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 مستخلص

المجتمعات في مسألة الزواج بالذات وضرورته، وإنما يكمن االختالف في كيفية اختيار ال تختلف 

ع معين من االختيار، فاالختيار للزواج هو أهم خطوة في حياة الشريك واألسباب التي تدفع إلى نو

 فهو أمر يعني الرجل والمرأة معا. ،اإلنسان

التعرف على طريقة اختيار شريك الحياة لدى الطالبة الجامعية، وما مدى إلى هذه الدراسة  تهدف

وقد طبقت هذه  .ب اختيارهاتأثير متغير دخل األسرة، والكلية، ومكان النشأة، وتعليم الوالدين على أسلو

حيث بلغت حجم العينة  ،متزوجاتالغير  زعبد العزيالدراسة على مجموعة من طالبات جامعة الملك 

المسح االجتماعي بالعينة العمدية،  هو أما المنهج الذي استخدم في الدراسة .( طالبة غير متزوجة033)

يل بيانات الدراسة الميدانية وجد أن مؤشر االختيار ومن خالل تحل .هي أداة جمع البيانات وكانت االستبانة

صي الدراسة وللزواج للطالبة الجامعية يتجه من األسلوب الوالدي إلى أسلوب التعارف الشخصي، وت

تقديم محاضرات وندوات لألسر لتوعية أبنائها معنى االختيار للزواج السليم المبني على القيم الدينية ب

 جتماعية.واألخالقية واال

 

 .الديني الصحي،الزواج  الحياة،شريك  الزواج، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Humans, regardless of origin, religion, orientation, race or creed, 

unanimously agree that marriage is a cornerstone in the life cycle of evolution. 

However, choosing a partner and the reasons behind choosing varies among 

societies and communities. In fact, the process of choosing and choosing a 

partner is a matter that concerns both of the male and the female. 

In this study, we aimed to determine how a female with university 

education chooses her partner, the family variable in such step, the college, 

origin and the parent’s vision as to their daughter's endeavor to choose her 

partner.  

A sample of 300 single female students were subjected to this study, and 

the researcher utilized the vertical social survey as a methodology using a 

questionnaire as a tool for gathering of such information and data needed. By 

analyzing the resultant data derived from the questionnaires, it was clear that the 

family gatherings and interaction with other families is the source of 

'introduction', e.g., the parents of either the male or the female manages to 

'name' the future husband or wife.  

Recommendations: The study recommends launching of forums and 

symposiums for the families that emphasis on religious, ethical and social values 

in relation to choosing the right partner for their sons/daughters.        
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 مقدمة:

، ويقوم على عقد يعتبر الزواج عالقة اجتماعية تقوم على موافقة الشريك على مستوى األنا والشعور

كذلك بل ليس فقط إلشباع العديد من الحاجات البيولوجية والعاطفية،  ،دوار اجتماعية معينةأشرعي للقيام ب

ويعد  العادات والثقافة والحاجات االجتماعية في المجتمع الذي يختار منه شريكا حتى يكونا فيه كوحدة متكاملة.

ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا ﴿لوجهة الشرعية قال هللا تعالى الزواج المدخل الرسمي لتكوين األسرة من ا

. فالزواج في ديننا الحنيف يحمل معنى استمرار األسرة واستقرار 03سورة الرعد، آية  ﴾لهم أزواجا وذرية

زواج، الوالميالد،  :العالقات االجتماعية والجنسية بداخلها، ومن أهم األحداث الثالثة الكبرى في حياة اإلنسان

 الموت.و

ومن الواضح أن أهم قرار في الزواج هو االختيار، فنحن نعيش في عصر االختيار، ذلك أن اإلنسان 

في حياته اليومية يختار نوع طعامه وشرابه وملبسه وتعليميه، وعليه أن يختار أصدقاءه، وهو أيضا مطالب 

الختيار الذي يعتبر رد فعل شخصيته كون بصدد اننسلك طريقة معينة حين  نحنباختيار شريك الحياة، ف

فاالختيار للزواج هو أهم  بكاملها لموقف برمته، وكل ذلك يتأثر إلى حد كبير بالثقافة السائدة في المجتمع.

خطوة في حياة اإلنسان، فهو أمر يعني الرجل والمرأة معا، وسلوك اجتماعي ال يتحدد فقط برغبات الفرد 

سواء كانت هذه المعايير والقيم واضحة كالتحريم واإلباحة أو  ،قيمهبل يتحدد وفق معايير المجتمع و

 مستترة في شكل توقعات يسير في فلكها االختيار للزواج بشكل معين.

وتيرة حركة التغير في المجتمع السعودي، حيث انعكست على مختلف مكونات البيئة لقد تزايدت 

يتعين على الفرد أن يتكيف حسب النظم والقيم السائدة في  االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمع، وأصبح

 ،عالممجتمعه، كما أن بروز القيم واالتجاهات الجديدة، والتغير السريع في أنماط الحياة وظهور وسائل اإل

ا لألسرة السعودية، واختفت تلك القيم ا متغير  كل هذا أعطى طابع   ،وخروج المرأة للعمل وتعلمها ،واالتصال

كانت بارزة في األسرة التقليدية كالزواج المبكر، وسيادة األسلوب الوالدي في االختيار للزواج، والذي ال التي 

 يراعي في أغلب األحيان الجوانب العاطفية والشخصية للشريكين، بل يكون وفق مصالح األسرة واحتياجاتها.

يمكن االختالف في كيفية اختيار  ولكن المجتمعات ال تختلف عن مسألة الزواج بالذات وضرورته، وإنما

الشريك واألسباب التي تدفع إلى نوع معين من االختيار، والتي يتفاوت فيها األفراد فيما بينهم حسب ثقافة 

كل مجتمع، حتى أنه في أكثر الثقافات استقرارا وثباتا ال ينقل أي جيل ثقافته إلى الجيل الثاني بنفس الشكل 

ا )الجوهري،   .(0333،260تمام 
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وتتنوع أساليب االختيار للزواج في مجتمعنا، ويختلف باختالف المكان والزمان، حيث عرف 

المجتمع السعودي عدة أساليب متميزة منطلقة من طبيعة واقعه وثقافته، فهناك من األشخاص من يختارون 

 ضوفشركاءهم بأنفسهم دون تدخل أي طرف آخر، وهو ما يسمى باألسلوب الشخصي، وهناك من ي

وهو ما يسمى باألسلوب الوالدي، وهناك أيضا من يعتمد طرقا مباشرة  ،لى األباختياره إلى األم أو إ

 ووسائط أخرى.

 

 مشكلة البحث :أوال

إن التحوالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية العاملة على إعادة تركيب المجتمع السعودي، ومن 

في األفق تحوالت جديدة ستشكل قطيعة مع التقاليد المتراكمة  يوضح أن لفئاته االجتماعيةثم إعادة تعريفه 

 .(161 ،0330قادر،بامن أجيال عديدة )

فعملية االختيار للزواج تمر بتحوالت سريعة ستكون لها تبعات مهمة في إعادة تشكيل وتعريف 

من ثم  ،ماعيةالفئات االجتماعية عن طريق تأكيد المهارات والقدرات في تحديد المكانة والسلطة االجت

فهناك بوادر االختيار الحر بين  ؛المجال بشكل أوسع وأكبر في عقلنة عملية االختيار لشريك الحياة حستفس

ر في الفضاءات االجتماعية العامة، حنترنت أو التعارف الالشباب والفتيات، إما عن طريق الهاتف أو اإل

عطى للفتاة أعض مباشرة، هذا االختالط التعرف على بعضهما الببوالتي تسمح للجنسين  ،كاألسواق

 ومنه فإن مشكلة الدراسة تهدف إلى: ؛الختيار للزواجا

 ،هل هو شخصي أم أنها تفوض اختيارها لألهل ،معرفة طريقة اختيار الشريك للطالبة الجامعية .1

 ولماذا؟

 معرفة إذا كان هناك فروق في أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير دخل األسرة. .0

 سلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير الكلية.أمعرفة إذا كان هناك فروق في  .0

 سلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير مكان النشأة.أمعرفة إذا كان هناك فروق في   .2

 سلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير تعليم الوالدين.أمعرفة إذا كان هناك فروق في  .5

 

 الدراسةتساؤالت  :ثانيا

 ،هل هو شخصي أم أنها تفوض اختيارها لألهل ،ما هي طريقة اختيار الشريك للطالبة الجامعية .1

 ولماذا؟

 هل هناك فروق في أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير دخل األسرة؟ .0
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 سلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير الكلية؟أهل هناك فروق في  .0

 ختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير مكان النشأة؟سلوب اأهل هناك فروق في   .2

 سلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير تعليم الوالدين؟أهل هناك فروق في  .5

 

 األهمية :ثالثا

 : تنبع أهمية الدراسة من:األهمية النظرية .أ

 نسانية.إأنها تهتم بدراسة ظاهرة االختيار للزواج باعتباره أولى الخطوات لتكوين أسرة  .1

نقص الدراسات الخاصة بشؤون الزواج واختيار الشريك في المجتمعات العربية عامة والمجتمع  .0

 .ةالسعودي خاصة، ألن ذلك يعد من المسائل الشخصية البحت

األسرة ترتبط بكافة النظم االجتماعية، وبالتالي فهي تتعرض لكل ما يتعرض له المجتمع من  .0

ال سيما وأن التغير صفة من صفات المجتمع  ،يةتغيرات، سواء كانت تغيرات جذرية أو جزئ

 اإلنساني.

خصوصية عملية االختيار للزواج في المجتمع السعودي وتميزها بطابع معين في فصل المرأة عن  .2

رغم التغيرات االجتماعية التي يمر بها المجتمع والتطور  ،الرجل في مجال التعليم النظامي والعمل

 ظاهر التحضر المختلفة.السريع في نظام التعليم وفي م

األهمية التطبيقية المجتمعية لهذه الدراسة في أن نتائجها وتوصياتها تنبع : األهمية التطبيقية .ب

ا لعملية االختيار الزواجي في ظل التغيرات االجتماعية المعاصرة، مما يساعد ا علمي  يمكن أن تقدم واقع  

رات والمهارات بلسليم، وكذلك تقديم االستشارات والخاألسرة على توعية أبنائها بمعنى االختيار للزواج ا

مع المحافظة على  ،الالزمة لالختيار العقالني والموضوعي الذي يأخذ في االعتبار سلوكيات الفرد وميوله

 عادات وتقاليد المجتمع وقيمه.

 

 المفاهيم :رابعا

محافظة على النوع األسرة: يعرفها بدوي "هي الوحدة االجتماعية األولى التي تهدف إلى ال .1

وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها العقل الجمعي والقواعد التي تعززها المجتمعات  ،اإلنساني

 .(0531791،المختلفة" )بدوي، 

( االختيار الزواجي بأنه "الطريقة التي يغير 1732،167)االختيار للزواج: تعرف سناء الخولي  .0

ك من خالل انتقائه ما يالئمه من بين عدد من وذل ،بها الفرد وصفه من أعزب إلى متزوج"
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الالئقات للزواج في إطار معايير متفق عليها داخل المجتمع، وتختلف باختالف النظام الثقافي لكل 

 ,Anderson)مجتمع، فما يرتضيه مجتمع كبداية للزواج أو تمهيدا له قد يرفضه مجتمع آخر 

)322 ,1980. 

يار الزواجي بأنه انتقاء أفضل األشخاص للزواج وفق ( االخت1733)، وتعرف فوزية باشطح

أ. اختيار  :وهل هو ،ونقصد به األسلوب السائد في المجتمع ،معايير متمثلة في رغبات الفرد وتوقعاته

 حر؟ ب. اختيار مقيد؟ ج. اختيار عن طريق الوسيط؟

فين الراغبين في الزواج االختيار الزواجي "بأنه عملية تعبير كل من الطر (0337) سهام العزبوتعرف 

من خالل التواصل عبر القنوات  ،الزواج إلتمامأنثى( عن المواصفات التي يرغبها في الطرف اآلخر  -)ذكر

 ."الفضائية المتخصصة وفقا لمعايير شخصية أو دينية

 "هو الطريقة التي تختار بها الطالبة شريك :جرائيا في الدراسة الحاليةإويعرف االختيار الزواجي 

 الحياة".

 

 اإلطار النظري :خامسا

 أساليب االختيار للزواج  .1

 من أشهر أساليب اختيار للزواج نجد:

 Love Marriageاألسلوب الذاتي الحر  .أ

وفيه تبدو رغبة الفرد الشخصية في اختيار الشريك،  ،ويسمى أيضا األسلوب الشخصي أو التلقائي

ا. ويبدو أن توجيه عملية االختيار، أو قد ينعدم تمام   ا فيوهنا يكون تدخل األهل أو األقارب أقل تأثير  

ا في ظهور هذا األسلوب، حيث رافق انتشار الزواج الخارجي تغيرا في الزواج االغترابي ساهم كثير  

 .بل أصبح هذا االختيار مرهونا بالشاب والفتاة ،ا على األبوينطريقة اختيار الشريك، فلم يعد مقصور  

يم الزواج قلمرتب باالنحصار لتحل محلها ظاهرة االختيار بالمباشرة، وهكذا بدأت وبدأت ظاهرة الزواج ا

 .(1796،010تتغير )األخرس، 

حيث أن الشاب ال  ،وأصبح االختيار للزواج في المجتمعات العصرية مسؤولية الشباب أنفسهم

ار أنها مسألة على اعتب ،يسمح في كثير من األحيان بتدخل والديه أو أشخاص آخرين في االختيار

نتيجة لتلك التحوالت إال هو  وهذا األسلوب ما .ألنهم سوى الشخصين المقبلين على الزواج ،شخصية

حدت تحول ثقافي واجتماعي في معظم أنحاء العالم  إذاالجتماعية والثقافية التي مرت بها هذه المجتمعات، 

ص المقبل على الزواج شريكه بمقاييسه سمح بظهور االختيار الفردي أو النفسي، الذي يختار فيه الشخ
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(. كما أن نظام العمل الحالي أتاح لألبناء إمكانية االستقالل المادي 200، 1777ورغباته وارادته )كفافي،

 وبالتالي عدم السماح ألي شخص بالتدخل في شؤونهم الخاصة. ،على آبائهم

 Planned Marriageاألسلوب الوالدي المرتب  .ب

يسمح بتدخل أحد الوالدين أو كليهما، أو بعض أقارب الشريكين المقبلين على وهو األسلوب الذي 

الزواج في عملية االختيار، وغالبا ما يكون هذا التدخل من جانب رب العائلة، أو شخص آخر معترف به 

ويؤكد األسلوب الوالدي في االختيار للزواج دائما على االعتبارات  ،كالجد أو العم أو الخال مثال

جتماعية والثقافية واالقتصادية، ولكنه نادرا ما يعطي أدنى اهتمام لعاطفة الحب أو الصفات الشخصية اال

 .(200، 1777الحميمة، التي قد تربط بين األبناء المقبلين على الزواج )كفافي،

 

 أسلوب االختيار للزواج في المجتمعات الخليجية ج.

بعاداته وتقاليده  اومتمسك اال يزال مرتبطالذي ي إن عملية االختيار للزواج في المجتمع السعود

ا في عملية ا مهم  خاصة ما تعلق منها باألسرة بقوة، ومن ثم أن نتوقع أن تلعب هذه التقاليد دور   ،وأعرافه

االختيار. ولعل من أبرز ما يميز عملية االختيار أن الزواج غالبا ما ينظر إليه بوصفه عالقة اجتماعية 

ن أو حتى فخذين أو عشيرتين، ومن ثم فإن معظم الزيجات وفي كافة الطبقات االجتماعية، مهمة بين أسرتي

وال يزال الميل إلى الزواج من داخل الجماعة القرابية هو  ،ال تزال في األعم زواجا مرتبا وبشكل قوي

 .(152، 0330األقوى، وتفضيل ابنة العم ظاهرة شرق أوسطية )باقادر،

وإن كان لها ربما تأثير واضح على شكل  ،التي يمر بها المجتمع السعوديإن التغيرات السريعة 

وال في  ،إال أن هذه التغيرات لم تمس القيم األساسية التي يقوم عليها االختيار للزواج ،األسرة ووضعها

 .(0330أساليب المتبعة في عملة االختيار )باقادر،

 نظريات االختيار للزواج .0

 يار للزواج إلى قسمين أساسين، هما:يمكن تقسيم نظريات االخت

 وتشمل: ،النظريات االجتماعية الثقافيةأوال: 

 نظرية التجانس أو المعيار .أ

وترتكز نظرية التجانس على فكرة رئيسية مؤداها أن الشبيه يتزوج بشبيهه، وأن التشابه والتجانس 

 في الخصائص االجتماعية العامة وأيضا في الخصائص الجسمية.

وفي  ،هناك تشابه بين الشريكين في الدين والجنس والمستوى االجتماعي واالقتصادي أي أن يكون

، 1731إلى جانب وجود تجانس في الطول ولون البشرة )الساعاتي،  ،الخ ...اجيةالسن والتعليم والحالة الزو
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ختيار القرين، ويطلق على نفس النظرية: نظرية المعيار التي ترى أن العوامل المعيارية تؤثر على ا .(106

وأن التحديات المعيارية في الثقافة تؤثر على السلوك، ولذلك فالسلوك يتجه إلى أن يكون متوافقا مع التحديدات 

  .(132، 1730الخشاب،) أم تحرم سلوكا معينا ،المعيارية على أنها اعتقاد، أو تحديد تقرير

 نظرية التجاور المكاني أو المجال المكاني  .ب

ية على أن عملية االختيار الزواجي تتم في نطاق جغرافي محدد يكون بمثابة مجال تركز هذه النظر

وهذه  ،وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الفرصة األيكلوجية لالختيار منه،مكاني يستطيع الفرد أن يختار 

قط فالناس يحبون ويختارون ف ،فهي ليست متكافئة بالنسبة لجميع األفراد آلخر،الفرصة تتفاوت من فرد 

ا في عملية إن التقارب المكاني ليس عامال عام   .حين تسنح الفرصة بالتواصل معهم واالختالط بهم

ا،وليس عامال  االختيار، نه يحدد فقط إبل  ،ا بعينه ليختاره المقبل على الزواجبمعنى أنه ال يحدد فرد   محدد 

 (. 166، 1731مجال الصالحين للزواج )الساعاتي،

شمل مجال بل يمتد لي ،واحدة فقط ةة في جيرة سكنينقآ لهذه النظرية ال يشمل القاطوالمجال المكاني وف

فهناك ميل عام في كل  ،"فللتجاور والقرابة أثر واضح عند االختيار للزواج. العمل والمهنة والدراسة

المجتمعات على اختالف درجات تقدمها وتطورها إلى تدعيم روابط القرابة والمصاهرة والعمل على 

  .(020، 1736استمرارها واستقرارها )أبو زيد، 

 نظرية القيمة   .ج

واستخدام هذا المفهوم لفهم االختيار  ،ترتبط نظرية القيمة في االختيار للزواج بفكرة القيم الشخصية

أنه يمكن أن نفكر في  "كومز"( حيث يرى Shelenberg Komoz)كومز وشلنبرج على يد  أللزواج بد

ويرجع ذلك إلى األهمية المتفاوتة التي وضعها اإلنسان على  ،تنظيم في نظام متدرج قيم الشخص على أنها

فالقيم التي تعد بالغة األهمية بالنسبة لشخص  قيمي،وهكذا نجد أننا نتحدث عن نسق  المختلفة،األشياء 

 معين نجدها تمثل مركز الصدارة واألولوية في ذلك النسق. 

فلما كانت القيم تكتسب بواسطة الخبرة  ،ة ونظرية التجانسبين نظرية القيم "كومز"وقد ربط 

كان من األرجح أن األشخاص الذين يتشابهون في حياتهم أو خلفياتهم االجتماعية يتشابهون  ،االجتماعية

أن األشخاص الذين يشتركون في االنتماء إلى  علىعالوة  لهم،كمهم على ما له قيمة بالنسبة أيضا في ح

فالميل إلى التجانس هو انعكاس لرغبة أي شخص  ،متجانسين في أرائهم الدينية انة يكونوطائفة دينية معي

 في االرتباط والتعامل مع هؤالء الذين يشتركون معه في قيمه األساسية. 

 ثانيا: النظريات التي تركز على البعد النفسي كنظرية الحاجة المكملة 
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وتقوم  ،ي دراسته لعملية االختيار في الزواج( نظرية الحاجة المكملة فWinch) "ونش"استخدم 

منها ما يتعلق بالسلوك والحاجات وطرق  ،نظرية الحاجة المكملة على مجموعة من الفروض العامة

 ومنها ما يتعلق بالثقافة. ،تنظيمها وإشباعها

وجه فإن النظرية تفترض أن السلوك اإلنساني عبارة عن نشاط م ،أما فيما يتعلق بالسلوك والحاجات

 ،فهي التي تظهر في العالقات بين األشخاص ،وتهتم النظرية بالحاجات المكتسبة الحاجات،نحو إشباع 

ما من الناحية الثقافية فتعتمد على أ ،والتي ينتظم تكوينها "األنا المثالية" وعلى أساس أنه تكون انتقائية

ريف هذه الحاجات االجتماعية في كل تأكيد مبدأ الزواج التفضيلي في كل الثقافات، وهذا يعتمد على تع

. إال ع هذه الحاجات لألفراد من خاللهاتقوم عملية الزواج باعتبارها مؤسسة اجتماعية ثقافية بإشباوثقافة. 

    .(125، 0330إلى أن يعدل فيها )باقادر ، "شون"أن النظرية تعرضت للنقد مما دفع 

   

 أدبيات البحث سادسا:

هدفت هذه الدراسة و ،(1779عويس )دراسة  ،مرتبطة باالختيار الزواجيمن الدراسات السابقة ال

إلى معرفة رأي الشباب المصري المعاصر في اختيار الزوج أو الزوجة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى 

 أن أغلب الشباب والشابات اختاروا شريك الحياة وحدهم، وأما الذين لم يرغبوا فكانوا أقل.

( التي كانت تهدف إلى الوقوف على دور 1797سكندرية )جتماع، جامعة اإلأما دراسة قسم علم اال

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن  القيم وأثرها على مواقف واتجاهات األسرة في المجتمعات المستحدثة،

أما فيما  .الغالبية من كال المجتمعين )المستحدث والتقليدي( أقرت أن االختيار للزواج تم عن طريق األهل

حيث أكد المجتمع التقليدي على  ،فهناك اختالف بين المجتمعين ،االختيار عن طريق األقارب يخص

ثم جاء أخيرا االختيار عن طريق األصدقاء  .االختيار عن طريق األقارب أكثر من المجتمع المستحدث

في قيم اختيار  وبالتالي ما زالت العادات والتقاليد والقيم التقليدية متأصلة إلى حد كبير .بنسب ضعيفة

في المجتمع التقليدي أو المستحدث، حيث نجد أن الغالبية أقرت على أن  سواء   ،شريك الحياة بالنسبة للمرأة

 االختيار تم عن طريق األهل.

 ،( أجريت هذه الدراسة حول "االختيار للزواج والتغير االجتماعي"1731الساعاتي ) دراسةأما 

الحضريين، أما عن  اآلباءوب الوالدي في االختيار عند معظم جيل وتوصلت الدراسة إلى سيادة األسل

الريفيين فإن  اآلباءأما عن جيل  ،غلبهم يفضلون األسلوب الشخصي في االختيارأاألبناء الحضريين ف

 أما عن جيل األبناء الريفيين فإنهم يفضلون االختيار عن طريق الوالدين.و ،األسلوب الوالدي هو القاعدة
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فقد توصلت  ،( عن االختيار للزواج والتغير االجتماعي في مدينة جدة1733باشطح ) ةأما دراس

ا بين جيل اآلباء وجيل األبناء فيما يتعلق بشؤون الزواج واختيار ن هناك تغير  أمنها  ،إلى عدة نتائج

درجة  مما يعكس ،في نسبة من اختاروا زوجاتهم بأنفسهم في عينة اآلباء اوأن هناك ارتفاع   ،الشريك

واتضح أيضا وجود اتجاه نحو الزواج من غير األقارب ،  .مرونة األسر في مدينة جدة في شؤون الزواج

 ن للزواج من المرأة العاملة. وأنه ما زال هناك رفض

( بعنوان "اختيار مقاييس تكافؤ القرينين والتغير االجتماعي 1770عياشي ) كما كشفت دراسة

ول اختيار القرين لدى الشباب في منطقة الجلفة، وتوصلت الباحثة إلى عدة الثقافي" دراسة سوسيولوجية ح

منها أن عدم ضبط عملية اختيار القرين، وعدم مراعاة شروط التكافؤ قبل الزواج عند  ،همةمنتائج 

أما فيما يخص التنظيم األسري  .القرينين له دور كبير في خلق المشكالت األسرية وفي مقدمتها الطالق

فنسبة كبيرة من الرجال تعتبر أن مهارة المرأة ضرورية في استقرار األسرة  ،د وتوزيع األدوارالمنشو

كما أن االعتناء بموقف مساعدة الرجل للمرأة يزداد كلما ارتفع المستوى  ،مشرف للرجل هوإعطاء وج

 التعليمي بعدم وجود مساعدة كافية، وإن تربية األبناء عملية مشتركة بين الزوجين.

( التي أوضحت أن غالبية العينة يفضلون االختيار الزوجي 1775د كشفت دراسة الجوير )وق

 بأنفسهم مقابل نسبة أقل تسمح بتدخل األهل واألقارب في عملية االختيار.

كشفت أن الذين  قدوالزواجي في الريف الفلسطيني، تناولت االختيار ف( 0336عماوي )دراسة  أما

ام آباؤهم باختيار زوجاتهم، وفي مرحلة االنتفاضة األولى ارتفعت نسبة من تزوجوا في مرحلة األردن ق

قام آباءهم باختيار زوجاتهم، وفي مرحلة السلطة تراجعت النسبة، أما نسبة من قام باختيار زوجاتهم من 

 نفسها.أصدقائهم زمن االنتفاضة الثانية كانت أقل من نسبة من قاموا باختيار زوجاتهم بأنفسهم في المرحلة 

عن دور اآلباء في االختيار الزواجي ألبنائهم في  (Menelaos, 2007) "مينالوس" ودراسة

ولكن  ،آلباء دور مؤثر في قرار االختيار الزواجي ألبناهم وبناتهملتجمعات الصيادين التي أوضحت أن 

ومن جانب  ،من جانب هذا ،التأثر والتحكم األقوى من اآلباء يكون على قرار اختيار اإلناث وليس الذكور

 آلباء وليس األمهات تأثير أكثر على قرار زواج األبناء ألنهم يملكون الكثير عن قواعد االختيار.لخر آ

( عن خصائص االختيار الزواجي بين تجمعات المهاجرين إلى Dina, 2007)"دينا"  ودراسة 

تساعد على االختيار الزواجي من والتي أوضحت أنه على الرغم من أن هناك بعض العوامل التي  ،أمريكا

إال أن االختيار  ،مثل المستوى التعليمي والخصائص الشخصية لألفراد ،خارج الساللة العرقية للمهاجرين

وخاصة في حالة وجود بعض  ،من داخل الساللة العرقية له دور واضح في عملية االختيار بين المهاجرين

 خر. ية وطرق تكوين العالقات مع الطرف اآلمثل العوامل الديموجراف ،العوامل المشجعة
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( عن التماثل الزواجي هل يتم بناء  على التماثل Xuanning, 2008) "كسيوانج" أما دراسة

وقد توصلت النتائج إلى أن معظم األزواج في عينة الدراسة  .العرقي أم التماثل االجتماعي االقتصادي

 ،والوضع الوظيفي والدخل ،لتماثل في المستوى التعليميوا ،يميلون إلى التماثل االجتماعي االقتصادي

سواء كان الزواج من داخل الساللة العرقية أم من خارجها. وأن عدم التماثل يؤدي إلى فجوه بين الزوجين 

 حتى في حالة الزواج من نفس الساللة العرقية.

رف على خصائص ( التي تهدف إلى التعRichard et al., 2008) "ريتشارد" وآخرون ودراسة 

وأوضحت النتائج أن عملية االختيار تتوقف على  العالي،اختيار شريك الحياة لدى عينة من طالب التعليم 

 . وأن النساء أكثر اتجاه االتماثل في المستوى التعليمي وبعض الخصائص االجتماعية االقتصادية للطرفين

نحو االقتران بزوجات من ال أكثر اتجاه ا في حين أن الرج اقتصادي ا،ن بأزواج يدعمهن نحو االقترا

 . ةأصول اجتماعية مميز

( عن طبيعة االختيار في العالقات العاطفية من Larry et al., 2008) "الري" وآخرون ودراسة

ن االختيار التقليدي في أوأوضحت النتائج  اإللكتروني،خالل األساليب التقليدية أو شبكات التعارف 

اقات العاطفية أالعال عالوة على أن  ،لكترونيمن االختيار عبر وسائل االتصال اإل كثر قوة واستمرار 

اإفشاء األسرار   .لكترونيعبر وسائل االتصال اإل اوتعقيد   الخاصة بين الطرفين أكثر انتشار 

دراسة  :بعنوان "تصور الشباب غير المتزوج لعملية االختيار الزواجي (0310بلخير ) راسةأما د

توصلت الدراسة إلى أن األسلوب الشخصي هو األسلوب األكثر  فقد، "مدينة سيدي بلعباس ميدانية في

انتشارا في عملية االختيار الزواجي، حيث الحظت الباحثة أن مجموعة المتزوجين وغير المتزوجين 

اختارت األسلوب الشخصي في المرتبة األولى، يليها األسلوب الوالدي، وترى الباحثة أن الشباب 

معرفة اآلخر وتحديد توقعات بن أن التعارف قبل الزواج يسمح لكليهما متزوجين وغير المتزوجين يروال

 ودور كل واحد منهما.

( بعنوان "أسلوب اختيار شريك الحياة لدى طلبة الجامعة: دراسة ميدانية 0310حواوسة ) أما دراسة

ة أن أسلوب اختيار شريك الحياة لدى طلبة طالبة، وكشفت الدراس 533بجامعة قالمة" حيث بلغت حجم العينة 

عطى حرية أكبر أالجامعة في ظل التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يعيشها المجتمع الجزائري 

أي سيطرة األسلوب الذاتي أو الشخصي في  ،للطلبة في اختيارهم للزواج وفقا لرغباتهم، دون تدخل األهل

ظهرت الدراسة أنه كلما أفي الماضي، كما  اب األسلوب الوالدي الذي كان سائد  االختيار للزواج على حسا

نحو األسلوب ارتفع السن زادت حرية الفرد في اختيار شريكه، وكلما كان السن أقل كلما اتجه مؤشر االختيار 

 الوالدي.
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 ح اآلتي:ضومن العرض السابق للدراسات السابقة يت

وهذا  ،سة التغيرات التي طرأت على عملية االختيار للزواجقلة الدراسات التي تركز على درا .1

يعطي مبررا للبحث واالهتمام، وتحفيز الباحثين على القيام بدراسات علمية موسعة حول أسلوب 

 االختيار للزواج ومشكالته.

حيث طبقت الدراسة على طالب  ،في عينة البحث "تتفق الدراسة الحالية مع دراسة حواوسة .0

 يساعد على عقد مقارنة بين النتائج. مما ،الجامعة

 

 جراءات المنهجية للبحثاإلسابعا: 

 نوع البحث .1

أو األحداث  ،تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تسعى إلى وصف الظواهر

 .(17، 0335، الحمدانيأو الراهنة، وتقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ) ،المعاصرة

 منهج البحث  .0

فهو المنهج الذي بواسطته يستطيع  ،اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالعينة العمدية

فرة لدى االباحث جمع البيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين في حدود الوقت والجهد واإلمكانيات المتو

 .(1773الباحث )حسن، 

 مجاالت الدراسة .0

 بجدة. زعبد العزيالمجال المكاني: جامعة الملك 

 .هـ1209 / 1206المجال الزماني: الفصل الدراسي األول للعام 

جراء المسح الشامل واالتصال بعدد كبير من المبحوثين، فقد لجأت إا لصعوبة المجال البشري: نظر  

ا ا متجانس  من حيث كونه مجتمع   ،الباحثة إلى تطبيق أسلوب المعاينة الذي تستطيع أن تغطي أهداف البحث

كلية ( طالبة من 153) اتموزع ،متزوجاتطالبة غير  033ولهذا تم اختيار عينة قصدية قوامها  ا،تقريب  

وهي كليات  بأقسامهاكلية العلوم ( من 153) و نظرية،اآلداب والعلوم اإلنسانية بأقسامها وهي كليات 

 عملية.
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 خصائص العينة .2

 (.1جدول رقم )

 ٪ ك فئات المتغير المتغير

 العمر

 0030 93 03ى أقل من إل 13من 

 0930 003 02إلى أقل من  03من 

 030 13 فأكثر 02من 

 133 033 المجموع

 الكليات

 53 153 كليات نظرية

 53 153 كليات عملية

 133 033 المجموع

 النشأة

 539 19 الريف

 7230 030 الحضر

 133 033 المجموع

 سرةدخل األ

 13 52 لاير 13333أقل من 

 15333لاير إلى أقل من  13333من 

 لاير

116 0339 

 2030 103 لاير فأكثر 15333من 

 133 033 المجموع

 بتعليم األ

 2 10 يقرأ ويكتب

 9 01 ابتدائي

 1039 21 متوسط

 0330 35 ثانوي

 07 119 جامعي

 3 02 فوق جامعي

 133 033 المجموع
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 متعليم األ

 7 09 يقرأ ويكتب

 10 07 ابتدائي

 1239 22 متوسط

 03 32 ثانوي

 0030 79 جامعي

 0 7 فوق جامعي

 133 033 المجموع

 يلي: ( يتضح ما1من تحليل جدول )

أما الالتي يقع أعمارهن من  ،٪9030حيث بلغت نسبتهم  ،سنة 02إلى أقل من  03تقع أعمار العينة بين 

فأكثر حيث بلغت  02الفئة التي تقع أعمارهن من  وأخيرا ،٪0030سنة فقد بلغت نسبتهم  03إلى أقل من  13

أما الالتي نشأنا  ،٪7230فقد بلغت نسبة الالتي نشأنا في الحضر  ،أما توزيع العينة لمكان النشأة. ٪030نسبتهم 

 ،لاير فأكثر حيث 15333أما بالنسبة لمتغير دخل األسرة فقد كانت أعلى نسبة تقع دخلهن  ،٪539في الريف 

لاير حيث بلغت النسبة  15333لاير إلى أقل من  13333وتليهم التي دخلهن من  ٪2030ة بلغت النسبو

 ،أما بالنسبة لمتغير تعليم األب .٪13لاير حيث بلغت النسبة  13333ا من كان دخلهن أقل من وأخير   ،0339٪

نوي حيث بلغت النسبة ويليهم تعليمهم الثا ،٪07فقد كانت أكبر نسبة لمن كان تعليمه جامعي حيث بلغت النسبة 

ا يقرأ وأخير   ،٪9ثم االبتدائي  ،٪3ثم فوق الجامعي حيث بلغت النسبة  ،٪1039ثم المتوسط بنسبة  ،0330٪

ثم التعليم  ،٪0030نهت التعليم الجامعي حيث بلغت أفقد كانت أعلى نسبة  ،أما بالنسبة لتعليم األم .٪2ويكتب 

ثم الالتي تقرأ وتكتب حيث  ،٪10االبتدائي حيث بلغت النسبة ثم  ،٪1239وتليهم المتوسط  ،٪03الثانوي 

 .٪0تعليم فوق الجامعي حيث بلغت  اوأخير   ،٪7بلغت النسبة 

 أداة جمع البيانات .5

لقد سبقت الدراسة الميدانية دراسة استطالعية على عينة من الطالبات بقصد جمع أكبر قدر ممكن 

وتصورات مبدئية حول أسلوب االختيار للزواج لدى واستخالص آراء  ،من المعلومات حول الموضوع

وفي االستبانة التي تم  ،همةمأما عن جمع المعلومات الميدانية فقد تم االعتماد على وسيلة  .الطالبات

عدادها بهدف جمع بعض البيانات الديموجرافية عن الطالبات لالستفادة منها في تصنيف العينة وتحديد إ

( أسئلة مغلقة عن 6وتتكون من ) ،س الفروق الالزمة لتحقيق أهداف الدراسةالمتغيرات المطلوبة لقيا

 مستوى تعليم الوالدين.ودخل األسرة، ومكان النشأة، و الكلية،والعمر، 
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 حصائيالتحليل اإل .6

للعلوم  SPSSحصائية باستخدام برنامج تمت معالجة البيانات واستخراج الجداول والمعامالت اإل

تضمنت التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لوصف خصائص العينة عالوة على واالجتماعية فقط، 

 .square-Chi 0االستعانة بمعامل كا

 نتائج الدراسة

 حصائي الستجابات عينة الدراسة عن النتائج اآلتية:سفر التحليل اإلأ

ا تفوض اختيارها هي طريقة اختيار الشريك للطالبة الجامعية، هل هو شخصي أم أنه التساؤل األول: ما

 ولماذا؟ ،لألهل

 .( النسبة المئوية لطريقة اختيار شريك الحياة للطالبة الجامعية2جدول )

 الداللة Chi-Square ٪ ن طريقة االختيار

0330 029 شخصي  

9319 50 لألهل 3331 103335  

 ٪133 033 المجموع

 

حيث بلغت نسبة االختيار  ،شريك( أن الطالبات تفضل االختيار شخصيا لل0يتضح من الجدول )

وبحساب قيمة . ٪9301بينما بلغت نسبة من يعتمدون على األهل في اختيار الشريك  ،٪3036الشخصي 

 ،ولصالح الطالبات التي يفضلن االختيار الشخصي 3331حصائيا عند مستوى داللة إتبين أنها دالة  0كا

حواوسة، حيث أكدت الدراسات على سيطرة  دراسةمع وبلخير حفيظة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

وهذا إن دل على شيء إنما يدل  ،األسلوب الشخصي في االختيار للزواج على حساب األسلوب الوالدي

على أن عملية اختيار الشريك أصبحت عملية فردية بالدرجة األولى وليست أسرية، أما عن سلطة األبوين 

ة ال تتجاوب مع الديموقراطية، قيمة تتعارض مع االتجاه الجديد المطلقة في االختيار عند الزواج فهي قيم

 إرادته وسعادته ومصلحته الشخصية.لالعتزاز بالفرد و
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 .( النسبة المئوية ألسباب اختيار شريك الحياة شخصيا للطالبة الجامعية3جدول )

 أسباب االختيار الشخصي ك ٪

0313  للتقارب والتفاهم أكثر 01 

خالقن األللتأكد م 15 5  

9307 قناع وقبولإحتى يكون هناك  117   

0310  ألنها حرية شخصية 23 

 لتحمل مسؤولية االختيار فيما بعد 09 7

 الختالف فكري ووجهة نظري عن الوالدين 15 5

133٪  المجموع 029 

 

( أن أسباب اختيار الشريك شخصيا من وجهة نظر الطالبات كان في المرتبة 0يتضح من جدول )

بنسبة  "ألنها حرية شخصية"ويليها في الترتيب  ،٪0739بنسبة  "حتى يكون هناك اقناع وقبول" ،ولىاأل

 ،٪1330بنسبة  "للتقارب والتفاهم أكثر"وجاء في الترتيب الثالث ألسباب االختيار الشخصي  ،1030٪

 الترتيب الخامس متساو   وجاء ،٪7بنسبة " لتحمل مسؤولية االختيار فيما بعد"بينما جاء في الترتيب الرابع 

 لكليهما. ٪5بنسبة  "الختالف فكري ووجهة نظري عن الوالدين"، و"للتأكد من األخالق"بين كل من 

 

 .هل لشريك الحياة للطالبة الجامعية( النسبة المئوية ألسباب اختيار األ4جدول )

هلأسباب االختيار عن طريق األ ك ٪  

 ألنهم أدرى بمصلحة األبناء 03 1333

 ألنهم أكثر خبرة 11 039

ن اختيارهم صائبأل 2 130  

 للعادات والتقاليد 2 130
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قلن اختياري يغلب عليه العاطفة أكثر من العأل 2 130  

133٪  المجموع 50 

( أن أسباب اختيار األهل للشريك من وجهة نظر الطالبات كان في المرتبة 2يتضح من الجدول )

 ٪039بنسبة  "ألنهم أكثر خبرة"ويليها في الترتيب  ،٪1330بنسبة  "ناءألنهم أدرى بمصلحة األب"األولى 

ألن اختياري يغلب "، و"للعادات والتقاليد"، و"م الصائبارهياخت"بين كل من  الثالث متساو  وجاء الترتيب 

ر فإن االختيا ،حواوسةوهذه النتيجة تتفق مع دراسة  ،لجميعها ٪130بنسبة  "عليه العاطفة أكثر من العقل

لذلك  ،فيه مصالح األسرة وطموحاتها ىحيث تراع ،للزواج يكون عادة من اختصاص الوالدين واألقارب

 يجب أن يكون للشريك الذي وقع عليه االختيار مميزات الجماعة نفسها.

 التساؤل الثاني: هل هناك فروق في أسلوب اختيار الطالبة للشريك وفقا لمتغير دخل األسرة؟

 

 .في أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير دخل األسرة( الفروق 5جدول )

 الداللة 0كا ٪ ك االختيار الدخل

 لاير 13333أقل من 

 7036 53 شخصيا

 932 2 هلاأل 3331 073135

 133 52 المجموع

لاير إلى أقل من  13333من 

 لاير 15333

 9730 70 شخصيا

 0339 02 هلاأل 3331 073360

 133 116 المجموع

 فأكثر لاير 15333من 

 3333 135 شخصيا

 1730 05 هلاأل 3331 273001

 133 103 المجموع

 

بين االختيار للشريك  3331حصائية عند مستوى إوق ذات داللة ر( أن هناك ف5يتضح من جدول )

من فئات الدخل ا لدى كال وكان الفرق لصالح االختيار شخصي   ،عن طريق األهل أو االختيار شخصيا

 المختلفة.

ويشير الجدول أيضا أنه كلما زاد دخل األسرة كلما زاد عدد الطالبات التي يفضلن اختيار الشريك 

 ا.شخصي  

 التساؤل الثالث: هل هناك فروق في أسلوب اختيار الشريك وفقا لمتغير الكلية؟
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 .ية( الفروق في أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير الكل6جدول )

 الداللة 0كا ٪ ك االختيار الكلية

 نظرية

 9333 117 اشخصي  

 0130 00 هلاأل 3331 533106

 133 151 المجموع

 عملية

 3537 103 اشخصي  

 1231 01 هلاأل 3331 963307

 133 127 المجموع

 

يار للشرك بين االخت 3331حصائية عند مستوى إ( أن هناك فروق ذات داللة 6يتضح من جدول )

وكان الفرق لصالح االختيار شخصيا لدى كال من الكليات النظرية  ،عن طريق األهل واالختيار شخصيا

 والعملية.

 التساؤل الرابع: هل هناك فروق في أسلوب اختيار الطالبة للشريك وفقا لمتغير النشأة؟

 .نشأة( الفروق في أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير مكان ال7جدول )

 الداللة 0كا ٪ ك االختيار النشأة

 الريف

 9336 10 شخصيا

 0732 5 هلاأل - 03330

 133 19 المجموع

 الحضر

 30 005 شخصيا

 19 23 هلاأل 3331 1003565

 133 030 المجموع

 حصائية بين اختيار الشريك عن طريق األهلإوجد فروق ذات داللة ت( أنه ال 9يتضح من جدول )

حصائية عند مستوى إأيضا يتضح أن هناك فروق ذات داللة ونشأتهم بالريف،  تمن تم ا لدىأو شخصي  

ا وكان الفرق لصالح االختيار شخصي   ،ابين االختيار للشريك عن طريق األهل أو االختيار شخصي   3331

 نشأتهم في الحضر. تلدى من تم

 طالبة للشريك وفقا لمتغير تعليم األب؟التساؤل الخامس: هل هناك فروق في أسلوب اختيار ال
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 .ب( الفروق في أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير تعلم األ8جدول )

 الداللة 0كا ٪ ك االختيار بتعليم األ

 يقرأ ويكتب

 5330 9 اشخصي  

 2139 5 هلاأل - 3300

 133 10 المجموع

 ابتدائي

 7335 17 اشخصي  

 735 0 لهاأل 3331 10396

 133 01 المجموع

 متوسط

 3532 05 اشخصي  

 1236 6 هلاأل 3331 03351

 133 21 المجموع

 ثانوي

 3032 93 اشخصي  

 1936 15 هلاأل 3331 05353

 133 35 المجموع

 جامعي

 3037 79 اشخصي  

 1931 03 هلاأل 3331 53369

 133 119 المجموع

 فوق جامعي

 9730 17 شخصيا

 0333 5 هلاأل 3331 3316

 133 02 المجموع

حصائية بين اختيار الشريك عن طريق األهل إوجد فروق ذات داللة ت( أنه ال 3يتضح من جدول )

حصائية إيكتب. بينما يتضح أن هناك فروق ذات داللة  والوشخصيا لدى متغير تعليم األب الذي ال يقرأ 

وكان الفرق لصالح  ،يار للشريك عن طريق األهل أو االختيار شخصيابين االخت 3331عند مستوى 

ا أنه ا لدى كل من فئات تعليم األب من االبتدائي إلى فوق الجامعي، كما يشير الجدول أيض  االختيار شخصي  

 ا.كلما زاد تعليم األب كلما زاد عدد الطالبات التي يفضلن اختيار الشريك شخصي  

فاألسرة العربية تعطي  ،تمسك بالعادات والتقاليدالقل تعليم األب كلما زاد كلما  ،ويمكن تفسير ذلك

 وأن تكون كلمته مسموعة وقراراته نهائية. ،الرجل مكانة السيطرة على كافة أفراد األسرة

 التساؤل السادس: هل هناك فروق في أسلوب اختيار الطالبة للشريك وفقا لمتغير تعليم األم؟

 



 

21 
 

 

 .مي أسلوب اختيار الطالبة الشريك وفقا لمتغير تعلم األ( الفروق ف9جدول )

 الداللة 0كا ٪ ك االختيار متعليم األ

 يقرأ ويكتب

 3337 02 اشخصي  

 1131 0 هلاأل 3331 16300

 133 09 المجموع

 ابتدائي

 9735 01 اشخصي  

 0335 3 هلاأل 3331 10356

 133 07 المجموع

 متوسط

 9930 02 اشخصي  

 0039 13 هلاأل 3331 10337

 133 22 المجموع

 ثانوي

 31 63 اشخصي  

 17 16 هلاأل 3331 00317

 133 32 المجموع

 جامعي

 3936 35 اشخصي  

 1032 10 هلاأل 3331 52370

 133 79 المجموع

 فوق جامعي

 5536 5 اشخصي  

 2232 2 هلاأل - 3311

 133 7 المجموع

 

بين االختيار للشريك  3331حصائية عند مستوى إ( أن هناك فروق ذات داللة 7ح من جدول )يتض

ا لدى كل من فئات األم تقرأ وكان الفرق لصالح االختيار شخصي   ،اعن طريق األهل أو االختيار شخصي  

وقت رجاع ذلك إلى تغير مكانة األم باختالف مستويات تعليمها في الإوتكتب إلى الجامعي. ويمكن 

ا نتيجة لالنفتاح واالتصال بالعالم، الحاضر عما كان عليه الوضع تقليديا، فقد أصبحت أكثر دراية ووعي  

حيث أصبح لها الحق في اختيار  ،من األمور التي انعكست على عملية اختيار االبنة لشريك الحياةو

 الشريك دون فرض ذلك عليها.
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 وأحصائية بين اختيار الشريك عن طريق األهل إوجد فروق ذات داللة تكما يتضح أيضا أنه ال 

إذا تبين مما سبق أنه  ،خصيا لدى متغير األم فوق الجامعي، هذه النتيجة قد تكون غريبة بعض الشيءش

إال أنه يمكن تفسير هذه النتيجة إلى انشغال األم  ،كلما زاد تعليم األم اتجه االختيار للزواج شخصيا

ك أمر اختيار الشريك لألهل ألنهم أكثر دراية منها، أو انها تترك لها تترمما يجع ،بدراستها وأبحاثها

حيث  ،البنتها ألنها قامت بتنشئتها على أسلوب الحرية الذي يعتمد على احترام شخصية ابنتهااالختيار 

األم يجابية بين إوالتي تسهم في بناء عالقة  ،يجابية في التنشئةيعتبر هذا األسلوب من أهم األساليب اإل

ألن األسس والتوجيهات  ،مما يساعد على االستقالل الذاتي ويجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها ،وابنتها

 األولى التي تلقتها كانت سليمة. 

 خالصة الدراسة واستنتاجاتها

توصلت الدراسة أن مؤشر االختيار للزواج يتجه من األسلوب الوالدي إلى األسلوب التعارف  .1

تبر األمثل من وجهة نظر الطالبات، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن عملية اختيار الشخصي، الذي يع

الشريك أصبحت عملية فردية بالدرجة األولى وليست أسرية. فاالختيار الحر ال يقتصر على الذكور فحسب بل 

نه يتوقف على موافقة ا، هذا وإن االختيار للزواج كعملية وإن كان يبدأ من جانب الذكور فإعلى اإلناث أيض  

األنثى، ومن ثمة تدخل األنثى طرفا أساسيا في عملية االختيار اليوم، حيث يتصور بعض الناس أن الرجل 

وتلزم الصمت، ولكننا  ءوحده هو الذي له حق اختيار الزوجة وأن المرأة ما عليها إال أن تبدي مشاعر الحيا

المبادرة فإنها تتمتع بحق االعتراض على من يتقدم للزواج  نستطيع القول أن المرأة وإن كانت ال تأخذ زمام

 منها إذا لم يحظ بقبولها.

، ذلك ألن إن قرار الفتاة في اختيار شريك حياتها أشد خطورة من الرجل من اختيار شريكة حياته

احية فالمبادرة بيده من الن ،فرصة الرجل في معالجة الخطأ في هذا القرار أكثر بكثير من فرصة المرأة

مكانه فك العالقة واالرتباط إذا ما أراد، أما المرأة فال تملك هذا الحق شرعا إال ضمن استثناءات إالشرعية وب

ألن االختيار ال يتضمن فقط شخصية الفرد  ،محددة، من هنا تحتاج الفتاة أكثر إلى التفكير السليم عند االختيار

الزوجان، ومكان عيش في ظلها يمثل الظروف التي س ،شياء أخرى مرتبطة بهأا ولكنه يتضمن أيض   ،اآلخر

حيث تؤكد  ،وهذا ما تؤكد عليه نظرية الحاجة المكملة .رتبط أكتر باختيار الزوجة لزوجهات هذه األشياء ،السكن

فهي ترى أن عملية الزواج تقوم باعتباره مؤسسة اجتماعية ثقافية  ،على مبدأ الزواج التفضيلي في كل الثقافات

 حاجات األفراد من خالله. بإشباع
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حيث  ،ذلك إلى عملية التحضر التي أدت إلى التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية رجاعإويمكن 

مع أبنائهم وزوجاتهم، وبحكم معيشتهم معا  حيث يعيش اآلباء ،لسائدة في الماضيكانت األسرة الممتدة هي ا

ونتيجة لظهور األسرة  ،لذلك ينصب اختيارهم على األقارب ،نائهمكان يحق لآلباء أن يتدخلوا في اختيارات أب

ا يخص وبالتالي انحسر تدخل اآلباء في االختيار وأصبح شأنا فردي   ،سلوب االختيار للزواجأالنووية أثر على 

يميلون إلى اختيار شركائهم في الحياة ممن يشابهونهم  واحيث أصبح ،الشخص القادم على الزواج

 وذلك عن قصد وعمد نابعين من اعتقادهم بأن ذلك يحسن من مستقبل زواجهم ويجعله مأمونا. ويجانسونهم،

كشفت الدراسة أنه كلما زاد دخل األسرة كلما زاد عدد الطالبات التي يفضلن اختيار الشريك  .0

 وذوفقد كان في الماضي األفراد  ،وهذا يدل أن هناك تغيرات طرأت على عملية االختيار للزواج ،اشخصي  

مثل اسم  ،الطبقة الغنية عند الزواج البد من أخد رأي والديهم واضعين في أذهانهم اعتبارات كثيرة

وهذا ما تؤكد عليه نظرية  باء في الوصول إليه،والمستوى االقتصادي المرتفع الذي يسهم اآل ،األسرة

الدين والجنس والمستوى التجانس التي تقوم على فكرة أن الزواج يتم بين التشابه بين الشريكين في 

وأن التحديات  ،االجتماعي واالقتصادي، فهي ترى أن العوامل المعيارية تؤثر على اختيار القرين

المعيارية في الثقافة تؤثر على السلوك، ولذلك فالسلوك يتجه إلى أن يكون متوافقا مع التحديات المعيارية 

يوجد عند فأما مفهوم االختيار الزواجي الحر  ا.معين   أو تحديد تقرير، أو تحريم سلوكا على إنها اعتقاد،

 على الزواج. واإلكراهم وجود عنصر القسر الطبقة الفقيرة عد

سلوب اختيار الطالبة للشريك بين الكليات النظرية أوجد فروق في تكشفت الدراسة أنه ال  .0

مع ارتفاع مستوى التعليم  أنهإلى رجاع ذلك إويمكن  ،احيث أكدت على اختيار الشريك شخصي   ،والعملية

ورسم المصالح األساسية  ،وتحديد العواقب ،دراكوالقدرة على اإل ،حساس بالمسئوليةازداد معه اإل

 ألسرتها دون تدخل اآلخرين في ذلك.

ا كانت نشأتهن في الحضر أوضحت الدراسة أن الطالبات الالتي فضلن اختيار شريك الحياة شخصي   .2

حيث فضلن اختيار الشريك عن طريق األهل، هذا يدل على أن هناك  ،في الريفبعكس الطالبات التي تنشأ 

عالقة بين مكان النشأة وأسلوب االختيار للزواج، ذلك أن النظرة الريفية للزواج القائمة على االختيار العائلي لم 

 يتغير بالرغم من انتقال الطالبة الريفية بقصد تلقي التعليم العالي.

اعي والثقافي واالقتصادي، كانتشار التعليم وزيادة الوعي وخروج المرأة للعمل، إن التغير االجتم

حداث تغيرات إواالتصال والتفاعل الثقافي مع المجتمعات األخرى، قد ساهم في  ،عالموتطور وسائل اإل

 ن النظرة التقليدية للزواج قد تزعزعت أمام النظرةإحيث  ،سلوب االختيار للزواج في مجتمعناأعلى 

 المعاصرة للجيل الجديد.
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 ،هنا يمكننا القول أنه كلما اتجه المجتمع للتعقيد اتجه مؤشر االختيار للزواج إلى األسلوب الذاتي

دارة الفردية في االختيار للزواج عما كان فقد زاد نصيب اإل ،وبالتالي ينحسر تدخل اآلباء في االختيار

ى أن العالقة واضحة بين التحضر من جهة وفردية االختيار سائدا من قبل على األقل في بيئتنا الحضرية إل

 ،الذي ربط بين نظرية القيمة ونظرية التجانسللزواج من ناحية أخرى. وهذا ما أكد عليه العالم )كوفر( 

رجح أن األشخاص الذين يتشابهون في فكلما كانت القيم تكتسب بواسطة الخبرة االجتماعية كان من األ

 له قيمة بالنسبة لهم. م االجتماعية يتشابهون أيضا في حكمهم على ماحياتهم أو خلفياته

الدراسة أنه كلما زاد التعليم للوالدين كلما زاد عدد الطالبات الالتي يفضلن اختيار أوضحت  .5

 ،ويمكن تعليل ذلك إلى التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تعرض لها المجتمع ،االشريك شخصي  

أدت إلى اختفاء  التي عالم واالتصاالتوفعالية وسائل اإل ،عليم بين جيل اآلباء واألبناءوخاصة انتشار الت

العالقة التسلطية بين اآلباء واألبناء لتحل محلها العالقة الديمقراطية داخل األسرة التي تتمثل في حرية 

ا هذا دليل على . وأيض  األبناء في توجيه مستقبلهم الوجهة التي تتفق وميولهم واستعدادهم في نفس الوقت

ها بالكثير عارتفاع مكانة الفتاة في األسرة وظهورها كشخصية إيجابية ومؤثرة في الحياة األسرية مع تمت

ن بناتهم ان في الغالب يكرهامن الحريات كحق التعليم والعمل وحق اختيار شريك الحياة، فلم يعد الوالد

 ةيعد رفضهن هذا يشكل مسألة اجتماعية وال يحمل أي على الزواج من شخص ال يرغبن االقتران به، ولم

 دالالت سلبية ضد الفتاة.

 ،ان تتقبله نفسي  أفالبد  ،ن المتعلمان يدركان أن االبنة هي التي سوف تعيش مع هذا الشخصافالوالد

ومن الخطأ أن يجبراها على الزواج من شخص شعرت االبنة بالنفور منه مهما كان لديه من مميزات، كما 

مما يؤدي  ،أدى إلى زيادة إحساسها بالمسئولية والقدرة على اإلدراك وتحديد العواقبيدركان أن تعليمها 

 إلى نجاح زواجها.

 

 التوصيات ومقترحات الدراسة

تقديم االستشارات والخبرات والمهارات الالزمة لالختيار العقالني والموضوعي الذي يأخذ في  .1

 ميوله واهتماماته.االعتبار سلوكيات الفرد ومزاجه و

لقاء محاضرات وندوات لألسرة لتوعية أبنائها معنى االختيار للزواج السليم المبني على القيم الدينية إ .0

 .واألخالقية واالجتماعية

طالق العنان لهم إون دتاحة الفرصة لألطراف المعنية بالزواج للبحث عن شركاء يناسبونهم، إ .0

 ذلك ضرر على أسرهم وأقاربهم. في أن يتزوجوا من يشاءون ولو كان في
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وال سيما المرحلة الثانوية والجامعية، وضرورة تدريس المقررات  ،تطوير المناهج الرئيسية .2

بما يخلق مستوى من الوعي االجتماعي لدى اإلناث بمحددات اختيار شريك  ،التي تتناول قضايا الزواج

 الحياة.
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