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نظرة الشباب اخلليجي جتاه قضايا ومتطلبات الزواج يف جمتمعاتهم اخلليجية
””دراسة ميدانية مطبقة على الشباب غري املتزوجني من دول اخلليج
محود بن مخيس بن محد النوفلي
:امللخص
 نظرة الشباب اخلليجي جتاه قضايا ومتطلبات الزواج يف اجملتمعات اخلليجية ”دراسة ميدانية مطبقة على الشباب:تناولت الدراسة موضوع
 ولقد جاء اختيار الباحث ملوضوع الدراسة نتيجة الطالعه على حجم املشكالت املرتبطة بالزواج يف دول،”غري املتزوجني من دول اخلليج
 ساعية إىل، ومشلت الدراسة احلالية مجيع دول اخلليج العربي، واخلالفات األسرية، والتفكك األسري، كالعنوسة والطالق،اخلليج العربي
 ومدى، والوقوف على أسس اختيار شريك احلياة، الوقوف على نظرة الشباب غري املتزوجني من قضايا الزواج:حتقيق عدة أهداف منها
.حاجتهم للدورات اليت تؤهلهم إلقامة حياة زوجية
 باستخدام استبانة، استخدم فيها منهج املسح االجتماعي بالعينة،ولتحقيق أهداف الدراسة أجرى الباحث دراسة وصفية ميدانية
. بعد إجراء اختبار الثبات والصدق عليها،إلكرتونية
ُ وقد
)662( ) سنة؛ إذ شارك يف الدراسة أكثر من18(  والذي جتاوز عمره،حدد جمتمع البحث من الشباب املقبل على الزواج فقط من اجلنسني
: أهمها، وقد خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج،شاب وفتاة من خمتلف الدول اخلليجية
 حسن: كما أن أهم األسس اليت خيتار بها كال الطرفني شريك حياته،أن أكثر األسباب يف عدم الزواج هو عدم توفر القدرة املالية للزواج
. والسمعة اجليدة،اخللق
، وتقليل نفقات األعراس، ضرورة وضع برنامج متكامل للتوعية بتخفيض املهور: أبرزها،وقد تركت الدراسة جمموعة من التوصيات
. وتشجيع األعراس اجلماعية،وإنشاء صناديق لدعم الشباب
. العنوسة، الشباب املقبل على الزواج، الزواج:الكلمات املفتاحية

Attitudes of the GCC youths towards marriage-related issues and requirements: A field study on youths planning to get married in the GCC countries
Hamoud Khamis Hamad Al Nawfali

Abstract:
This study investigates the attitudes of the GCC youths towards marriage issues and requirements in their
communities. The topic has been selected based on the researcher’s awareness of the magnitude of marriagerelated problems in the GCC countries, including divorce, spinsterhood, family disintegration, and parental
conflicts. The study endeavors to explore the views of unmarried youths towards the different marriage-related
issues, the basis for their selection of marriage partners, and their need for marriage orientation programs to
prepare them for marriage life. This descriptive study uses the social survey sample method with a sample
population of 662 participants. The population of the study consists of young people (18+) from the GCC who
are planning to get married. The study shows that lack of financial means is the most important constraints
precluding the GCC youths from getting married. The study also shows that the selection of a marriage partner
is based mainly on the good reputation and manners of the partner. The study recommends that the GCC
communities need to create awareness programs to help reduce dowries and other marriage-related expenses.
It also recommends to establish marriage funds to help the youths with marriage expenses and to encourage
group wedding ceremonies in order to reduce cost.
Keywords: Marriage, marriage planning, spinsterhood, dowries.
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محود النوفلي

مقدمة

تؤدي إىل تأخر سن الزواج لدى الشباب السعودي ،تتحدد يف :غالء

جعل اهلل –سبحانه وتعاىل -األسرة وأراد هلا أن تكون حمل السكن

املهور ،وكثرة السفر للخارج ،والظروف والعالقات االجتماعية،

والسكينة ،والدفء االجتماعي والنفسي ،ووسيلة املودة واإليثار،

والرغبة يف مواصلة الدراسة ،والتخوف من حتمل املسئولية.

وموطن الرمحة والرتاحم واإلحسان واألرض املناسبة لزراعة

ويف دراسة فهد الثاقب حول أسباب الطالق يف اجملتمع الكوييت

بذور مستقبل حياة اإلنسان السلوكية ،وميدان التدريب على

( ،)1996أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بني عمر املطلقة

هذه املعاني اإلنسانية الرفيعة؛ فاألسرة هي اخللية األوىل يف جسم

وطبيعة املشكالت املؤدية للطالق؛ إذ إن مشكالت النفور وعدم

اجملتمع ،وهي أكثر الظواهر االجتماعية عمومية وانتشارا ،فال

التفاعل بني الزوجني هما من املشكالت اليت تتسم بها الفئات

نكاد جند جمتمعا خيلو بطبيعته من النظام األسري ،إذ ال ميكن أن

العمرية دون الثالثني سنة ،وإن عامل العمر يلعب دورا كبريا يف

نتصور حالة اجملتمع اإلنساني إذا مل يكن منتظما يف أسر.

التكيف مع املشكالت.

فاألسرة النواة هي حمضن النمو والتنمية والتنشئة والرتبية؛

و يف دراسة كاثرين يونت وآخرين (،)Kathryn M. Yount, Et al

فمنها ينمو الفرد واجملتمع ،وفيها تنمو اخلصائص الفردية

اليت أجريت على ( )522رجل متزوج يف عمر من ( )51-18سنة

واالجتماعية ،وحتدد مسات الشخصية اإلنسانية ،وتزرع البذور

يف فيتنام ،ملعرفة مدى انعكاس ما تعرضوا له من عنف يف فرتة

األوىل ملستقبل احلياة السلوكية .وهي املركز الرئيس للتدريب على

طفولتهم ،على عنفهم جتاه زوجاتهم بعد الزواج ،أفاد ( )%37من

العالقات االجتماعية وتوريث القيم ،والنقل الثقايف.

األزواج بأن اخلربات السابقة يف طفولتهم ملا تعرضوا له من عنف

وقد أدرك معظم علماء االجتماع القيمة اإلنسانية واألخالقية

جسدي و جنسي ،انعكست على معاملتهم لزوجاتهم ،و قد أوصت

والروحية لألسرة بوصفها سلطة أو أداة غري رمسية للضبط

الدراسة بضرورة دراسة تاريخ الزوج قبل الزواج.

االجتماعي قد تكون أشد تأثريا من وسائل الضبط الرمسية

كما حبث فالريي ستكمان و آخرون (،)Valerie R. Stackman, Et al

كالقانون وغريه ،حبيث ميكن القول بأن سالمة األسرة وعافيتها

مواقف الشباب السود والبيض جتاه الزواج ،و تصوراتهم جتاه

أحد األدلة املهمة والقوية على عافية اجملتمع نفسه ،وأن تفككها

توافر شريك احلياة ،وقد كشفت الدراسة فروقا بني اجلنسينإ إذ

دليل على أن اجملتمع معرض ملخاطر كبرية؛ وذلك ألن األسرة

أظهرت النساء إجيابية أكثر من الرجال جتاه الرغبة يف الزواج ،يف

ستفشل يف أداء دورين أساسيني من أدوارها ،هما :التنشئة

حني كان الرجال أكثر إجيابية يف قبول األعراق األخرى من اإلناث.

االجتماعية السليمة ،والضبط االجتماعي.

كما حبثت دراسة ميجان سويين (،)Megan M. Sweeney
تأثري التغريات االجتماعية واالقتصادية على توقيت الزواج يف

مشكلة الدراسة

القرن العشرين ،ومدى التغري يف سن الزواج يف خمتلف الطبقات

تعترب قضايا الزواج من القضايا اهلامة ،وذلك ملا يرتتب عليها من

االجتماعية واالقتصادية باجملتمع ،ولقد كشفت الدراسة تباين

استقرار أو تفكك أسري؛ لذا فإنه كلما مت تشخيص قضايا الزواج

التغريات يف سن الزواج بتباين الطبقات االجتماعية واالقتصادية

تشخيصا سليما ،كان النجاح حليف بناء األسر يف اجملتمع؛ لذا من

باجملتمعات ،وأوصت بأهمية الوقوف على العوامل اليت تؤدي اىل

مبكان الوقوف على التحديات اليت حتول دون إقبال الشباب
األهمية
ٍ

اختالف التغريات يف كل طبقة.

على الزواج و االختيار املناسب له ،و كذلك معرفة مدى استعدادهم

ويف دراسة حممد أمحد حسن القضاة ( ،)1998اليت استهدفت معرفة

للزواج ،وسواء أكان من الناحية املادية أم كان من ناحية املعرفة

أسباب ظاهرة العنوسة يف اجملتمع العماني ،توصلت الدراسة إىل أن

بإدارة احلياة الزوجية.

أهم أسباب العنوسة :املغاالة يف املهور ،وحرص بعض العائالت على

وهناك عدد من الدراسات اخلليجية اليت تناولت مشكالت الزواج

اسم العائلة ،ووجود عيوب صحية ،والفقر ،والبطالة ،والتعصب

لدى الشباب ،ومن تلك الدراسات :دراسة قام بها فريق حبثي

للتزوج من قبائل معينة ورفض تزويج قبائل أخرى.

جبامعة امللك سعود ( ،)1981تناولت قضية عزوف الشباب اجلامعي

و لقد جاء اختيار الباحث ملوضوع الدراسة نتيجة الطالعه

عن الزواج املبكر ،وأجريت على جمموعة من الطالب املقيمني

على حجم املشكالت املرتبطة بالزواج يف دول اخلليج العربي:

باإلسكان الطالبي جبامعة امللك سعود ،وقد توصلت إىل أن من

كالعنوسة ،والطالق ،والتفكك األسري ،واخلالفات األسرية؛

أهم العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل عزوف الشباب اجلامعي عن

فالعنوسة والطالق مثال وصال يف دول اخلليج العربي إىل مستويات

الزواج املبكر :غالء املهور ،وظروف الدراسة ،وعدم توافر السكن

ميكن أن يطلق عليها مصطلح ظاهرة؛ إذ أظهرت الدراسات أن

املناسب ،وصعوبة اختيار شريكة احلياة ،وبعض العادات والتقاليد

نسب الطالق والعنوسة حسب اإلحصاءات اخلليجية لعام (2012م)،

االجتماعية السائدة.

ّ
ّ
معدلي الطالق
تصدرت اإلمارات
جاءت يف دول اخلليج كما يلي:

كما قام فريق حبثي من طالب قسم االجتماع بكلية العلوم

والعنوسة؛ إذ بلغت حاالت الطالق  ،%40يف حني سجلت العنوسة
ّ
وحلت قطر يف املركز الثاني خليجيا يف
 175( %60ألف حالة).

( ،)1986بدراسة تناولت العمر املفضل للزواج لدى شباب اجملتمع

ّ
مبعدل  ،%38يف حني العنوسة  .%15وبلغت نسبة الطالق
الطالق

االجتماعية من جامعة حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
السعودي ،وأجريت على جمموعتني من الطالب إحداهما بقسم

يف الكويت  ،%35ونسبة العوانس  .%18وبلغت نسبة الطالق يف

االجتماع ،واألخرى بقسم الرتبية ،وتوصلت إىل أن أهم األسباب اليت

البحرين  ،%34و %20من نسائها عوانس .ويف السعودية بلغت نسبة
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الطالق  ،%33والعوانس مليون ونصف فتاة .أما يف جمتمعنا العماني

 -6ما مقرتحات الشباب غري املتزوجني لتذليل مصاعب الزواج؟

فقد أشار كتاب اإلحصاء السنوي لعام  ،2013إىل أن إمجالي شهادات
الطالق الصادرة عن دوائر الكتابة بالعدل حسب احملافظات بني

مفاهيم الدراسة

عامي 2011م و2012م ،إىل اخنفاض حاالت الطالق بني العمانيني من

مفهوم األسرة:

 3.660شهادة طالق يف عام 2011م إىل  3.419شهادة طالق يف عام 2012م

األسرة يف اللغة مشتقة من مادة “أ ،س ،ر” ،ومنها لفظ األسري

(كتاب اإلحصاء السنوي.)2013 :

واإلسار واملأسور ومجع أسري أسرى وأسارى .ونقول لك هذا بأسره،

وبعد االطالع على الدراسات العلمية اليت تناولت مواضيع الزواج،

أي كله أو مجعيه .ويشري علماء االجتماع يف تعريفهم لألسرة ،إىل

وأسباب ارتفاع نسب العنوسة والطالق يف اجملتمع اخلليجي ،جند

أنها مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة

بأن معظم تلك الدراسات تناولت املشكلة يف كل دولة على حدة ،و

-بينهما رابطة زواجية -وأبنائهما ،ومن أهم وظائفها :إشباع

اغلب النتائج ركزت على اجلانب املادي كسبب مباشر ،رغم الوفرة

احلاجات العاطفية ،وممارسة العالقات اإلنسانية ،وتلبية حاجة

املالية اليت يتميز بها شعوب اخلليج.

الغريزة اجلنسية ،وتهيئة املناخ االجتماعي والثقايف املالئم لرعاية

لذلك جاءت الدراسة احلالية شاملة دول اخلليج العربي كلها،

األبناء وتنشئتهم وتوجيههم (أبو جبل ،عبد الناصر.)31-29 :2012 ،

ساعية إىل إجابة السؤال الرئيس:

وتعرف األسرة يف نطاق مهنة اخلدمة االجتماعية بأنها :مجاعة

ما نظرة الشباب اخلليجي جتاه القضايا واملتطلبات املرتبطة

اجتماعية ،ونظام اجتماعي حددت صورته ثقافة اجملتمع وأقرت

بالزواج يف جمتمعاتهم؟

أساسه برجل وامرأة بينهما رابطة زواجية مقررة ،وقد يتكاثر
عدد األسرة بإجناب األبناء (عبد الغفار ،إحسان ،وآخرون،1985 ،

أهداف الدراسة

.)24

تسعى الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف ،هي:

و يعرف الباحث األسرة بأنها:

 -1الوقوف على نظرة الشباب اخلليجي من قضايا ومتطلبات الزواج

 -1الزوج والزوجة واألوالد غري املتزوجني ،أو الزوج والزوجة فقط

يف جمتمعاتهم.

إن كانا مل ينجبا أو ال يعيش معهما أي من أبنائهما بسبب الزواج أو

 -2حتديد األسباب احلقيقية وراء عدم زواج هؤالء الشباب ،ومدى

السفر ...إخل.

اختالف تلك األسباب من دولة إىل أخرى.

 -2يعيشون يف مسكن خاص بهم وال يقيم معهم أي من أقارب

 -3الوقوف على أسس اختيار شريك احلياة من وجهة نظر الشباب

الزوجني.

غري املتزوجني ومدى اختالفها بني اجلنسني.

 -3ترتاوح أعمار الزوجني بني  20و 50سنة.

-4معرفة موقف الشباب غري املتزوجني من عدد من القضايا

 -4يقيمون يف مدينة بعينها وأطرافها مما يدخل ضمن حدود

املرتبطة بالزواج :كزواج األقارب ،والفحص قبل الزواج ،ومستوى

املدينة.

املهور ،وتكاليف الزواج ،وعمل املرأة ،وموقفهم من االختيار عرب

 -5األبناء املوجودون يف األسرة هم األبناء الشرعيون للزوجني معا،

مواقع الزواج وغريها من القضايا.

أي أنهم أخوة أشقاء ،ال أبناء أحد الزوجني من غريه.

 -5معرفة مدى حاجة الشباب غري املتزوجني للدورات اليت تؤهلهم

 -6ليس أي من أفراد األسرة مريضا نفسيا أو عقليا.

إلقامة حياة زوجية ،وحتديد دقيق ملوضوعات تلك الدورات.
 -6الوقوف على مقرتحات الشباب غري املتزوجني ملا ينشده من

مفهوم التفكك األسري:

خدمات ومقرتحات تذلل له مصاعب الزواج.

يعرف القاموس امليسر يف العلوم اإلنسانية التفكك األسري ،بأنه
التصرف القانوني الذي يعرب عن نهاية احلياة الزواجية .واألسرة

أسئلة الدراسة

املفككة هي اليت يغيب عنها أحد الوالدين على األقل بسبب الطالق

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

أو الوفاة أو اهلجر ،ويفضل األخصائيني االجتماعيني يف الواليات

 -1ما متطلبات الزواج من وجهة نظر الشباب غري املتزوجني؟

املتحدة األمريكية استخدام تعبري “األسرة ذات العائل الواحد”.

 -2ما األسباب احلقيقية يف عدم زواج هؤالء الشباب؟

ويعرف قاموس اخلدمة االجتماعية واخلدمات االجتماعية األسرة

 -3ما أسس اختيار شريك احلياة من وجهة نظر الشباب غري

غري املرتابطة ،بأنها األسرة اليت أعضاؤها وأنساقها الفرعية بينهم

املتزوجني وما مدى اختالفها بني اجلنسني؟

حدود صارمة تؤدي إىل احلد من التفاعل بينهم والعزلة النفسية

 -4ما نظرة الشباب غري املتزوجني من القضايا املرتبطة بالزواج:

بني الفرد واآلخر.

كزواج األقارب ،والفحص قبل الزواج ،ومستوى املهور ،وتكاليف

معنى ذلك أن التفكك األسري هو نتيجة عدم قيام أحد أعضاء

الزواج ،وعمل املرأة ،وموقفهم من االختيار عرب مواقع الزواج،

األسرة بدوره على املستوى املطلوب ,وذلك يؤدي إىل اضطراب

وغريها من القضايا؟

األسرة؛ ومن ثم يكون مصريها التفكك ،الهتمام كل فرد مبا خيصه

 -5ما مدى حاجة الشباب غري املتزوجني للدورات اليت تؤهله

ويهم مصلحته ،ال مبا يهم استقرار األسرة ومتاسكها (الرباشدي،

إلقامة حياة زوجية؟ وما موضوعات تلك الدورات؟

.)12-11 :1998

160

محود النوفلي

و يعرف الباحث التفكك األسري بأنه:

واألسرة نظام اجتماعي متعارف عليه منذ أقدم العصورُ ،وجد

 -1انهيار الوحدة األسرية.

نتيجة طبيعية للعالقة بني الذكر واألنثى .وبتطور احلياة

 -2فشل عضو أو أكثر يف القيام بالتزامات دوره بصوره مرضية.

االجتماعية واتساع جوانبها وتعقد مشكالتها ،أصبحت األسرة

 -3التمزق الذي جيعل أفراد األسرة يعيشون منفصلني.

متثل النظام االجتماعي األساسي ،واملؤثر على كل من احملتوى

 -4جممل ما يصيب العالقة بني املرأة والرجل ،وما يصيب عالقات

القيمي والثقايف يف كل زمان ومكان .فاألسرة هي اجلماعة األولية

الوالدين بأبنائهما أيضا.

اليت متارس فيها وبواسطتها عمليات التنشئة االجتماعية للطفولة،

 -5عدم قيام األسرة بوظائفها من حيث إشباع احلاجات األساسية

فنجدهم متمسكني مبا اكتسبوه من قيم ومبادئ تساعدهم على

لألبناء.

حتقيق أهدافهم من ناحية ،وتقيهم أخطار احلياة من جهة أخرى

 -6اهتمام كل فرد مبا خيصه ويهم مصلحته ،ال مبا يهم استقرار

(إحسان زكي وآخرون.)12-11 :1987 ،

األسرة ومتاسكها.

واألسرة بوصفها نظاما اجتماعيا ،قدمية قدم نوع اإلنسان نفسه.

مفهوم اخلدمة االجتماعية األسرية:

والتحول املطرد لألسرة عرب الزمن نتيجة عملية مستمرة للتغري.
َ
ظروف احلياة اليت تسود
وتقوم األسرة بتعديل شكلها حتى تالئم

تعرف اخلدمة االجتماعية األسرية كما جاء يف معجم مصطلحات

يف زمن ومكان معينني .ونالحظ أن األسرة يف اجملتمع احلديث تغري

الرعاية والتنمية االجتماعية ،بأنها جمموع اجلهود اليت تبذل

من منطها بسرعة كبرية نسبيا وتتكيف بطريقة مذهلة ،لألزمات

بأسلوب فعال لصيانة وتنمية العالقات األسرية ،بغية تقوية

االجتماعية اليت يتميز بها التاريخ املعاصر .وبالنسبة لألسرة ال

أواصرها واإلبقاء عليها ،باستغالل أقصى قدرات أفرادها للوصول

يوجد شيء ثابت ال يتغري ،فيما عدا أنها معنا بصورة مستمرة.

بهم إىل درجة من االستقرار والطمأنينة واملعيشة يف جو من التآلف

وقد ينالنا بعض العجب ألننا نتقبل دورها يف حياتنا أمرا طبيعيا

والتعاون واحملبة واملشاركة.

مسلما به؛ فمن ناحية كان حتما على اإلنسان أن ينمو خالل حياته

ويعرف “دونهام” اخلدمة االجتماعية األسرية ،بأنها تلك اخلدمة

يف األسرة ويألفها آلالف السنني ،ومن ناحية أخرى كان حتما على

املهنية اليت تقدم للناس بغرض مساعدتهم على تنمية قدراتهم

كل جيل أن يتعلم من جديد كيف يعيش يف األسرة .وبرى وليم أن

والوصول إىل حتقيق عالقات مرضية ومستويات مالئمة من احلياة

مأساة األسرة احلديثة تكمن يف فقدانها ألغلب الوظائف اليت تقوم

يف إطار احتياجات وإمكانات اجملتمع.

بها ،وهي :الوظيفة االقتصادية ،ووظيفة منح املكانة ،والوظيفة

ويعرفها آخرون بأنها األنشطة املصممة حلماية وتقوية حياة

التعليمية ،ووظيفة احلماية ،والوظيفة الدينية ،وأخريا الوظائف

األسرة وتدعيمها من حيث أداؤها االجتماعي لوظائفها إىل خمتلف

الرتوحيية (.)William Oybrn, 1956:320

أعضائها ،وعالج ما تواجهه األسرة من مصاعب أو مشكالت تهدد

واألسرة هي جمموعة من األفراد أو األعضاء املتكافلني واملتكاتفني

استمرارها يف القيام بوظائفها (رمضان السيد.)14-13 :2002 ،

معا ،يقيمون يف بيئة شكلية خاصة بهم تسمى املنزل أو البيت يف

ويف ضوء ذلك يعرف الباحث اخلدمة االجتماعية األسرية بأنها:

العادة ،وتربطهم عالقات متنوعة :بيولوجية ،ونفسية ،وعاطفية،

 -1جمموعة من اخلدمات املهنية.

واجتماعية ،واقتصادية ،وشرعية ،وقانونية (محدان ،حممد زياد،

 -2تهدف إىل مساعدة الناس على تنمية قدراتهم والوصول إىل

.)11 :2006

حتقيق عالقات مرضية ومستويات جيدة من احلياة.

وعموما فإن موضوع األسرة ومشكالتها من املوضوعات القدمية

 -3تهدف إىل محاية وتقوية حياة األسرة وتدعيمها من حيث األداء

اليت تتجدد بصورة دائمة ،وما دمنا نعيش مع األسرة نتأثر

االجتماعي لوظائفها إىل خمتلف األعضاء.

بها ونؤثر فيها ،كان البد أن تكون األسرة دائما هي بؤرة اهتمام

 -4تعمل على عالج ما تواجهه األسرة من مصاعب أو مشكالت تهدد

الدارسني يف كافة التخصصات (حممود حسن.)55 :1981 ،

استمرارها يف القيام بوظائفها.

ويسعى الشباب بعد البلوغ إىل االرتباط بفتاة لتكوين أسرة ،تلبية

 -5متارس من قبل أخصائي اجتماعي متخصص يف جمال اخلدمة

لغريزة فطرية لدى كال اجلنسني .وحتتم القيود االجتماعية

االجتماعية األسرية.

والدينية واألخالقية واالقتصادية على الشاب ،عدم الدخول يف
تلبية ذلك إال عن طريق الزواج ،وهنا حتدث لديه كثري من املشكالت

اجلانب النظري للدراسة

كالعادة السرية أو تكوين عالقات حمرمة عندما تزداد عليه القيود

نظام األسرة:

اليت حتد من احلصول على الزواج املقر دينيا واجتماعيا (عتمان،

تعترب األسرة من املؤسسات االجتماعية ذات األهمية الكربى يف

سعيد.)159 :2009 ،

حياة اجملتمع ،عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث من ظروف

ويعترب أسلوب االختيار للزواج يف اإلسالم مزجيا من األسلوب

احلياة ،ضرورة حتمية لبقاء اجلنس البشري .ويتحقق ذلك بفضل

الوالدي واألسلوب الذاتي؛ إذ ال يسمح اإلسالم أن تكره الفتاة على

اجتماع كائنني ال غنى ألحدهما عن اآلخر ،هما الرجل واملرأة،

الزواج مبن ال ترغب ،وال يتم الزواج دون رضا ولي أمر الفتاة إذا

واالحتاد الدائم املستقر بني هذين الكائنني هو األسرة (عبد

كانت بكرا؛ فيعطي كالهما حقا يف عملية اختاذ القرار واالختيار،

املنصف.)13 ،2008 ،

فالزواج يقوم على أسس متينة وقواعد عملية صحيحة يف اختيار
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شريك احلياة ،ومن أهمها :االختيار على أساس الدين ،وأساس

بني أفراد األسرة ،ويعد انهيارا للوحدة األسرية وحتلال أو متزقا

األصل والشرف؛ فاملسلم يعلم من أين يبدأ لتكوين األسرة املسلمة

يف نسيج األدوار االجتماعية ،أن خيفق فرد أو أكثر من أفرادها

(هروش ،رجاء عبداحلميد.)45 :2010 ،

يف القيام بالدور املناط به على حنو سليم (قمر ،عصام توفيق
ومربوك ،سحر فتحي.)102 :2008 ،

خصائص األسرة :

كما يرى آخرون أن التفكك األسري له شكالن:

هناك العديد من اخلصائص اليت تتميز بها األسرة وهي أنها:

 -1التفكك النفسي :ويعين وجود الوالدين بأجسادهما ،وبينهما

 -1أول خلية لتكوين اجملتمع وأكثر الظواهر االجتماعية عمومية

خالفات مستمرة ،ويقل يف ظله احرتام حقوق األفراد ،وال يشعر

وانتشارا ،وهي أساس االستقرار يف احلياة.

فيه األبناء باالنتماء.

 -2تقوم على أوضاع ومصطلحات يقرها اجملتمع ،وهي من عمل
اجملتمع وليست عملاً
ً
فرديا.

 -2التفكك االجتماعي :وينشأ عن غياب أحد الوالدين أو كليهما،
باملوت ،أو الطالق ،أو هجر أحد الزوجني لألبناء بانشغاله بالعمل،

 -3تعترب اإلطار العام الذي حيد تصرفات أفرادها؛ فهي اليت تشكل

حبيث ال يستطيع اإلشراف على تربية هؤالء األبناء.

حياتهم وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتها.

وجند وليام جود ( )Willim Goudيصنف أمناط التفكك األسري،

 -4تؤثر فيما عداها من النظم االجتماعية وتتأثر بها؛ فإذا كانت

إىل احنالل األسرة حتت تأثري :الرحيل غري اإلرادي ،واألحداث

األسرة منحلة وفاسدة يف جمتمع من اجملتمعات ،تعرض وضعه

اخلارجية مثل الغياب املؤقت ،والكوارث الداخلية اليت تنتج

السياسي وإنتاجه االقتصادي لفساد يؤثر ذلك على مستوى معيشة

عن فشل ال إرادي يف أداء الدور مثل األمراض النفسية أو العقلية

األسرة ويف متاسكها.

(.)Willim,G,1971:468

 -5تعترب األسرة وحدة اقتصادية؛ فقد كانت قائمة يف القديم

ومن املعلوم أن على األسرة ممثلة يف اآلباء واألمهات أن يربوا أبنائهم

بكل مستلزمات احلياة واحتياجاتها ،وما زالت تؤدي وظائفها

تربية صاحلة ،لكي يقدموا للمجتمع أناسا صاحلني جملتمعهم؛

االقتصادية بالرغم من التطورات.

فبالتفكك األسري تصيب اإلنسانية احلوادث واملآسي ،وتتعرض

ً
أساسا إلجراء
 -6األسرة وحدة إحصائية ،أي ميكن أن تتخذ

العالقات االجتماعية لكثري من املخاطر (القائمي ،علي.)16 :1998 ،

اإلحصاءات املتعلقة بعدد السكان واملعيشة وظواهر احلياة واملوت

إن التفكك الناتج عن سفر األزواج وابتعادهم عن زوجاتهم

(عبد املنصف حسن.)15 :2008 ،

وأبنائهم ،يعرض األبناء لالحنرافات ،نظرا لعدم قدرة األم على

 -7أن أفرادها يعيشون مجيعا حتت سقف واحد ،ويشرتكون يف

السيطرة ،كما يؤدي إىل شعور الزوجة بأنها وحيدة ليس معها من

استخدام نفس املأوى ملمارسة حياتهم األسرية وحتقيق مصاحلهم

يشاركها املسؤولية (اخلطيب.)432-431 :2007 ،

واحتياجاتهم احلياتية ،وأنها تتميز بتفاعلهم وحدة اجتماعية
ينتسبون السم عائلي واحد حيظى باحرتامهم مجيعا ،ويرتبطون

أهداف اخلدمة االجتماعية األسرية:

به بقرابة الدم (قاسم ،حممد رفعت.)8 :2005 ،

 -1تهدف اخلدمة االجتماعية إىل العمل على متاسك األسرة وإسعادها،

 -8متتع أفرادها باحلريات الفردية العامة ،وتغري املركز االجتماعي

ألنها الوحدة األساسية يف كل نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي.

لعناصر األسرة ،والعناية بتنظيم الناحية الروحية واملعنوية

 -2تعمل اخلدمة االجتماعية األسرية أهدافها مبساعدة األسر

يف حميط األسرة ،والعناية مبظاهر احلضارة والكماليات ،وسيادة

واألفراد ،على إيقاظ قدراهم وقواهم الكامنة ،وتنمية شخصياتهم،

االجتاهات الدميقراطية(عبد العال ،هدى ،وآخرون.)46 :1992 ،

ليتمكنوا من القضاء على الصعاب اليت تعرتض سعادتهم ،وليشتغلوا
حبل املشكالت اليت تؤثر تأثريا سيئا يف حياتهم.

أشكال التفكك األسري:

ولكي حتقق اخلدمة االجتماعية أهدافها يف نطاق هذا امليدان

يعترب التفكك األسري من األشكال املرضية لألداء االجتماعي،

األسري ،جيب على األخصائي االجتماعي مراعاة ما يلي:

وله نتائج ذات أثر سيء على الفرد عضوا يف أسرة ،أو على أعضاء
األسرة عامة ،أو على اجملتمع ،أو على الثالثة  ً
معا (�Alice & Associ

 -1جيب اإلميان بأهمية األسرة كمؤسسة اجتماعية هلا أهدافها
ووظائفها ،وأنها الوحدة األساسية اليت جيب أن تنصب عليها كافة

.)ate :1965:19

عناصر اإلصالح والتوجيه والتنمية.

كما أن من أشكاله انفصام ُعرا العالقة بني الزوجني ،وذهاب كل

 -2جيب معرفة الصور السليمة للتفاعل داخل األسرة ،واليت جيب

إىل حال سبيله يف حال احلياة ،أو موت أحد طريف العالقة الزوجية

حتقيقها لقياس الصور اخلاطئة للتفاعل وأسبابها .ومعنى هذا أن

أو كليهما؛ جاء يف معجم مصطلحات التنمية االجتماعية (جامعة

تهتم اخلدمة االجتماعية بدراسة خمتلف مشكالت األسرة يف كل

الدول العربية ،)23 : 1983 ،أن األسرة املتصدعة هي األسرة اليت

مراحل تكوينها وخمتلف نواحي نشاطها.

فقدت أحد الزوجني أو كليهما ،بالوفاة ،أو الطالق ،أو االنفصال ،أو

 -3دراسة اجملتمع احمليط باألسرة لتحديد التقاليد والعادات واحلياة

السجن ،أو غري ذلك من األسباب (الدوييب ،عبد السالم.)49 :2005 ،

االجتماعية ككل والعناصر الكامنة واملوجهة لسلوك أعضاء األسرة

ومن أشكال وجود التفكك االسري ،وجود نقص يف إشباعات األسرة

مع االهتمام باجتاه الدوافع لرتشيدها وإعادة توجيهها.

ألفرادها ،مع وجود أمناط سلوكية سلبية ناجتة عن خالفات

 -4البد من متابعة االجتاهات والنماذج العملية احلديثة لعملية
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املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف حميط معاجلة املشكالت

من استخدام املقابالت الفردية أو اجلماعية إذا تطلب األمر ذلك.

األسرية.

وميكن حتديد أهداف العالج األسري مدخال علميا متميزا يف

 -5أهمية اإلملام بالتشريعات االجتماعية األسرية :كقوانني

خدمة الفرد ،بثالث نقاط رئيسية ،هي:

األحوال الشخصية ،والضمان االجتماعي ،وكذلك القوانني اخلاصة

 -1مساعدة األفراد على تناول مشكالتهم.

باإلحداث ...وغريها.

 -2حتقيق زيادة التماسك األسري يف ضوء احملافظة على الروابط

 -6إىل جانب ما سبق جيب على األخصائي حتديد أهداف التدخل

األسرية.

املهين مع العمالء ،واآلليات العالجية األكثر فاعلية لتحسني

 -3مساعدة األسرة على حتسني األداء االجتماعي بصفة عامة.

الوظيفة االجتماعية الضعيفة اليت ال حتقق املطلوب منها بالقدر

وتقوم اسرتاتيجية التدخل العالجي األسري على دور األخصائي

املناسب (رمضان السيد.)18 :2002 ،

يف مرحلة التقدير اليت هي مرحلة جتميع واستخدام البيانات،
لتقديم املعلومات الناجتة الستخدامها يف اختاذ القرار املتعلق

دور األخصائي االجتماعي يف معاجلة اخلالفات األسرية:

بطبيعة املشكالت وما ميكن فعله جتاهها (Judith, Milner and

ينقسم دور األخصائي االجتماعي إىل :إمنائي ،ووقائي ،وعالجي.

 ،)Patrick, 2009,p4ويتضمن التقدير عدة أبعاد منها :طبيعة

 -الدور اإلمنائي:

املشكلة ،والقدرات التوافقية لدى نسق العميل ،واالنساق األخرى

تنمية اإلمكانيات والطاقات الشخصية الكامنة يف أفراد األسرة

املرتبطة باملشكلة ،واملصادر واملوارد ،وأخريا دافعية العميل ومدى

الواحدة ،ومتكني األسرة باألساليب العلمية املختلفة حلل مشكالتها

اقتناعه (.)Hepworth D Rooney, R&Larsen j,2009

املستقبلية ،وتعزيز االستقاللية الذاتية لألسرة ،واملساعدة يف

تليها مرحلة تشخيص املوقف األسري ،وهو عبارة عن افرتاضات

تنمية البيئة االجتماعية احمليطة باألسرة ،عرب تفعيل األدوار

يصفها املعاجل من خالل خربته ومالحظته أثناء ارتباطه

واملساعدات بني القطاع األهلي اخلاص والقطاع الرمسي ،وحتضري

باألسرة ،ويتضمن بالضرورة :األسرة يف تفاعلها بعامة ،واملشكالت

الربامج التنموية واالجتماعية والصحية اليت تستهدف األسرة

واالحتياجات ،وأساليب االتصال ،وتوزيع السلطة ،وكيفية الوصول

(عبد املنصف حسن.)83-81 ،2008 :

إىل القرارات وكيفية تنفيذها ،واإلمكانيات واملوارد املتاحة ،وأداء

-الدور الوقائي:

األدوار ،ومدى استعداد األسر لقبول التغيري .وما إىل ذلك من

تفادى املشكالت واألمراض الفردية واملشكالت األسرية ،عرب :تعزيز

أمور هلا داللتها يف العالج األسري ،وكذلك وضع خطة إلزالة اآلثار

العالقات األسرية ،واإلرشاد والتوجيه الذين يعطيان األطراف

النفسية اليت ترتبت على حدوث املوقف اإلشكالي ،حتى تعود

االستبصار الكايف حلل املشكالت ولتفاديها ،والتوعية والتثقيف

احلياة يف األسرة إىل طبيعتها األوىل قبل حدوث املشكلة (رشوان،

االجتماعي والصحي والرتبوي ،لتفادي املشكالت األسرية املختلفة.

عبد املنصف.)79 :2008 ،

 -الدور العالجي:

وإمجاال ميكن اعتبار دور األخصائي االجتماعي مع األسرة دورا

معاجلة املشكالت واألزمات األسرية مبعاونة أصحاب املشكلة

دينامي يتصف بالتغري حسب املواقف ،وفيه يلتزم األخصائي

أنفسهم ،ومساعدة أفراد األسرة الذين يعانون من املشكالت معينة

مبجموعة من القيم واألخالقيات املهنية ،ويسعى من خالله إىل

على التكيف ،واملساعدة يف التأهيل اجلماعي لألسرة.

تقليل الفجوة بني توقعات األدوار ،وحتقيق أهداف األسرة بوصفها
وحدة ،وحتقيق أهداف املؤسسة وحتقيق أهداف مهنة اخلدمة

ميادين ممارسة دور األخصائي االجتماعي يف معاجلة

االجتماعية (سامل ،مساح سامل واملقيل ،وجدان إبراهيم:2014 ،

املشكالت األسرية:

.)185

احملاكم الشرعية أو املختصة بالشؤون األسرية ،ومكاتب خاصة حلل
اخلالفات الزوجية ،ومكاتب خاصة بقضايا الزواج وتنظيم األسرة،

اإلطار املنهجي للدراسة

واجلمعيات غري احلكومية املهتمة بقضايا األسرة ،واملؤسسات

نوع الدراسة:

الرمسية اخلاصة بشؤون األسرة ،واملستوصفات واملستشفيات،

تعترب الدراسة احلالية من الدراسات الوصفية ،لكونها انطلقت
ً
وصفا
مما انتهت إليه الدراسات السابقة يف املوضوع ،كما أنها تقدم

واملدارس ( املرجع السابق.)85 ،2008 :

ًّ
حتليليا لظروف الشباب غري املتزوجني ،وإبرز احتياجاتهم.

العالج األسري:
يعترب العالج األسري أحد االجتاهات احلديثة يف خدمة الفرد.

منهج الدراسة:

ويهدف إىل تغيري بعض عناصر نسق العالقات األسرية ذات التأثري

استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي بالعينة ،لكون جمتمع

السليب على قيام األسرة وأعضائها بوظائفهم .والعالج األسري

البحث ميتد على رقعة جغرافية شاسعة (دول اخلليج العربي)

أسلوب خمطط ،يركز على التدخل يف نواحي سوء التكيف األسري،
ً
وحدة كلية ،ويعترب استخدام
ويهدف إىل التوظيف الدينامي لألسرة

وهو ما يستحيل معه استخدام املسح الشامل -ولتجانس ظروفوخصائص الشباب غري املتزوجني يف كل دولة ،من حيث خيضعون

اجللسات األسرية هو اآللية العالجية األساسية فيه .وهذا ال مينع

المتيازات ونظام إداري موحد على مستوى كل دولة.
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جماالت الدراسة:

الشكل ( )1النوع

 اجملال املكاني :غطت الدراسة مجيع دول اخلليج العربي الست،وهي :سلطنة عمان ،والسعودية ،والكويت ،وقطر ،والبحرين،
واإلمارات.
 اجملال البشري :شارك يف الدراسة ( )662من الشباب غري املتزوجنيمن مجيع دول اخلليج العربي ،وتوزعت نسب املشاركة على النحو
اآلتي :اإلمارات ( ،)%3.8البحرين ( ،)%6.7السعودية (،)%36.3
الكويت ( ،)%6.3سلطنة عمان ( ،)%42.4قطر (.)%4.5
 اجملال الزماني :استمر تنفيذ الدراسة ( )5أشهر :من  ،2014/8إىل 2015/1م.

العينة وأسلوب اختيارها:
بلغت العينة اليت شاركت يف الدراسة ( )662شاب وشابة من مجيع
دول اخلليج العربي ،ولكرب جمتمع الدراسة اعتمد الباحث على
اختيار عينة عمدية من الشباب املقبلني على الزواج من كل دولة،

الشكل ( )2املرحلة العمرية

حبيث نشرت االستبانة على وسائل التواصل االجتماعي ،وحددت
نسبة أكرب من الدول األكثر تعداد سكان؛ ومن ثم كانت عينة
اململكة العربية السعودية هي األكرب.

أدوات الدراسة:
استخدم

الباحث

أداة

االستبانة

اإللكرتونية

من

أجل

الوصول إىل الشباب غري املتزوجني يف الدول اخلليجية ،وقد
ُنشرت عرب الرابط التاليhttps://docs.google.com/( :

forms/d/1jnzfhKCHX7-8pA2zR2h9ncnvxjV3WGaVnV،)vGklt3ZPg/viewform?usp=send_form

واستخدم

الباحث

وسائل التواصل االجتماعية املختلفة يف الوصول للعينة املطلوبة،
وهي :برنامج الواتس آب ،وبرنامج تويرت ،والفيس بوك ،وبعض
املنتديات الشبابية.
وللتأكد من ثبات األداة استخدم الباحث أسلوب االتساق الداخلي

األسلوب اإلحصائي:

 ،Reliability Coefficientحسب معامل “ كرونباخ ألفا “على العينة

قام الباحث بتحويل البيانات إىل برنامج احلزمة اإلحصائية يف

األساسية للدراسة اليت بلغت ( )662مبحوثا ،بلغت قيمته (.)0.78

العلوم االجتماعية ( ،)SPSSواستخدام اإلحصاء الوصفي ،باستخراج

وهذه النتيجة تعد مقبولة ومؤشرا جيدا على قوة االتساق

التكرار والنسب املئوية ،واستخدام اختبار ( ،)T-testواختبار (One

الداخلي لألداة املقيسة.

 ،)way anovaوذلك يف استخراج العالقات االرتباطية بني املتغريات
املستقلة ،واملتغريات التابعة.

حتليل نتائج الدراسة
ً
أوال :البيانات األولية للمبحوثني

ً
سابعا :قياس الثبات والصدق لالستمارة

يف الشكل رقم ( )1توزع املبحوثون على عينة الدراسة وفقا للنوع؛

قام الباحث بإجراء اختبارات الصدق والثبات للتأكد من صدق

إذ بلغت نسبة اإلناث ( ،)%55يف حني بلغت مشاركة الذكور (،)%45

األداة وثباتها قبل حتويلها إىل استمارة إلكرتونية ،فعرض األداة على

ومل يتدخل الباحث يف تلك النسبة؛ إذ املشاركة يف االستبانة

( )8من أعضاء هيئة التدريس بقسم االجتماع والعمل االجتماعي

اإللكرتونية متاحة للجنسني.

من كلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس؛

ويف الشكل رقم ( )2توزع املشاركون يف الدراسة على خمتلف املراحل

فأشار عليه بعض احملكمني بأهمية إجراء بعض التغيريات اليت
شكلت إضافة جيدة لألداةُ ،
وثبتت األسئلة اليت حظيت مبوافقة

العمرية ملن هم يف سن الزواج؛ إذ إن الفئة العمرية من (27-23
سنة) هي أكثر الفئات املشاركة ،بنسبة بلغت ( ،)%39ويرجع ذلك

( )6حمكمني أو أكثرُ ،
وعدل عدد من األسئلة ،وحذف بعضها،

إىل كونها هي الفئة األكثر انتشارا من فئات الباحثني عن الزواج،

وأضيف بعضها اآلخر ،مبا حيقق أهداف هذه الدراسة.

تلتها الفئة العمرية من ( 22-18سنة) ،بنسبة بلغت ( ،)%29يف حني

1
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محود النوفلي

الشكل ( )3مستوى الدخل

الشكل ( )4حمل اإلقامة

الشكل ( )5املستوى التعليمي

جدول ( )1أسباب عدم الزواج لدى الشباب (حيق للمبحوث اختيار أكثر من
سبب)
م
1

األسباب
عدم احلصول على شريك

التكرار

النسبة()%

الرتتيب

247

37

1

174

26

2

166

25

3

87

13

4

36

5

7

6

عدم الرغبة يف الزواج

57

8

6

7

غري ذلك

62

9

5

2
3
4
5

احلياة
الرغبة يف مواصلة
الدراسة
عدم توفر املبالغ املالية
للزواج
عدم تقدم أحد خلطبيت
(الفتاة)
التعرض لتجربة زواج
فاشلة

حصلت الفئة العمرية من ( 32-28سنة) على ( ،)%20وأتت الفئة

تناسب عددها السكاني ،مقارنة بدول اخلليج األخرى.

العمرية أكثر من ( 33سنة) أقل الفئات مشاركة بنسبة ()%12؛

يوضح الشكل رقم ( )5توزع املبحوثني على مراحل املستوى

وذلك أمر طبيعي ألن غالبية من يصل هذا العمر يكون قد تزوج.

التعليمي؛ إذ إن ( )%71من املبحوثني هم من املرحلة اجلامعية

يعكس الشكل رقم ( )3توزع املبحوثني على فئات الدخل؛ إذ

فأعلى ،و( )%18لديهم دبلوم فوق الثانوي ،و( )%11من فئة التعليم

يوضح الشكل أن ( )%29من املبحوثني يقعون ضمن فئة الدخل

العام ،ونسبة ( )%1من هم دون ذلك (القراءة والكتابة).

من ( 1500-700دوالر) ،تليها فئة الدخل العالي (أكثر من 1500

ويتضح أن من هم يف املرحلة اجلامعية هم أكثر من يبحثون عن

دوالر) ،وذلك بنسبة ( ،)%28يف حني من دخلهم ضعيف (أقل من

الزواج ،ولعل ذلك نتيجة أن الذين يف مستويات أقل قد تزوج

700دوالر) بلغت نسبتهم ( ،)%15ونسبة من ال دخل هلم (،)%27

أغلبهم ،وهؤالء أخرتهم عن الزواج مواصلتهم للتعليم اجلامعي.

وهؤالء يرجح الباحث أنهم من اإلناث والطالب الذين ما زالوا يف
املرحلة اجلامعية.

ً
ثانيا :األسباب اليت عاقت الشباب املبحوثني عن الزواج:

يوضح الشكل رقم ( )4توزع املبحوثني على الدول اخلليجية اليت

يشري اجلدول رقم ( )1إىل األسباب اليت أدت إىل عدم زواج املبحوثني؛

مشلتها الدراسة؛ إذ توزعت نسب مشاركة الشباب بني دول اخلليج

إذ أشارت النتائج إىل أن أكثر تلك األسباب هو عدم احلصول على

الستة ،كما يأتي :اإلمارات ( ،)%3.8والبحرين ( ،)%6.7والسعودية

شريك احلياة املناسب ،وذلك بنسبة ( .)%37وبالنظر إىل التعداد

( ،)%36.3والكويت ( ،)%6.3وسلطنة عمان ( ،)%42.4وقطر (.)%4.5

السكاني للمجتمعات اخلليجية نالحظ أن أعداد اجلنسني متقاربة

وحصلت سلطنة عمان على أعلى النسب ،لكون وسائل التواصل

وال توجد هوة بينهما كما يف بعض الدول اليت تعرضت حلروب

االجتماعي اليت انتشر بها الرابط اإللكرتوني كانت فيها أوفر ،لكون

أدت إىل نقصان الذكور ،أو هجرة الذكور للعمل يف جمتمعات أخرى.

الباحث من السلطنة ،وجاءت اململكة العربية السعودية بنسبة أكرب

ومبا أن دول اخلليج مل متر بظروف كهذه ميكن تفسري ذلك بعدم
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جدول ( )2األسس اليت يعتمد عليها الشباب والفتيات يف اختيار الشريك اآلخر
م

شرط اختيار شريك احلياة

1

أن يكون ذا تعليم جامعي

2

أن تكون لديه وظيفة و يعمل

3

أن يكون متدينا

4

أن يكون على خلق عال

5

أن تكون مسعته يف اجملتمع جيدة

6
7
8
9
10
11
12
13

ن=662

شرط ميكن التنازل

شرط ال ميكن

عنه()%

التنازل عنه ()%

ذكر

67

33

11

أنثى

49

51

8

ذكر

77

23

12

أنثى

5

95

3

ذكر

26

74

5

أنثى

39

61

7

النوع

الرتتيب

ذكر

5

95

1

أنثى

2

98

1

ذكر

8

92

2

أنثى

4

96

2

أن يكون على مستوى جيد من

ذكر

34

66

7

اجلمال

أنثى

65

35

10

ذكر

77

23

13

أنثى

78

22

13

ً
متحررا يف ملبسه وشكله
أن يكون
أن تربطك به عالقة حب قبل

ذكر

85

15

14

الزواج

أنثى

91

9

15

ذكر

66

34

10

أنثى

66

34

12

أن يكون من نفس املستوى

ذكر

60

40

9

العمري

أنثى

66

34

11

أال من األقارب

أن يكون غنيا و لديه ثروة مالية

ذكر

94

6

15

أنثى

89

11

14

أن يكون غري متزوج بأخرى

ذكر

-

-

16

(للشابة)

أنثى

17

83

5

أن تكون غري مطلقة أو أرملة

ذكر

46

54

8

(للشاب)

أنثى

-

-

16

14

أن يكون خاليا من األمراض

15

أال تكون لديه سابقا عالقات
عاطفية بآخر.

16

ً
سابقا
أال يكون ارتكب أية جرمية

ذكر

21

79

4

أنثى

24

76

6

ذكر

30

70

6

أنثى

55

45

9

ذكر

16

84

3

أنثى

8

92

4

وجود آليات مشروعة ومنظمة الختيار شريك احلياة ،وأن احلياة

الشباب اخلليجي املشارك بالدراسة ،حيتاج من احلكومات وقفة

املدنية قللت من فرص الزيارات والروابط العائلية وبيئة اجلوار،

جادة بإجياد حلول لذلك ،وسواء أكانت بصناديق الزواج ،أم

يف ظل ختوف كال اجلنسني من الزواج من األقارب ملا يثار عنه طبيا

بتحديد املهور ،أم بتشجيع األعراس اجلماعية ،أم ببث التوعية

من أمراض ،إضافة إىل رفض اجليل احلالي الزواج التقليدي الذي

برتشيد حفالت ومتطلبات الزواج ...إخل.

يتوىل فيه الوالدان االختيار واخلطبة للشاب أو الفتاة .ويف ظل عدم

أما بقية األسباب فقد جاءت بنسب متفاوتة؛ إذ ذكرت ( )%20من

وجود البديل سيظل السبب األول يف عدم الزواج ،هو عدم احلصول

املبحوثات أن السبب يف عدم زواجهن ،عدم تقدم أحد هلن ،كما أتى

على الشريك املناسب ،على رغم وجود األعداد الكافية واملتوازنة

سبب الرغبة يف مواصلة الدراسة بنسبة (.)%19

بني اجلنسني.
ً
وقد جاء ثانيا سبب “الرغبة يف مواصلة الدراسة” ،ألن أكثر من

ولذلك نرى أن أول أسباب عدم الزواج هو السبب ،ثم عدم احلصول
على شريك احلياة وعدم تقدم أحد للفتاة ،وهذا سبب حيتاج إىل

( )%50من املبحوثني ما زالوا على مقاعد الدراسة ،مما حيول دون

ً
بعيدا
إجياد قنوات مشروعة لالختيار الزواجي تقرها احلكومات

تفكريهم بالزواج يف الوقت الراهن ،مع العلم بأن متوسط سن

عن الوقوع يف االستغالل من قبل بعض املستغلني حلاجة أي من

الزواج كما توضحه التعدادات العامة للسكان ،كان ( )26سنة.

اجلنسني إىل الزواج.

أما السبب الثالث فهو عدم توفر القدرة املالية للزواج؛ إذ بلغت
نسبته ( )%25من املشاركني يف الدراسة ،وهي نسبة يفرتض أن

ً
ثالثا :األسس اليت يعتمد عليها الشباب والفتيات يف اختيار

تكون أقل من ذلك يف ظل الوفرة النفطية واالقتصادية اليت متر

الشريك اآلخر

بها الدول اخلليجية.

نالحظ من بيانات اجلدول رقم ( )2أن كال اجلنسني توافقت

لذلك فإن حصول السبب املادي على الرتتيب الثالث يف عدم زواج

إجاباتهما يف أن شرط حسن اخللق هو أول شرط الختيار شريك
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محود النوفلي

جدول ( )3موقف الشباب من قضايا الزواج ن=662
م

القضية

1

هل تؤيد ضرورة الفحص قبل الزواج

2

هل تؤيد ضرورة دخول دورات متنح رخصة للزواج قبل الزواج

3

النوع

نعم()%

ال()%

ذكر

90

10

أنثى

95

5

ذكر

51

49

أنثى

70

30

هل تؤيد فكرة قيام الدولة بفتح دوائر الستقبال طلبات الزواج من اجلنسني لتسهل

ذكر

50

50

اختيار شريك احلياة

أنثى

55

45

4

هل تقبل الزواج بشريك تعرفت عليه عرب اإلنرتنت

5

هل تقبل الزواج مبن كون معك عالقة عاطفية دون علم األهل

6

هل تؤيد فتح مكاتب حكومية حلل اخلالفات األسرية

7

هل ترى أنه جيب ختفيض املهور

8

هل تشرتط الزواج يف منزل مستقل

9

هل تؤيد فكرة تعدد الزوجات

10

هل حتتاج إلعانة من صندوق الزواج

11

هل تفضل الزواج بفتاة تعمل (خاص للشباب)

12

هل تقبل الزواج بفتاة تعمل يف مكان به اختالط (خاص للشاب)

13

هل ترى ضرورة ختفيض مصاريف الزواج

ذكر

21

79

أنثى

24

76

ذكر

39

61

أنثى

32

68

ذكر

76

24

أنثى

88

12

ذكر

97

3

أنثى

76

24

ذكر

58

42

أنثى

82

18

ذكر

55

45

أنثى

20

80

ذكر

97

3

أنثى

98

2

ذكر

59

41

أنثى

-

-

ذكر

19

81

أنثى

-

-

ذكر

98

2

أنثى

92

8

احلياة؛ إذ رأى ( )%98من اإلناث ،و( )%95من الذكور أنه شرط ال

الذي يفرتض عليه الدول اخلليجية احملافظة يف اجلوانب الدينية.

ميكن التنازل عنه ،كما توافقا على أن الشرط الثاني يف اختيار

كما أوضح اجلدول أن هناك شروطا ليست أساسية ،وميكن التنازل

شريك احلياة هو أن تكون مسعته يف اجملتمع جيدة؛ إذ رأى ()%96

عنها عند أغلب املبحوثني ،ومنها :شرط التحرر يف امللبس والشكل،

من اإلناث ،و( )%92من الذكور أنه شرط ال ميكن التنازل عنه عند

وشرط أن يسبق الزواج عالقة حب ،وشرط أن يكون غنيا وذا

اختيار شريك احلياة ،وهذا مؤشر إجيابي يشري إىل أن شباب اخلليج

ثروة مادية ،وتلك مؤشرات جيدة تدل على وعي الشباب اخلليجي

ما زالوا ملتزمني باألخالق عند اختيار شريك احلياة ،وهي نتيجة

باملعنى احلقيقي للزواج.

ينبغي أن يعرفها شباب اخلليج كلهم ،ليظلوا متمسكني باألخالق
شرطا للحصول على شريك حياة مناسب ،لكون الذكور واإلناث

ً
رابعا :موقف الشباب من القضايا املرتبطة بالزواج:

بنسب فاقت ( ،)%95ال يتنازلون عن هذا الشرط؛ لذلك سوف

اجلدول رقم ( )3يستعرض موقف املبحوثني من جمموعة من

يتنافس كال اجلنسني يف االتصاف بهذه الصفات ليسعدوا باحلصول

القضايا اليت ترتبط بالزواج ،وسوف نستعرض بالتحليل تلك

على شريك حياة مناسب.

املواقف:

كما نالحظ أن اإلناث وبنسبة ( )%95يعتربن شرط العمل للشريك

 -1ضرورة الفحص قبل الزواج:

اآلخر شرطا أساسيا يأتي يف املرتبة الثالثة يف أهميته ،يف حني

عرب املبحوثون من اجلنسني عن تأييدهم لفكرة ضرورة الفحص

نالحظ أن ( )%23فقط من الذكور من يشرتط أن تكون الزوجة

قبل الزواج؛ إذ وافق ( )%90من الذكور على ذلك ،و( )%95من

تعمل.

اإلناث ،ونالحظ أن الغالبية يدركون أهمية وضرورة الفحص،

كما أشار اجلدول إىل أن كال اجلنسني ال يتنازلوا عن شرط أنه مل

ومن ثم يتوجب على احلكومات اخلليجية عدم التخوف من فرض

يسبق أن قام جبرمية ،وهذا يضاف إىل الرتكيز على حسن اخللق

الفحص شرطا إلزاميا قبل الزواج ،لوجود الوعي الكايف لدى الشباب

والسمعة واخللو من السوابق اإلجرامية شروطا أساسية عند كال

حول تلك القضية.

اجلنسني من شباب اخلليج.

 -2ضرورة دخول دورات متنح رخصة للزواج قبل الزواج:

كما أشار اجلدول إىل أن شرط التدين يف شريك احلياة ،يعد شرطا

تظهر بيانات اجلدول أن ( )%51من الذكور ،و( )%70من اإلناث،

ال ميكن التنازل عنه عند ( )%74من الذكور ،و( )%61عند اإلناث،

يشجعون ذلك .وبشكل عام نالحظ أن اإلناث أكثر رغبة يف احلصول

وهي يف جمملها نسب إجيابية ،وإن كانت ليست باملستوى املطلوب

على تلك الدورات اليت تهيئهن للزواج ،يف حني أن نصف الذكور
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نظرة الشباب اخلليجي جتاه قضايا ومتطلبات الزواج ...

فقط هم من يؤيد ذلك ،وهي نسبة مقبولة يف ظل وطأة العادات

األعداد اهلائلة من حاالت الطالق ،ولتجنب اللجوء للمحاكم اليت

والتقاليد اليت ال تقبل اشرتاطات قبل الزواج؛ ومن ثم ميكن البناء

تعترب احلل األخري عند كال الطرفني.

على تلك النسبة مبزيد من التوعية بأهمية تلك الرخصة يف إدارة

 -7الرغبة يف ختفيض املهور:

احلياة الزوجية ،للتقليل من حاالت التفكك األسري الذي ينتهي

كشفت بيانات اجلدول أن ( )%97من الذكور ،و( )%76من اإلناث،

بالطالق ذي اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية السيئة على

يرغبون يف العمل على ختفيض املهور ،وتلك رغبة عامة لدى

اجملتمع.

الشباب ينبغي على احلكومات أن جتد من اآلليات ما يقنن تلك

 -3فكرة قيام الدولة بفتح دوائر الستقبال طلبات الزواج من

املهور ،ونالحظ أن اإلناث بنسبة كبرية يوافقن على ذلك ،رغبة

اجلنسني لتسهل اختيار شريك احلياة:

منهن يف تيسري احلياة الزوجية ،واحلصول على شريك احلياة.

لقد أيد ( )%50من الذكور ،و( )%55من اإلناث ،فكرة فتح دوائر

 -8الرغبة بالزواج يف منزل مستقل:

حكومية الستقبال طلبات الزواج لتسهيل اختيار شريك احلياة،

نالحظ من بيانات اجلدول أن ( )%58من الذكور ،و( )%82من

وتعترب تلك النسب عالية يف ظل عدم تقبلها من قبل العادات

اإلناث ،يفضلون الزواج يف منزل مستقل ،ونالحظ أن اإلناث هن

والتقاليد اجملتمعية ،ولكن واضح من موافقة تلك النسبة أن هناك

أكثر حرصا على ذلك ،وتلك النظرة قد تكون هي اليت جعلت

رغبة لدى املبحوثني يف احلصول على شريك احلياة املناسب ،وهذا

السبب املادي يرتبع على ّ
أولية أسباب عدم القدرة على الزواج ،كما

تؤكده النتيجة اليت أظهرها اجلدول رقم ( ،)1وقد أوضحت أن أكثر

أن النمط املعيشي للحياة يف دول اخلليج يشري إىل تناقص األسر

األسباب يف عدم الزواج ناتج عن عدم احلصول على شريك احلياة

املمتدة وزيادة األسر النووية.

املناسب.

 -9مدى تأييد فكرة تعدد الزوجات:

ولدى الباحث تصور متكامل عن إنشاء تلك املكاتب واخلدمات اليت

أظهرت بيانات اجلدول أن ( )%55من الذكور ،و( )%20من اإلناث،

ميكن أن تقدمها ،إضافة إىل فتوى شرعية تؤيد وجنيز تلك املكاتب

من يؤيد فكرة تعدد الزوجات .ولعل تأييد الذكور أكثر من اإلناث

احلكومية.

أمر طبيعي للنظرة السائدة لدى اإلناث بتأثرهن من التعدد وعدم

 -4قبول الزواج بشريك تعرفت عليه عرب اإلنرتنت:

حصوهلن على كامل حقوقهن ،يف حني أكثر من نصف الشباب يؤيد

أظهرت بيانات اجلدول أن ( )%21فقط من الذكور ،و( )%24فقط من

ذلك.

اإلناث ،من يوافق على الزواج بشخص تعرف عليه عرب اإلنرتنت،

 -10مدى الرغبة يف احلصول على إعانة من صندوق الزواج:

وهذه نتيجة إجيابية توضح وعي غالبية الشباب بعدم بناء أسرة

نالحظ أن كال اجلنسني بنسب متقاربة ومرتفعة كذلك ،يرغبون

زواجية من خالل مواقع اإلنرتنت اليت يستغلها أصحاب النفوس

يف احلصول على إعانة مادية من الصندوق؛ إذ بلغت النسبة ()%97

املريضة يف ابتزاز أو استغالل الطرف اآلخر متسرتا وراء هدف

للذكور ،و( )%98لإلناث ،وهذا ينسجم هو وما أشار إليه جدول

الزواج ،والنسبة اليت أوضحها اجلدول حتتاج إىل توعية بعدم الثقة

أسباب عدم الزواج ،الذي وقع به عدم القدرة املالية أول أسباب عدم

مبا يتم خالل تلك املواقع ،الن الزواج ميثاق غليظ ،حيتاج بناؤه إىل

القدرة على الزواج.

شفافية ومصداقية ورؤية مباشرة بني الطرفني.

 -11مدى رغبة الشباب الذكور يف الزواج بالفتاة اليت تعمل:

 -5قبول الزواج مبن كون معك عالقة عاطفية دون علم األهل:

أوضحت معطيات اجلدول أن ( )%59من الشباب الذكور يوافقون

أظهر اجلدول أن ( )%39من الذكور ،و( )%32من اإلناث ،يوافق على

على الزواج من فتاة عاملة ،وأن ( )%41منهم ال يوافقون على ذلك؛

الزواج مبن كون معه عالقة عاطفية قبل الزواج ،يف حني النسبة

وهذا يعتمد على العادات والتقاليد واملقدرة املالية للشاب ونظرته

األغلب من اجلنسني ال توافق على ذلك ،وهذه النتيجة تعد هامة

للزوجة كمساعدة له يف سد مصاريف األسرة.

ملا يتعرض له جمموعة كبرية من اجلنسني ،وخباصة اإلناث اللواتي

 -12مدى موافقة الشباب على الزواج بفتاة تعمل مبكان به اختالط:

يقعن يف عالقات عاطفية يدعي الذكور فيها رغبتهم بالزواج

أوضحت النتائج أن ( )%81من الذكور املبحوثني ،ال يوافقون على

منهن ،يف حني نالحظ أن غالبيتهم ال يوافقون على الزواج مبن

الزواج من فتاة تعمل مبكان به اختالط .وهذه النتيجة ينبغي

كونوا معها تلك العالقة دون علم أهلها ،وهذه النتيجة ينبغي

الوقوف عليها جيدا ،ملا هلا من تأثري على زيادة العنوسة وزيادة

ً
حذرا من تلك
أن تعيها وتعلمها اإلناث يف اجملتمعات اخلليجية،

اخلالفات الزوجية يف األسر اليت تعمل الفتاة فيها مبكان به

العالقات اليت قد تكون أهدافها اإلشباع الغرائزي والتسلية والتسرت

اختالط؛ إذ إن نظرة الشباب لعمل املرأة مبكان خمتلط يواجهها

وراء دافع الزواج ،إلدراكهم حاجتهن إليه.

رفض وعدم قبول؛ لذلك ينبغي أن تعرف الفتيات تلك النظرة

 -6تأييد فتح مكاتب حكومية حلل اخلالفات األسرية:

لدى الشباب عند اختيارها لبيئة العمل ،ملا هلا من تأثري يف حرمانها

أوضحت بيانات اجلدول أن ( )%76من الذكور ،و( )%88من اإلناث،

من احلصول على شريك احلياة املناسب.

يؤيدون فتح مكاتب حكومية حلل اخلالفات األسرية .ونالحظ أن

 -13ضرورة ختفيض مصاريف الزواج:

ً
تضررا من تلك اخلالفات
اإلناث أكثر تأييدا لذلك ،لكونهن أكثر

أوضحت النتائج أن ( )%98من الذكور ،و( )%92من اإلناث ،يرون

اليت قد تنتهي بالطالق؛ ومن ثم جيب على وزارات التنمية أو

ضرورة ختفيض مصاريف الزواج اليت ترهق الشاب؛ إذ نالحظ

الشؤون االجتماعية بدول اخلليج العربي ،فتح تلك املكاتب لتجنب

أن اجلنسني معظمهم يؤيد تلك الفكرة؛ ومن ثم فإن اجلانب
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جدول ( )4موقف املبحوثني من احلصول على دورات قبل الزواج
م

موضوع الدورة

1

دورة حول أسس اختيار شريك احلياة

2

دورة حول حل اخلالفات الزوجية

3

دورة حول معرفة حقوق شريك احلياة الزوجية

4

دورة حول حقوقك الزوجية

5

دورة حول اإلدارة املنزلية

6

دورة حول أسس تربية األبناء

ن=()662

النوع

أحتاج لذلك ()%

ال أحتاج لذلك
()%

ذكر

42

58

أنثى

55

45

ذكر

68

32

أنثى

83

17

ذكر

65

35

أنثى

75

25

ذكر

71

29

أنثى

82

18

ذكر

68

32

أنثى

68

32

ذكر

76

24

أنثى

86

14

املادي يعترب سببا رئيسا وعائقا للزواج بدول اخلليج ،وينبغي

إذ بلغت نسبة من يعده السبب األول يف عدم زواجه ( )%38من

من احلكومات اخلليجية إطالق مشاريع توعوية وصناديق دعم

املشاركني يف الدراسة.

للشباب لتذليل تلك املعوقات.

 -2العامل الثاني يف عدم الزواج هو عدم احلصول على شريك احلياة
املناسب ،وذلك بنسبة (.)%28

ً
خامسا :مدى رغبة املبحوثني يف احلصول على دورات قبل

 -3أنه خبصوص أسس اختيار شريك احلياة عند كال اجلنسني،

الزواج

توافقت إجاباتهم على أن شرط حسن اخللق هو أول شرط الختيار

يوضح لنا اجلدول رقم ( )4مدى رغبة املبحوثني يف احلصول على

شريك احلياة؛ إذ رأى ( )%98من اإلناث ،و( )%95من الذكور ،أنه

دورات قبل الزواج؛ إذ نالحظ من معطيات اجلدول أن غالبية

شرط ال ميكن التنازل عنه ،كما توافقوا على أن الشرط الثاني يف

املبحوثني حمتاجون لتلك الدورات مبختلف موضوعتها املطروحة

اختيار شريك احلياة هو أن تكون مسعته يف اجملتمع جيدة؛ إذ رأى

هلم ،وأن أكثر الدورات اليت تفضلها اإلناث وبنسبة فاقت (،)%80

( )%96من اإلناث ،و( )%92من الذكور ،أنه شرط ال ميكن التنازل

هي :دورة حول أسس تربية األبناء ،ودورة حول حل اخلالفات

عنه عند اختيار شريك احلياة.

الزوجية ،ودورة حول احلقوق الزوجية ،يف حني أكثر الدورات

 -4عرب املبحوثون من اجلنسني عن تأييدهم لفكرة ضرورة لفحص

اليت يفضلها الذكور -ولكن بنسب أقل من اإلناث -متثلت يف :دورة

قبل الزواج؛ إذ وافق على ذلك ( )%90من الذكور ،و( )%95من

أسس تربية األبناء ،ودورة حول حقوقه الزوجية ،ودورة حول

اإلناث.

حل اخلالفات الزوجية.

 -5أن ( )%51من الذكور ،و( )%70من اإلناث ،يشجعون ضرورة أن

ويتضح أن الغالبية ترغب يف تلك الدورات ،ولكن اإلناث أكثر رغبة

حيصل املقبلون على الزواج ،على دورات متنحهم رخصة الزواج.

فيها من الذكور ،مع تقارب يف األولويات لتلك الدورات؛ لذلك يرى

 -6أيد ( )%50من الذكور ،و( )%55من اإلناث ،فكرة فتح دوائر

الباحث أهمية قيام اجلهات املعنية بالزواج يف دول اخلليج ،بتنظيم
ً
رخصة متنح قبل عقد الزواج ،كما فعلت
تلك الدورات واشرتاطها

حكومية الستقبال طلبات الزواج لتسهيل اختيار شريك احلياة.
 -7أن ( )%21فقط من الذكور ،و( )%24فقط من اإلناث ،يوافقون

ماليزيا اليت استطاعت ختفيض نسب الطالق إىل نسب دنيا بسبب

على الزواج بشخص تعرفوا عليه عرب اإلنرتنت.

اشرتاط تلك الدورات قبل الزواج.

 -8أن ( )%39من الذكور ،و( )%32من اإلناث ،يوافقون على الزواج

يوضح اجلدول رقم ( )5العالقة االرتباطية بني املتغري املستقل

مبن كونوا معه عالقة عاطفية قبل الزواج ،يف حني ال توافق على

“حمل اإلقامة” ،وبني القضايا األخرى؛ إذ استخدم الباحث اختبار

ذلك النسبة األغلب من اجلنسني.

(  )One way Anovaملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية

 -9أن ( )%76من الذكور ،و( )%88من اإلناث ،يؤيدون فتح مكاتب

بني املبحوثني باختالف حمل إقامتهم (اختالف الدولة)؛ إذ

حكومية حلل اخلالفات األسرية ،ونالحظ أن اإلناث أكثر تأييدا

وضحت بيانات اجلدول أن مجيع تلك القضايا املشار إليها ،فيها

لذلك.

فروق إحصائية بني املبحوثني حسب متغري حمل اإلقامة ،أي

 -10أن ( )%97من الذكور ،و( )%76من اإلناث ،يرغبون يف العمل على

أن هنالك نسبة دالة إحصائيا بني الدول اخلليجية يف موقفهم

ختفيض املهور.

ونظرتهم من القضايا السابقة ذكرها ،ولقد وضح اجلدول مستوى

 -11أن ( )%58من الذكور ،و( )%82من اإلناث ،يفضلون الزواج يف

الداللة.

منزل مستقل ،ونالحظ أن اإلناث أكثر حرصا على ذلك.
 -12أن ( )%55من الذكور ،و( )%20من اإلناث ،يؤيدون فكرة تعدد

النتائج العامة للدراسة

الزواجات.

 -1أن أكثر أسباب عدم الزواج هو عدم توفر القدرة املالية للزواج؛

 -13أن كال اجلنسني وبنسب متقاربة ومرتفعة كذلك ،يرغبون
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يف احلصول على إعانة مادية من صندوق دعم الزواج؛ إذ بلغت

وتشجيع األعراس اجلماعية.

النسبة ( )%97من الذكور ،و( )%98من اإلناث.

 -2أقرتح إنشاء مكتب تابع لوزارات التنمية االجتماعية ،يديره

 -14أن ( )%59من الشباب الذكور يوافقون على الزواج من فتاة

خمتصون يف اإلرشاد والتوجيه األسري ،يقدم خدمات الزواج،

عاملة ،و( )%41منهم ال يوافقون على ذلك.

ومن ضمنها :الدورات اليت متنح رخصة ما قبل الزواج ،واستقبال

 -15أن ( )%81من الذكور املبحوثني ال يوافقون على الزواج من فتاة

طلبات الزواج ،وحل اخلالفات األسرية .ولدي تصور مقرتح بذلك.

تعمل مبكان به اختالط.

 -3ألن حسن اخللق والسمعة اجليدة هما أكثر ما يشرتطه من

 -16أن ( )%98من الذكور ،و( )%92من اإلناث ،يرون ضرورة ختفيض

يقدم على الزواج ،ينبغي تعميم ذلك على الشباب من اجلنسني،

مصاريف الزواج اليت ترهق الشاب.

ليحافظوا على حسن خلقهم ،فيحصلوا على شريك احلياة ،دون أن

 -17أن غالبية املبحوثني حمتاجون للدورات قبل الزواج مبختلف

يسمحوا مبا هو حاصل لكثري من الشباب من اللجوء إىل غري ذلك،

موضوعتها املطروحة هلم ،وأن االناث أكثر رغبة عن الذكور.

ظنا أنه هو الذي جيذب الطرف اآلخر.

 -18أن مجيع تلك القضايا املشار إليها ،فيها فروق إحصائية بني

 -4لتقارب العادات والتقاليد بدول اخلليج ،أدعو إىل أن تتبنى

املبحوثني حسب متغري حمل اإلقامة ،أي أن هنالك فروقا دالة

األمانة العامة جمللس التعاون إجراء الدراسات العلمية والربامج

إحصائيا بني الدول اخلليجية يف موقفهم ونظرتهم من القضايا

اهلادفة للشباب.

السابقة ذكرها.

 -5لزيادة نسب الطالق والتفكك األسري واخلالفات ،وألن غالبية
لدورات ما قبل الزواج ،أقرتح أن يشرتط
املبحوثني أقروا حباجتهم
ِ

توصيات الدراسة

على كل من مقبل على الزواج ،احلصول على رخصة ،وإال مل يسجل

 -1ألن أكثر أسباب عدم الزواج يرجع إىل اجلانب املادي ،أقرتح أن

له عقد الزواج بشكل رمسي.

تقوم اجلهات املختصة بوضع برنامج متكامل للتوعية بتخفيض

 -6للنتائج اليت أشارت إىل أن غالبية الشباب من اجلنسني ترى

املهور ،وتقليل نفقات األعراس ،وإنشاء صناديق لدعم الشباب،

ضرورة الفحص قبل الزواج ،أقرتح أن يصبح الفحص إلزاميا ،جتنبا

جدول ( )5نتائج اختبار حتليل التباين بني حمل اإلقامة وموقف املبحوثني من القضايا الزواجية
مستوى الداللة
.006

درجة (ف)

مربع املتوسطات

درجة احلرية

جمموع املربعات

مصدر التباين

3.271

.212

5

1.061

بني اجملموعات

القضية

توجد فروق
.065

614

39.817

داخل اجملموعات

619

40.877

اجملموع

دالة إحصائيا
.039

ضرورة الفحص قبل الزواج
2.359

.583

5

2.914

بني اجملموعات

.247

602

148.716

داخل اجملموعات

607

151.630

اجملموع

5

2.107

بني اجملموعات

قيام الدولة بفتح دوائر الستقبال

توجد فروق
دالة إحصائيا
.011

2.989

.421

طلبات الزواج من اجلنسني لتسهل
اختيار شريك احلياة

توجد فروق
.141

595

83.896

داخل اجملموعات

600

86.003

اجملموع

5

2.756

بني اجملموعات

دالة إحصائيا
.001

4.477

.551

فتح مكاتب حكومية حلل اخلالفات
األسرية

توجد فروق
.123

600

73.878

داخل اجملموعات

605

76.634

اجملموع

5

4.787

بني اجملموعات

جيب ختفيض املهور

دالة إحصائيا
.000

5.120

.957

توجد فروق
.187

369

69.010

داخل اجملموعات

374

73.797

اجملموع

5

.330

بني اجملموعات

دالة إحصائيا
.034

2.428

.066

الزواج مبن يعمل أو تعمل يف مكان
به اختالط

توجد فروق
.027

595

16.189

داخل اجملموعات

600

16.519

اجملموع

دالة إحصائيا
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