/تأددزيل  نج/ة الي دأمبل لدف  دد  اليلدب  نمددا 

 .شابه ذلف
  

   
 

38.  
مدددددا ممدددددداا توقعدددددف أن دتون/تكدددددون  نج/ة الي دددددأمبل معأدددددا /ة  ال ظا دددددة 

   .نالأط،ب خاصة   د ال تون 
   

 

39.  
مددا ممددداا توقعددف أن دتون/تكددون  نج/ة الي ددأمبل ااغددب/ة   دد  ال ددتون 

 . ل،ف لليا اغب/ت    ذلف
  

   
 

40.  
ما ممداا توقعف بأن داعل/تاعل  نج/ة الي أمبل نق  ستونف  ل،ده/ها 

 .سااا  نميأعا  
  

   
 

 اتياذ المرااات: ت ،،ر ايموا الييألفة    الا،اة الزنل،ة

41.  
 سذلرك/تذلرك  نج/ة الي أمبل بالعواقب ال لب،ة ما ممداا توقعف بأن ال

 .لمراااتف أن أ يالف ال ابمة باسأيراا
  

   
 

42.  
ما ممداا توقعف بأن دطلب/تطلب  نج/ة الي أمبل موداالأف  د  لي،دع 

 .المرااات اليأعلمة بتيا
  

   
 

43.  
مدا ممدداا توقعددف بدأن دعط،ف/تعط،ددف  نج/ة الي دأمبل  دد  الد ف  لأأيددذ 

 .يألفةالمرااات الي
      

44.  

مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن دعط،ف/تعط،دددف  نج/ة الي دددأمبل الاريدددة التيددداذ 
المدرااات الي اسددبة بيصددوص شد ونف الياصددة لايصدددقاء أن المددراءة أن 

 اليواهدة.... الخ
  

   
 

 العالقات مع ايقااب: حام الصلة نالعالقة مع ايقااب نتأ ،ره    الا،اة الزنل،ة

45.  
ال سأدخل/تأدددددخل  نج/ة الي ددددأمبل  دددد  الودددد ون مددددا مدددددن توقعددددف بددددأن 

 .الياصة بأقاابف
  

   
 

46.  
 ما ممداا توقعف بأن سهأم/تهأم  نج/ة الي أمبل بأهلده/ها ليدا سهأم/تهدأم

 .بف نبأنال ليا
  

   
 

47.  
       .ما ممداا توقعف بأن د ت ف/ت ت ف  نج/ة الي أمبل مع أهله/ها

48.  
لي ددددددأمبل بأقاابدددددده/ها ليددددددا مددددددا ممددددددداا توقعددددددف بددددددأن سهأم/تهددددددأم  نج/ة ا

 .سهأم/تهأم بف نبأنال ليا
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 الي ائل الصا،ة: صاة اي ناج

49.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن سهأم/تهددددأم  نج/ة الي ددددأمبل بالاوانددددب الصددددا،ة 

 .اليأعلمة بايطفال ل و ،ة ايكل نال ظا ة نهتذا
  

   
 

50.  
،ددر مددا ممددداا توقعددف بددأن ال ديااس/تيددااس  نج/ة الي ددأمبل  ددا ات غ

   .صا،ة لالأدخ،ل مثال
   

 

51.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن سرا  /ترا دددد   نج/ة الي ددددأمبل الم،يددددة الغذائ،ددددة 

 .  دما توأري/دوأري أن تعد/دعد الطعان
  

   
 

52.  
ما ممداا توقعف بأن دتون/تكون  نج/ة الي أمبل ملم/ة بيبا ئ الصداة 

 .يثالاينل،ة ليعر ة ما د بب أن دي ع حدنث ايمراض  لي سب،ل ال
  

   
 

 اليهان الزنل،ة: اي ناا الياصة بالرلل نايخرن الياصة باليرأة    ايسرة

53.  
مدددا ممدددداا توقعدددف أن دمون/تمدددون  نج/ة الي دددأمبل بالي دددؤنل،ات الي زل،دددة 

 .كإ دا  الطعان نت ظ،ف نترت،ب ايش،اء.. الخ
  

   
 

54.  
عددد ة مددا ممددداا توقعددف أن دا،د/تا،ددد  نج/ة الي ددأمبل طددبخ أصدد اف مأ

 .مل ايطعية
      

55.  
ما ممداا توقعف أن سأايل/تأايل  نج/ة الي أمبل الي ا دة  د  ل دب 

 .اليال اليطلوب لرنفاق  لي شؤنن ايسرة
  

   
 

56.  
مدددددا ممدددددداا توقعدددددف أن دع ي/تع دددددي  نج/ة الي دددددأمبل بودددددؤنن االطفدددددال 

 .ك ظا أهم ناالهأيان بيأكلهم نموربهم مثال  
  

   
 

 أعلمة بت،ف،ة قضاء أنقات الفراغ لدن الزنل،لأنقات الفراغ: الي

57.  

ما ممدداا توقعدف أن  نج/ة الي دأمبل قدا اا /ة   لدي لعدل أنقدات  راغتيدا 
معدددا ماببدددة نمودددوقة لالمدددداة  لدددي حتاددددة المصدددص نقدددول ال كدددات نمدددا 

 .شابه ذلف بطريمة ممبولة
  

   
 

58.  
 مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن د هل/ت دددهل  نج/ة الي دددأمبل اسدددأيأا ف بوقددد 

 . راغف
  

   
 

59.  

مدددا ممدددداا توقعدددف أن د أيأع/ت دددأيأع  نج/ة الي دددأمبل بيعظدددم ايشددد،اء 
الأدددد  د ددددأيأع/ ت ددددأيأع بهددددا أندددد  ليودددداهدة نفدددد  البددددرامج أن الزيددددااات 

 .نهتذا
  

   
 

60.  
ما ممدداا توقعدف بدأن ال دمض /تمضد   نج/ة الي دأمبل نقد  أكثدر مدل 

 .ايخرن الال ن    الراحة أن الأ ل،ة  لي ح اب ايش،اء 
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 الي ائل الويص،ة: تأكلم  ل اليصائص الويص،ة الأ  د أا ل أن تأو ر    الزنج نالزنلة

61.  
ما ممداا توقعف بأن سأصف/تأصف  نج/ة الي دأمبل بالر اندة با،دث ال 

  .دتون تملب    اليزاج أن   راط    الملق أن مغاالة    الغ،رة
  

   
 

62.  
ج/ة الي دأمبل ذا  مل،دة مرندة مأفأادة ما ممداا توقعف أن دتون/تكون  ن 

 .قا اة  لي الأك،ف مع مأطلبات ح،اتكيا الادسدة
  

   
 

63.  
مدددا ممدددداا توقعدددف أن دتون/تكدددون  نج/ة الي دددأمبل م دددأمل/ة نمعأيدددد/ة 

   . لي ال ف     المرااات ناي يال الي اسبة
   

 

64.  

ما ممداا توقعف أن دتون/تكون  نج/ة الي أمبل غ،ر مأصف/ة ب دلوك 
   .الع ف نالار ة نماانلة ال ،طرة  ل،ف

   
 

 ايطفال: معر ة اليبا ئ ايساس،ة    الأرب،ة نطرق الأرب،ة ال ل،ية نل،ف،ة الأعامل مع ايطفال

65.  
ما ممداا توقعف بأن دأخذ/تأخذ  نج/ة الي أمبل مصلاة ايطفدال بعد،ل 

 .اال أباا   د اتياذ أي قراا
  

   
 

66.  
ق/تأفدددق معدددف  نج/ة الي دددأمبل  لدددي طريمدددة مدددا ممدددداا توقعدددف بدددأن سأف

 .ناحدة لأرب،ة ايطفال نالأعامل معهم
      

67.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن دتون/تكددددون  نج/ة الي ددددأمبل ملددددم/ة باليبددددا ئ 

 .ايساس،ة لأرب،ة ايطفال
  

   
 

68.  
ما ممداا توقعدف بدأن دتون/تكدون  نج/ة الي دأمبل ضدابط/ة للد ف    دد 

 . ي ضربهم أن ا ع الصوت  ل،همالأعامل مع ايطفال لأفا
  

   
 

 الي ائل اليال،ة: الأوانا ناالتفاق    ل،ف،ة  نفاق اليال

69.  
مدددددددددا ممدددددددددداا توقعدددددددددف بدددددددددأن سأفق/تأفدددددددددق  نج/ة الي دددددددددأمبل  لدددددددددي مدددددددددا 

 .دصرف/تصرف  ،ه اليال مل أش،اء
  

   
 

70.  
مددددا ممددددداا توقعددددف بددددأن دواالف/تودددداالف  نج/ة الي ددددأمبل  دددد  تدددددب،ر 

 .يأكراة لا اب م،زان،ة ايسرة مثالايموا اليال،ة ال
  

   
 

71.  
       .ما ممداا توقعف بأن ال دتون/تكون  نج/ة الي أمبل    صرف اليال

72.  
مدددا ممدددداا توقعدددف بدددان ديطط/تيطدددط  نج/ة الي دددأمبل شددد، ا مدددل اليدددال 

 .لي أمبل ح،اتكيا الزنل،ة
  

   
 

 

 


