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 ملخص:

الدراسة بصفة أساسية إىل التعرف على أهم الصعوبات اليت تواجه الشباب املقبلني  هتدف هذه     
باإلضافة إىل التعرف  على الزواج لدى مشروع ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض.

ية لدى جمتمع الدراسة. ومت استخدام منهج والدميغراف ،واالقتصادية ،على بعض اخلصائص االجتماعية
واستخدمت  .حمددةاملسح االجتماعي عن طريق املسح الشامل جلميع جمتمع الدراسة خالل فرتة زمنية 

( من الشباب املقبلني 301توزيعها على جمتمع الدراسة البالغ عددهم ) للدراسة، ومت االستبانة كأداة
 اليت تواجه غالبية االقتصادية صلت الدراسة إىل أن أهم الصعوباتبعد حتليل البيانات تو و  على الزواج. 
صعوبة توفري تكاليف قاعة األفراح، وصعوبة احلصول على سكن يناسب الدخل تتخلص يف جمتمع الدراسة 

الشهري، وصعوبة توفري املهر، وصعوبة االقرتاض من البنك لتوفري تكاليف الزواج، وصعوبة احلصول على 
مساعدات عينية من مجعيات الزواج. أما النتائج املتعلقة بالصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب 

بلني على الزواج فقد توصلت الدراسة إىل أن الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على ثالث عبارات املق
صعوبة حتقيق التوافق بيين من حمور الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج، وهي: 

السليب ألهل شريكة  التدخل، و وبني شريكة حيايت حول بعض املسائل املرتبطة يف مستقبل زواجنا
. وفيما يتعلق بأهم النتائج املتعلقة بالصعوبات النفسية اليت تواجه صعوبة حتمل مسئولية الزواج، و حيايت

الشباب املقبلني على الزواج، فقد أبدى الشباب موافقتهم على مخس عبارات من حمور الصعوبات 
أخشى قلق املعاشرة اجلنسية يف ليلة ن أمهها، النفسية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج، واليت م

تنقصي مهارات التعامل مع شريكة ، الزواج جتربة تشعرين بالقلق، تنقصين املعرفة خبصائص املرأة، الدخلة
. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة مت اخلروج بتصور مقرتح من أفتقد ملهارات حل املشكالت، حيايت

                                                           
 يتقدم فريق الدراسة بجزيل الشكر والتقدير لوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األميرة نورة على تمويل ودعم هذه الدراسة. 



مة االجتماعية حول آليات التعامل مع الصعوبات اليت تواجه الشباب منظور املمارسة العامة للخد
 املقبلني على الزواج.

الصعوبات، الزواج، الشباب المقبلين على الزواج، الممارسة العامة في  الكلمات المفتاحية:
 الخدمة االجتماعية
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Abstract 

This study aimed at recognizing the most important difficulties faced by 

young people who are about to marry in Ibn Baz Charitable Project for 

helping young people to marry in Riyadh. It also aimed at identifying 

some of the socioeconomic and demographic characteristics of the study 

population. Social survey was used by surveying all the study population 

within certain period. Questionnaire was used as a tool and was 

distributed on the study population (n= 301) of young people who are 

about to marry. After analyzing data, the study results revealed that the 

most important economic difficulties faced by most people in the study 

sample were: costs of the wedding hall, difficulty of finding a house that 

matches monthly income, difficulty of saving dowry, difficulty of 

borrowing from the bank to cover marriage costs, and difficulty to get 

kind assistance from marriage charities.For results related to social 

difficulties faced by young people who are about to marry, the study 



found that young people who are about to marry agree about three 

statements in the domain of social difficulties which face young people 

who are about to marry. These statements are: difficulty of reaching an 

agreement with the wife about some issues related to the future of our 

marriage, negative interference from my wife's family, difficulty of 

taking marriage responsibilities.For the most important results related to 

psychological difficulties faced by young people who are about to marry, 

young people agreed about five statements related to psychological 

difficulties faced by young people who are about to marry. These 

statements are: I am afraid of sexual intercourse at the first night of 

marriage, I lack knowledge about women's traits, marriage is an 

experience that makes me worried, I lack the skills to deal with my wife, I 

lack the skills of solving problems. Based on the results of the study, we 

could reach a suggested vision from the point of view of general practice 

in social work about mechanisms of dealing with difficulties faced by 

young people who are about to marry. 

Keyword: Ibn Baz Charitable Project, Difficulties, Marriage,Young men, 

General Practice in Social Work. 

 

 

 

 

 

 أواًل: المدخل إلى الدراسة:



 مقدمة الدراسة -

شأهنا يف ذلك شأن األسرة يف  لقد أصاب األسرة السعودية ما أصاهبا من تغريات وحتوالت،     
اجملتمعات املعاصرة، هناك جمموعة من التغريات اليت طرأت على األسرة السعودية خالل العقود 

ىل إت هو التحول من األسرة املمتدة لعل أهم هذه التغريا املاضية وبعضها خالل سنوات مضت،
ريعة جماراة احلياة السعلى ولعل هذا التحول قد جنم عن عدم قدرة األسرة املمتدة  األسرة النواة،

ومن العوامل املؤثرة يف هذا التحول ما طرأ على دور  أو االجتماعي، ،سواء يف حراكها اجلغرايف
 (.15م: 2010املرأة يف صنع القرارات األسرية )العبيدي،

حيث تنعكس  عرضة للتقلبات اليت حتدث يف اجملتمع، فاألسرة حبكم تكوينها ووظيفتها،     
وهلذا يصعب فصل األسرة كمؤسسة اجتماعية  الداخلية لألسرة، األحداث اخلارجية على العالقات

دون األخذ يف االعتبار النظم االجتماعية األخرى. فاألسرة ذات ارتباط وظيفي ببقية مؤسسات 
ووظائف أخرى ضمن إطار املنظومة  ،ألهنا خلية اجتماعية هلا وظائف ذاتية خاصة هبا ؛اجملتمع

وتتلقى التأثري من نواحي  لية مؤثرة يف سري اجملتمع من ناحية،االجتماعية. وبذلك تكون هذه اخل
  .(409م: 2010واالقتصادية )عبده، ،تربز يف مقدمتها العوامل الثقافية أخرى،
هو األساس الذي تقوم عليه األسرة. وعلى الرغم    Marriageالزواج غين عن الذكر أن     

 منهما يعد نظاماا  واألسرة إال أننا جيب أن ندرك أن كالا من وجود ارتباط كبري بني مفهومي الزواج 
، حيث ينطبق على الزواج كما األسرة أهم خصائص النظم االجتماعية. فهو مستقالا  اجتماعياا 

وكذلك يشبع أكثر من حاجة من احلاجات  ،يؤدي وظيفة هامة يف احلياة االجتماعية
 (.م1996،االجتماعية)لطفي

فالزواج ميثل أساس  ،بني مجيع أنواع العالقات البشرية الروابط الوثيقة جداا  إن رابطة الزواج من    
 ،تتكون وحدة بيولوجية ذات طابع اجتماعي نفسي سرعان ما تتعدد أبعاده األسرة فبالزواجقيام 

 م(.1977وتتعمق مضامينه وتتسع أطره عندما حيدث اإلجناب )حسن،

اجتماعية تساعد على اإلبقاء على النسق األسري وعلى إن نظام الزواج هو مبثابة إجراءات       
إجراءات قابلة للمالحظة. فتغري اجملتمع اجتماعياا أو اقتصادياا ينعكس على  توافقه وهيتكيفه أو 

 (.م1995سرة ويؤثر عليهما)اجلودي،نظام الزواج واأل



ذلك نظراا ؛ و التحوالت يشكل هاجساا أو صعوبة حيث مل يكن اإلقدام على الزواج قبل هذه   
وكذلك حمدودية األنشطة االقتصادية مما نتج عنها تقارب  ،لتجانس اجملتمع وتقارب أمناطه الثقافية

تبعاا للتغري الكبري الذي أصاب اجملتمع بأنساقه ذلك اجملتمع. و  فرادأل واالجتماعي املستوى املعيشي
ي. وأصبحت تعرتض طريقه معوقات وصعوبات يتعذر بسببها ومنها النسق الزواج ،املختلفة

 الزواج، ويف أحيانا أخرى التأخر. 

 ، ومنهاما يتعرض طريق الشباب حنو الزواجأوضحت عدد من الدراسات بعض  يف هذا الصددو 
هدفت إىل التعرف على املتغريات والعوامل املؤدية إىل تأخر التي  م(1995منها دراسة الجوير )

واملستوى  ،كنتيجة الرتفاع املستوى التعليمي-اجلامعي عن الزواج، حيث يشري الباحث الشباب 
قد تغريت كثري من املفاهيم السائدة يف اجملتمع كطريقة اختيار –الثقايف لدى الشباب السعودي 

ن أبرز العوامل اليت تعيق الشباب عن الزواج هو رغبة الشباب أظهرت الدراسة شريكة احلياة. كما أ
ومن  ، مواصلة التعليم، ومن أسباب تأخر الشباب عن الزواج التكاليف املالية املرتتبة على الزواجيف

 وغالء املهور وطريقة اختار شريكة احلياة. ،األسباب كذلك املسئوليات املرتتبة على الزواج

التعرف على أبرز  حول هـ(1418دراسة الدوسري ) تأتي وبالنسبة للعوامل اليت تعيق الزواج
العوامل اليت تعيق الزواج من وجهة نظر معلمي ومعلمات املدارس يف مدينة الرياض، وتوصلت 

وكثرة متطلبات الزواج هي أهم  ،الدراسة إىل أن العوامل االقتصادية املتمثلة يف غالء املهور واملعيشة
 العوامل اليت تعيق أفراد العينة عن الزواج. 

 م(2005دراسة القحطاني )تناولت اجتاهات الشباب حنو الزواج والعمل  ومن الدراسات اليت
 كما ركزتإىل حتديد العوامل اليت تؤثر يف اجتاهات الشباب حنو الزواج والعمل،  هدفت فقد 

على العوامل األسرية واالقتصادية باإلضافة إىل نوعية التعليم، يف حماولة ملعرفة  الدراسة أيضاا 
امل يف تشكيل اجتاهات الشباب حنو الزواج والعمل، ومعرفة التأثري املتبادل وتوضيح مسامهة كل ع

بني هاتني القضيتني. واستخدمت الدراسة يف احلصول على املعلومات امليدانية أداة االستبانة. وقد 
( طالباا يف كل من: جامعة القصيم والكلية التقنية يف بريدة. وقد 560مشلت عينة الدراسة )

وهي:  ،ائج أن االجتاهات حنو الزواج والعمل يف أوساط الشباب تتأثر بعدد من العواملأظهرت النت
تضح أن األسرة ال زالت حتظى بأمهية كبرية يف حياة الشباب  ااملتعلقة بالعوامل األسرية حيث  تلك



كمرجعية هامة يلجأ الشباب إليها عند اختاذ القرارات املصريية يف حياهتم، وكان حلجم األسرة 
ومستوى تعليم األب تأثرياا يف تشكيل اجتاهات الشباب حنو مستقبلهم الزواجي والعملي. وأكدت 

 الدراسة وجود تأثريا للعوامل االقتصادية على اجتاهات املبحوثني.

العوامل املؤثرة على نظرة الشباب اجلامعي للزواج، حيث  م(2007دراسة الزامل ) وتناولت
 دور األسرة يف إعداد الشباب من اجلنسني ملسؤوليات الزواج، التعرف على إىلهدفت الدراسة 

إضافة إىل التعرف على العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤثرة يف نظرة الشباب للزواج. وتوصلت 
جيابية للزواج، كما أوضحت الدراسة تأثري العوامل إة إىل دور األسرة يف تشكيل نظرة الدراس

اب حنو الزواج، وتوصلت الدراسة إىل أن األسس اليت يقوم عليها الزواج االقتصادية على نظرة الشب
 من وجهة نظر الشباب الذكور هو اختيار األهل للشريك يكفل جناح الزواج.

واالقتصادية املرتبطة  ،م( حول العوامل االجتماعية2009) دراسة المطيرييف حني متحورت 
سة إىل التعرف على حجم ظاهرة تأخر سن بتأخر سن الزواج لدى الشباب. حيث هدفت الدرا

الزواج لدى الشباب يف مدينة جدة. إضافة إىل الوقوف على املتغريات االجتماعية واالقتصادية 
وتدخل األهل يف اختيار  ،املرتبطة هبذه الظاهرة، وتوصلت الدراسة إىل أن الرغبة يف مواصلة التعليم

ة املرتبطة بتأخر سن الزواج لدى الشباب. كما شريك احلياة يعد من أبرز العوامل االجتماعي
وعدم القدرة على توفري  ،وارتفاع املستوى املعيشي ،اىل أن ارتفاع تكاليف الزواج توصلت الدراسة

 مسكن مستقل من أهم العوامل االقتصادية املرتبطة بتأخر سن الزواج عند الشباب.

استكشاف أهم مشكالت املستقبل الزواجي  ىلإ م(2002دراسة عبد الحميد ) هدفتو 
واألكادميي لدى طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية املتحدة. كما هدفت كذلك إىل دراسة 

واملستوى  ،الفروق يف هذه املشكالت بني خمتلف فئات الطلبة، وفقاا لتباينهم من حيث اجلنس
 سكن-اجلامعي وحمل اإلقامة )السكن ،ومستوى التحصيل الدراسي العام ،ونوع الكلية ،الدراسي

األسرة(. وقد استخدمت قائمة تضم أربعة عشر بنداا، تتعلق مثان منها باملشكالت الزواجية، وستة 
( طالباا و 624بنود أخرى ختتص مبشكالت الدراسات العليا. وذلك على عينة مكونة من )

( طالبة مبختلف كليات اجلامعة. وقد كشفت الدراسة عن نتائج منها أن الطالبات أكثر 1891)
من الطالب يف معظم مشكالت املستقبل الزواجي واألكادميي. ومن أهم مشكالت  معاناة



وعدم وجود معلومات ومهارات لتكوين  ،املستقبل الزواجي لديهن، اخلوف من تأخر سن الزواج
أسرة مستقرة. بينما الطالب أكثر معاناة من الطالبات يف مشكلة اخلوف من عدم توفر املال 

قد مت الكشف عن الفروق يف املشكالت بني الطالب والطالبات يف ظل الذي يؤمن املستقبل. و 
 ،ومستوى التحصيل الدراسي العام ،ونوع الكلية ،تباين كل منهما من حيث املستوى الدراسي

 وحمل اإلقامة.

إىل عدد  شباب القطري حنو قضايا الزواجحول اجتاهات ال م(2010وتوصلت دراسة الغانم )
أمهها تراجع شكل األسرة املمتدة، كذلك بينت الدراسة أن الشباب يواجه من النتائج واليت من 

صعوبة يف توفري تكاليف الزواج، وان الشباب يرغبون بأن تتاح هلم فرصة التعرف إىل شريكة احلياة 
رغبتهم يف أن يؤهال ملسئوليات الزواج  قبل الزواج، وكذلك رغبتهم يف توفري سكن مستقل، وأخرياا 

  ران.قبل عقد الق

 6حول تغري االجتاهات حنو الزواج وإجناب األطفال يف  م(2010دراسة زويا جبرنسكايا )وتأتي 
التغريات يف االجتاهات حنو الزواج وإجناب األطفال يف النمسا وأملانيا  الدراسة حيث تناولتدول. 

وبريطانيا وأيرلندا وهولندا والواليات املتحدة باستخدام بيانات من برنامج استطالع الرأي االجتماعي 
ونشأة  ،. متماشياا مع أفكار االنتقال السكاين الثاين2002و 1994و 1988العاملي يف األعوام 

بعد املادي، يتحول الرأي العام يف هذه الدول بعيداا عن قواعد السلوك التقليدية العامة عن املذهب 
وحصلن على وظيفة حيملن  ،وتعلمن تعليماا أفضل ،الزواج وإجناب األوالد. النساء الاليت مل يتزوجن أبداا 

فإن اجتاهات  وجهات نظر أقل تقليدية عن الزواج واألطفال يف مجيع هذه الدول. زيادة على ذلك
املتحدة أصبحت أكثر  تاملتزوجني وغري املتزوجني يف النمسا وأملانيا، واجتاهات الرجال والنساء يف الواليا

قطبية، وهذا رمبا يرجع إىل السياسات العامة لزيادة اخلصوبة وتعزيز الزواج التقليدية يف هذه الدول. هناك 
أمهية العوامل البيئية يف فهم التغريات األخرية يف دعم  فروق كبرية غري مفسرة بني هذه الدول تشري إىل

 الزواج واإلجناب. 

الكليات  حول اجتاهات طالب دراسة م(2014يون تشن هوانج، شو هوي لين ) كما أجرى كل من
واجتاهات الطالب حنو  ،. حيث تناولت هذه الدراسة العالقة بني صراع الوالدينالتايوانيني حنو الزواج

الزواج بني طالب الكليات يف تايوان. كذلك تناولت الفروق بني الذكور واإلناث يف االجتاهات حنو 
وأن اجتاهات هؤالء الطالب حنو الزواج  ،الزواج. بينت النتائج أن الصراع بني الوالدين مل يكن خطرياا 



ب حنو الزواج تتناسب سلبياا مع صراع الوالدين خاصة إجيابية. ثانياا بينت النتائج أيضاا أن اجتاهات الطال
لإلناث. مبعىن أنه كلما زاد مستوى الصراع بني الوالدين أصبحت االجتاهات حنو الزواج أكثر سلبية. 
ثالثاا، كانت اجتاهات الذكور حنو الزواج أكثر إجيابية من اجتاهات اإلناث بشكل عام حىت لو أن هناك 

لطالب القادمني من أُسر سليمة وهبا صراع عائلي أقل ذكروا اجتاهات أكثر إجيابية صراع بني الوالدين. ا
أو هبا مستوى أعلى من الصراع بني الوالدين.  ،حنو الزواج مقارنة بالطالب القادمني من أُسر غري سليمة

أكثر  تستنتج هذه الدراسة أن الطالب الذين يتصورون أن عائالهتم هبا مشكالت أو صراع من احملتمل
أن يكون لديهم تصورات سلبية عن الزواج. هذه النتائج هلا آثار مرتتبة على الوالدين واملستشارين 

والطالق على  ،اجلامعيني واملعاجلني. ينبغي القيام جبهد كبري لرفع الوعي عن أثر صراعات الوالدين
 تواجهات اليت الصعوب أهم تحاول استكشافلهذه الدراسة تأيت وبناء على ما سبق  األسرة.

 ،واالقتصادية ،وكذلك التعرف على أهم اخلصائص االجتماعية ،الشباب املقبلني على الزواج
 والدميغرافية للشباب املقبلني على الزواج. 

 

 مشكلة الدراسة:

الزرغم مزن مظززاهر الصزراع الزذي ينطززوي  فعلزى ،العززاملومقززرر يف مجيزع أحنزاء  ،الززواج أمزر شزائع     
ويرجزع  ؛وكثزرة وقزوع الطزالق فزإن النزاس مزع ذلزك يتزوجزون ،ومعانيه ،ووظائفه ،وتغري أهدافه عليه،

 ومطلوبززة.أو مفضززلة  ،أو كحالززة مناسززبة ،ذلززك إىل أن التوقعززات املعياريززة تنظززر إىل الزززواج كموقززف
و أ ،ومهما كانت التعقيدات وااللتزامات والصعوبات اليت تصاحب عملية الزواج سواء كانت مادية

أمههززا: ومززن  ،ن الزززواج يززؤدي وظززائف عديززدة لكززل مززن الفززرد واجملتمززعأ اجتماعيززة. إالأو  ،معنويززة
تبزادل و  التزوتر،امتصزا  و  والطمأنينزة، االسزتقرار والراحزةو املكانزة االجتماعيزة، و  الشخصية، تكوين

 (. 194-193م:2009)اخلويل، احلبو اجلنسي،  اإلشباعو النفسي،  األمنو العواطف، 
تززأثر بززدوره مبززا طززرأ علززى اجملتمززع مززن  -وهززو بعززد مهززم مززن أبعززاد النظززام األسززري  -والزززواج      

تغززريات وحتززوالت اجتماعيززة يف اجملتمززع خززالل العقززود املاضززية نالحززد ذلززك مززن خززالل العديززد مززن 
الزوجززات واملهززور، ومظزززاهر  الزززوجني، وتعززددوصززلة القرابززة بززني  ،املؤشززرات كطريقززة اختيززار القززرين

وأصزبح اإلعزداد للحيزاة الزوجيزة  ،والسن عند الزواج، كما زادت متطلبات احليزاة ،االحتفال بالزواج



عديززدة )اخلليفززة  وأجهزززة حيتزاج مززن الشززاب الكثزري مززن اجلهزد والعمززل لسزنوات ،وأثزاث ،مزن سززكن
 (.م1992والعبيدي،

ا االسزتمرار طزة طبيعيزة مقزررة اجتماعيزة، اهلزدف منهزبل هزو راب ،فالزواج ليس جمرد عالقة فقط     
وإمكانيزززة  ،ويتوقزززف اسزززتمرار وثبزززات الززززواج علزززى مزززدى التفزززاهم والتوافزززق .لبنزززاء وحزززدة اجتماعيزززة
 م(. 2015)قمر وآخرون، التكيف بني الزوجني

خيلززو  فززال ،طريقززهفاحلززديث عززن الزززواج يلزززم معززه احلززديث عززن املعوقززات أو الصززعوبات الززيت تعززرتض 
وحيزززث ختتلزززف هزززذه العوائزززق أو املشزززكالت بزززاختالف مراحزززل الززززواج،  العوائزززق،زواج مزززن بعزززض 

 مززززن حيززززثفمرحلزززة االسززززتعداد متيزهزززا عوائززززق تنفززززرد هبزززا دون غريهززززا مزززن مراحززززل الزززززواج األخزززرى، 
أو  ،أو متوسززطة ،شززديدة صزعوباتفمززن حيززث املسزتوى قززد تكززون ال وطبيعتهزا. ،ومززداها ،مسزتواها
تكزون متوقعزة أو  الطبيعزة قزدوأمزا مزن حيزث  طارئزة،ومن حيث املدى قزد تكزون مزمنزة أو  خفيفة.

 (. 50م:2011غري متوقعة )أبو سعد واخلتاتنه،
 

 تحديد مشكلة الدراسة:
بناء على ما سبق يتضح أن نظام الزواج طرأ عليه جمموعة من التحوالت والتغريات، وهذه      

 طرأت على اجملتمع ككل. حيث صاحب ذلك صعوبات تعيق التحوالت هي نتيجة التغريات اليت
أو تساهم يف التأخر الزواجي خاصة لدى فئة الشباب املؤهل له. وهذه الصعوبات قد  ،إمتام الزواج

أو اجتماعية. وعليه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس  ،أو اقتصادية ،تكون نفسية
الشباب المقبلين على  تواجهما أهم الصعوبات النفسية واالقتصادية واالجتماعية التي اآليت: 

 ؟في مدينة الرياض الزواج لدى مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج
 

 أهمية الدراسة -
 األهمية العلمية:

ن االسززتعداد للزززواج يتطلززب مززن الشززخص املقبززل عليززه األعززداد لتحمززل مززا يرتتززب عليززه مززن إ    
قزد ترتزب آثارهزا علزى عمليزة الززواج فمتطلبات. ونظراا للتغريات العميقة اليت حدثت يف بنية اجملتمع 

حيززث صززاحب اإلقززدام علززى الزززواج وجززود بعززض الصززعوبات أو العقبززات الززيت قززد تقززف يف طريززق 
معرفززة مززا يواجززه الشززباب املقبلززني علززى الزززواج مززن صززعوبات وعقبززات باسززتخدام املززنهج  إمتامززه. إن

العلمززي، وكززذلك مسززتعيناا مبفززاهيم وأسززس ونظريززات العلززم االجتمززاعي. والززيت بززدورها سززوف تقززدم 



ذلزززك مزززن خزززالل  ،تفسزززريية وعالجيزززة هلزززذه القضزززية اا للمختصزززني واملهتمزززني يف الشزززأن األسزززري أطزززر 
دى منززاذج املمارسززة املهنيززة يف اخلدمززة االجتماعيززة. كمززا تززربز أمهيززة الدراسززة يف اعتمادهززا علززى إحزز

وذلزك مزن  ،وهزي فئزة الشزباب املقبلزني علزى الززواج ،تسليط الضوء على فئة لطاملا قزل االهتمزام هبزا
تسززهم  نأنأمززل  اا والدميغرافيززة. وأخززري  ،واالقتصززادية ،ومعرفززة هتززاهتم االجتماعيززة ،رب آرائهززمسززخززالل 

 ثراء املكتبة احمللية بدراسة تعد األوىل من نوعها على حسب علم الباحثني.إراسة يف الد
 

 :األهمية العملية
 ،واالجتماعيزززة ،ن اهلزززدف الزززرئيس هلزززذه الدراسزززة هزززو التعزززرف علزززى أهزززم الصزززعوبات النفسزززيةإ     

واالقتصززادية الززيت تواجززه الشززباب املقبلززني علززى الزززواج. وبنززاء علززى حتديززد هززذه الصززعوبات تسززعى 
الدراسزززة إىل تقزززد  تصزززور عملزززي مزززن خزززالل منظزززور املمارسزززة يف اخلدمزززة االجتماعيزززة حزززول كيفيزززة 
التعامزززل مزززع هزززذه الصزززعوبات. وهزززذا التصزززور موجزززه جلمعيزززات الززززواج والرعايزززة األسزززرية املنتشزززرة يف 

ني، يوكزززذلك األخصزززائيني االجتمزززاع ومشزززروع ابزززن بزززاز اخلزززريي بشززكل خزززا .،بشززكل عامملكةامل
 ،مزززن خالهلزززا يزززتم تزويزززد اجلمعيزززات األسزززريةوالزززيت ومزززن هنزززا تكمزززن األمهيزززة العمليزززة هلزززذه الدراسزززة 

وكذلك املهتمني يف الشأن األسري بإطار حول آليات التعامل املهين مع الصزعوبات  ،واألخصائيني
 اجه الشباب املقبلني على الزواج.اليت تو 

 
 تسعى الدراسة إىل::  أهداف الدراسة -

والديمغرافيـة للشـباب المقبلـين علـى  ،واالقتصـادية ،الخصائص االجتماعيـةعلى بعض التعرف  -1
 الزواج لدى مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض.

الشباب المقبلين على الزواج لدى مشـروع ابـن بـاز الخيـري  تواجهأهم الصعوبات التي  تحديد -2
 لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض، ويتحقق ذلك من خالل األهداف الفرعية اآلتية:

o الشززباب املقبلززني علززى الزززواج لززدى  تواجززه الصززعوبات النفسززية الززيت حتديززد أهززم
 مشروع ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض.

o الشباب املقبلني على الززواج لزدى  تواجهالصعوبات االجتماعية اليت  حتديد أهم
 مشروع ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض.

o الشباب املقبلزني علزى الززواج لزدى  تواجهالصعوبات االقتصادية اليت  حتديد أهم
 مشروع ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض.



ــة للتعامــل مــ   -3 تقــديم تصــور مقتــرن مــن مناــور الممارســة العامــة فــي الخدمــة االجتماعي
علــى الــزواج واالقتصــادية التــي تواجــه الشــباب المقبلــين  ،واالجتماعيــة ،الصــعوبات النفســية

  بشكل عام.
 

 ن األسئلة التالية:تسعى الدراسة إىل اإلجابة ع:  تساؤالت الدراسة -

االجتماعيــــة واالقتصـــادية والديمغرافيــــة للشـــباب المقبلـــين علــــى الـــزواج لــــدى مـــا الخصـــائص  -1
 مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض؟

الشــباب المقبلــين علــى الــزواج لــدى مشــروع ابــن بــاز الخيــري  تواجــهمــا أهــم الصــعوبات التــي  -2
 ل األسللة الفرعية اآلتية:لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض، ويتحقق ذلك من خال

الشزباب املقبلزني علزى الززواج لزدى مشزروع ابزن  تواجزهالصزعوبات النفسزية الزيت أهم ما  - أ
 باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض؟

الشزززباب املقبلزززني علزززى الززززواج لزززدى  تواجزززهالصزززعوبات االجتماعيزززة الزززيت  أهزززم مزززا - ب
 مشروع ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض؟

الشززباب املقبلززني علززى الزززواج لززدى مشززروع  تواجززهالصززعوبات االقتصززادية الززيت أهززم مززا -ج
 ابن باز اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج بالرياض؟

 المفاهيم الرئيسة للدراسة:
أو  ،املفهوم أحد العناصر األساسية يف التفكري املنهجي.فاملفهوم جتريد عقلي ألشياءيعترب    

. وعليه تركز هذه الدراسة على حتديد ن من معىن وتعريف لكلمة أو عبارةويتكو  ،أحداث حمددة
الممارسة العامة في الخدمة  الصعوبات، الشباب، )الزواج، :وهي ،ثالثة مفاهيم رئيسة

 االجتماعية(.

 

 الزواج -
وكل شيئني اقرتن  ،والزوج خالف الفرد ،ىن االقرتان واالرتباط واالجتماعالزواج يف اللغة يأيت مبع

(. ويطلق اسم 12م:1999، ومنه زواج الذكر باألنثى )السنيدي ،باآلخر فهما زوجان حدمهاأ



للرجل )الزوج(  وحيل مبوجبها أو العرف، ،ينظمها القانون الزواج على رابطة تقوم بني رجل وامرأة،
ترتتب فيها حقوق وواجبات تتعلق بالزوجني  أن يطأ املرأة ليستولدها. وينشأ عن هذه الرابطة أسرة،

"نظام  :الزواج يف موسوعته بأنه م(1993) ف بدويويعر   (.15م:1984)الرتمانيين، واألوالد
 شكل زوج أو أكثر من جنسني خمتلفني يف ،اجتماعي يتضمن تعاقداا يتحد مبقتضاه شخصان

وزجة لتكوين عائلة جديدة حبيث يعترب األوالد الذين يأتون نتيجة هلذه العالقة أبناء شرعيني لكال 
 (. 152م:1993الطرفني " )بدوي،

ة يتصف أمر ارتباط أو احتاد قانوين بني رجل و خرى على أنه اأوينظر إىل الزواج من ناحية      
يفهم من الزواج بصفة عامة على أنه عالقة و  (.Bruse and Nyearley,2006بالدميوية )

واجتماعياا مع توقع الدميوية هلذه  ،وقانونياا  ،جنسية بني شخصني خمتلفي اجلنس معرتف هبا دينياا 
الزواج إجرائيًا في هذه  وممما سبق نستطي  أن نحدد مفهو  (..27م:2008)ميللر، العالقة

ي المحكمة الشرعية بفتاة مصدقًا ذلك االرتباط ف اً الدراسة: بأنه عالقة شرعية تربط شاب
 .  بمدينة الرياض

 الشباب -
 ، نظراا هوم الشباب يعد من الصعوبة مبكانإن حتديد مرحلة معينة من حيث البداية والنهاية ملف     

. اليت قد جتعل بداية هذه الفئة بداية اجتماعية جملتمعيةلتداخل عدد من املعطيات والتفاعالت ا
 برزأ( بقوله "إن م2010يؤكده )غرابية، وهذا ما .ا دميغرافية لدى جمتمع دون غريهأكثر من كوهن

فاق احملدد هلذا املفهوم من حيث تفق عليه العلماء حول حتديد مفهوم الشباب هو عدم االتاما 
أن  وذات هناية معينة، هذا عدا عن ،مرحلة من مراحل النمو عند اإلنسان هلا بداية معينة نهإ

وجتلعها خمتلفة"  ،الثقافة اخلاصة بكل جمتمع تسهم يف حتديد املرحلة العمرية لإلنسان
ويقال شب  ،من املصدر شبن الشباب أاللغة  وتذكر بعض معاجم(. 27:2010)غرابية،

أوله، والشباب الفتاء واحلداثة )املعجم  يءوشباب الش ،أي أدرك طور الشباب الغالم شباباا 
(. والشباب هم األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني الثامنة عشرة والرابعة 470م: 2004الوسيط ،

وتتميز هذه املرحلة بأهنا مرحلة انتقالية إىل الرجولة أو  الدراسة العامة، اوالعشرين أي الذين أمتو 
حتتاج هذه  اوهلذ ،ويكونون أكثر حترراا  ،األمومة. ويتخطى األفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية

تتسم ثل الشباب يف اجملتمع فئة عمرية حيث مي (.453م:1993املرحلة إىل عناية خاصة )بدوي،
وختتلف بداية هذه الفئة العمرية  والنفسية املتميزة، ،بعدد من الصفات والقدرات االجتماعية



 معوالثقافية السائدة يف اجملت ،واالقتصادية ،وهنايتها باختالف األوضاع االجتماعية
علماء أن فرتة الشباب تبدأ حينما حياول اجملتمع تأهيل بعض اليرى  لذلك (.26م:1985)حممد،

الفرد ألداء أدواره االجتماعية، اليت متكنه من املسامهة بإجيابية وفعالية يف بناء اجملتمع، وتنتهي 
  (.7:1991،دوره يف السياق االجتماعي )ليلة حينما يتمكن الشخص من شغل مكانته وأداء

ن و والمستفيد ،ن على الزواجو بالشباب إجرائيًا في هذه الدراسة: الشباب الذكور المقبلويقصد 
والذين توافرت فيهم شروط  من مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض.

 :من أهمها والتي ،المساعدة المالية في مشروع ابن باز الخيري

 أن يكون الزواج ألول مرة.  -1

 أن يكون املتقدم سعودي اجلنسية، والزوجة سعودية اجلنسية.  -2

 وزواجه مبدينة الرياض.  ،وإقامته ،أن يكون عمله -3

أن يكون عقد النكاح صادراا من احملاكم الشرعية بالرياض، ومل ميض عليه أكثر من ستة  -4
 أشهر. 

( سنة وال يزيد عن 22أن ال يقل عمر املتقدم لطلب االستفادة من اإلعانة املادية عن ) -5
 ( عاماا. 40)

 ( لاير. 3500أن ال يزيد جمموع رواتبه عن ) -6

 أن اليزيد املهر عن مخسني ألف لاير.  -7

 أن يكون الزواج خالل سنة من تاريخ قبول الطلب . -8

 الصعوبات -

 ،والصعب خالف السهل ،والصعوبات مجع صعوبة ،تعين الشدة والعسرةيف اللغة  الصعوبات
والصعوبات  (.231: 5ابن منظور،ج صعباا )وصعب األمر وأصعب يصعب صعوبة أي صار 

يشري مصطلح الصعوبة إىل عائق أو جمموعة  هي مشكلة أو عائق حيول دون حتقيق اهلدف. كما
 ،وهذه الصعوبات حييطها الغموض يق أمر حمدد.من عوائق اليت تواجه الفرد عند اإلقدام لتحق

م(. 1999ويصعب حلها قبل معرفة عواملها وأسباهبا من أجل التوصل إىل قرار بشأهنا )الصاحل،



 ،واالجتماعية ،أهم العوائق النفسية الدراسة:ويقصد بالصعوبات إجرائيًا في هذه 
الشباب المقبلين على الزواج لدى مشروع ابن باز الخيري لمساعدة  تواجه واالقتصادية التي

 الشباب على الزواج بالرياض.
 

 الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية: -
فت دائرة معارف اخلدمة االجتماعية املمارسة العامة على أهنا اإلطار الذي يوفر لألخصائي عر  

للممارسة املهنية حيث إن التغري البناء يتناول كل مستوى من  انتقائياا  نظرياا  االجتماعي أساساا 
 البحث إطار في العامة الممارسة ومناور (.26م:2005مستويات املمارسة )سليمان وآخرون،

التعامل مع  يفمساعدة املقبل على الزواج  يف بدوره االجتماعي األخصائي قيام ى:إل يشير الراهن
 ،التكامل املهين بني األخصائي االجتماعي وحتقيق ،على الزواجاملقبلني الصعوبات اليت تواجه 
نظرية  – باألزماتعلى منوذج التدخل  لرتكيزذلك من خالل ااخلريي، و وبني مشروع ابن باز 

 .الدور

 حدود الدراسة: 
واملستفيدين من مشروع ابن باز يف مدينة  ،احلدود البشرية: هم فئة الشباب املقبلني على الزواج

 شاب مقبل على الزواج. 301والبالغ عددهم  ،ضالريا
اقتصر تطبيق الدراسة على الشباب املقبلني على الزواج لدى مشروع ابن باز  :ةاملكاني وداحلد

 اخلريي ملساعدة الشباب على الزواج يف مدينة الرياض.
من العام  الثاينربيع شهر  إىل حمرممت إجراء البحث امليداين خالل الفرتة من شهر  :ةالزماني وداحلد

 ه.1437
 اإلطار النظري  ثانياً:

 أواًل: طبيعة التحوالت والمتغيرات في بنية األسرة السعودية

واليت تعتزرب مزن أكثزر األنسزاق تزأثرياا يف  ،تعد األسرة هي اخللية األساسية اليت يتكون منها اجملتمع  
للعالقزات والتفزاعالت  وامتزداداا  ،من عملية التنشئة االجتماعيزة شخصيته بدءاا وعلى تكوين  ،الفرد

لوجززه. ولعززل مززن أهززم مززا مييززز نسززق  والززيت تتسززم بأهنززا تززتم يف معظمهززا وجهززاا  ،الدائمززة بززني أفرادهززا
وعالقززات أوليززة بززني  ،ونفززوذ ،علززى معظززم أشززكال التفاعززل اإلنسززاين مززن سززلطة حيتززوياألسززرة أنززه 



 )سليمانأي خلل يصيب أحد أنساقها الفرعية ميتد ليصيب باقي األنساق األخرى  وأن ،أعضائها
 .(176م: 2005وآخرون،

 

ولقزززززد شزززززهد اجملتمزززززع السزززززعودي تغزززززرياا اجتماعيزززززاا واسزززززع النطزززززاق بفعزززززل التحضزززززر واالزدهزززززار      
أدى إىل  وبالتززايل ،للمززواطنأدى إىل تغززري املسززتوى املعيشززي  النفطيززة ممززاوتززدفق الثززروة  ،االقتصززادي

وتغززري نززوع العمززل وأشززكاله واختفززاء  ،وغلبززة الطززابع االسززتهالكي ،سززيطرة أمنززاط سززلوكية مسززتحدثة
املهززززن التقليديززززة، وبززززروز املهززززن املرتبطززززة بالعمززززل احلكززززومي والعمززززل بالقطززززاع اخلززززا  بكززززل جماالتززززه 

وكززان لتلززك  ، املختلفززة، وال شززك أن هززذه التغززريات البنائيززة مشلززت كززل األنسززاق اجملتمعيززة املختلفززة
تلك اآلثار اليت أصابت النسق األسري من  وخاصة ،واجلماعاتالتغريات آثار واضحة على األفراد 

 (.59م :2007واألدوار )احلامد، ،والوظائف ،واملكونات ،حيث اخلصائص
 

أصززززبحت تسززززبب لألسززززرة  األسززززرةتعتززززرب شززززيئاا طبيعيزززاا يف تطززززور  واألزمززززات والززززيتإن التغزززريات      
ألن األسزززرة مل تعزززد تتمتزززع بتلزززك  وذلزززك ؛أفرادهزززاوبعضزززها يهزززدد وحزززدة األسزززرة وسزززالمة  ،مشزززاكل

هزذه األسزر قزد تعرضزت  ألن ؛لألسزراملناعة أو ذلك التشرب للتغريات واألزمات اليت حتزدث غالبزاا 
 ،بفعززل التغززريات الززيت حززدثت يف البنيززة االجتماعيززة هلزززات تغرييززة كبززرية علززى مسززتوى مجاعززة األسززرة

تقنيزة، أم  ،تعليميزة أم ،تربويزة أم ،اقتصزاديةكانزت تغزريات   أفرادهزا سزواءوعلى مستوى كل فزرد مزن 
 (.12ه: 1410األسرة للتغريات واألزمات اليت غالباا ما حتدث لألسرة )بن مانع،

 

ه( إىل أن احلززززراك االجتمززززاعي الززززذي طززززرأ علززززى األفززززراد يف اجملتمززززع 1432ويشززززري السززززيف )     
ومزا تبعزه مزن انفتزاح ثقزايف زاد مزن  ،هذه املرحلة املتغرية نتيجة تغري النسق االقتصزاديالسعودي يف 

 ،إذ أسززقطت بززرامج التنميززة احلززواجز الثقافيززةبيززة؛ ماعيززاا خززارج نطززاق دائززرهتم القراتنقززل األفززراد اجت
بعالقزات  والزيت كانزت متنزع األفزراد مزن امتزدادهم ،واالجتماعية القدمية للنسق العزائلي ،واالقتصادية

اجتماعية يف أي اجتاه خارج النسق القرايب. حيزث ميكزن رصزد أبزرز اجتاهزات العالقزات األسزرية يف 
 اجملتمع السعودي يف العصر احلايل يف األبعاد التالية:

 مستقل.والرغبة ببناء مسكن  ،عدم املشاركة باملسكن-1
 الزواج.والذي ترتب عليه كثرة شروط  ،الزواج من خارج دائرة القرابة-2
 األسري.ضعف يف الضبط االجتماعي -3
 ضعف يف املساعدة والتعاون بني األقارب يف أوقات األزمات.-4
 (.183هز:1432)السيف، ارتفاع معدل الصراع واخلالفات الزوجية-5



ويفهززززم ممززززا سززززبق أن األسززززرة تعرضززززت ملوجززززة التحززززوالت والتغززززريات، وبسززززبب هززززذه التحززززوالت    
م( إىل أن 2002العمززودي )أت تززؤثر يف دورة حيززاة األسززرة، حيززث تشززري االجتماعيززة العديززدة بززد

األسرة السعودية متر مبجموعة من مراحل التحول واالنتقزال مزن سزياق األسزرة املمتزدة التقليديزة إىل 
 لتعود إىل تشكيل أسرة ممتدة رمزية جديدة بالشكل التايل: ؛األسرة النووية

 التقليدية يف سنوات الزواج األوىل.العيش يف كنف األسرة املمتدة -1
 واالنتقال إىل حي سكين أو منطقة جديدة. ،االستقالل بالسكن-2
 واالجتماعي باألسرة املمتدة. ،بدء تكون حياة أسرية نووية مع االرتباط الرمزي-3
 والتزاور مع األسرة املمتدة تدرجيياا. ،وتقلص االتصال ،كرب األطفال-4
 واالرتباط مع أسرة الوالدين. ،أسر نووية خاصة هبم خروج األبناء لتأسيس-5
 (.335م: 2003تأسيس عالقة بأسرة الوالدين تشبه أن تكون أسرة ممتدة رمزية )يف باقادر،-6

 :مناور الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةثانياً:
االجتماعية حيث  ميثل منوذج املمارسة العامة واحد من أهم مناذج املمارسة احلديثة يف اخلدمة   

خذ يف أوقد ، كانت البداية احلقيقة لظهوره يف النصف الثاين من السبعينات من القرن العشرين
النمو والتطور بشكل واضح خالل التسعينيات من نفس القرن، حيث فرضت نفسها كاجتاه 

ذي تقوم تفاعلي يبتعد عن النمط التقليدي للخدمة االجتماعية، أن الفكرة أو األساس النظري ال
ومهاراته  ،وينمى خرباته ،عليه املمارسة هو أن اإلنسان حياول بشكل مستمر أن يشبع احتياجاته

وحيقق التوازن يف التفاعل مع اجملتمع بأنساقه املختلفة، هذا املفهوم قائم على حقيقة أن اإلنسان 
يه ويتأثر هبا، واملمارسة من البيئة اليت يعيش فيها فهو يف تفاعل مستمر معها تؤثر ف أساسياا  اا جزء

ن التغيري إانتقائياا للممارسة املهنية حيث  نظرياا  العامة هي إطار يوفر لألخصائي االجتماعي أساساا 
 ت املمارسة من الفرد إىل اجملتمع.البناء يتناول كل مستوى من مستويا

 

 هداف الممارسة العامة للخدمة االجتماعية:أ
 فراد للتوافق مع مشكالهتم.وحتسني قدرات األ ،حتسني عملية حل املشكالت -1
 والفر . ،واملوارد ،فراد باألنساق اليت متدهم باخلدماتربط األ -2
 ضفاء مزيد من اإلنسانية على خدماهتا.إو  ،حتسني فعالية هذه األنساق -3
وتنميززة هززذه السياسززات. )حبيززب،  ،املسززامهة يف حتسززني السياسززات االجتماعيززة يف اجملتمززع -4

50:2009). 
     



 مع للتعامل املعاصرة االجتاهات أفضل االجتماعية اخلدمة يف العامة املمارسة اجتاه يعتربو      
 مساعدة خالل من األهداف حتقيقإىل  تسعى االجتماعية اخلدمة مهنة نأل وذلك؛ املشكالت
 املزاوجة وتسهيل بيئتهم وبني ،بينهم التبادل بتحسني حياهتم مشكالت مواجهة على العمالء
 البيئة. وموارد اإلنسانية حاجاهتم بني اجليد التالزموإحداث  ،أفضل بطريقة بينهم

 

 وبناء عليه يمكن تحديد أهم خصائص الممارسة العامة على النحو اآلتي: 
ومينحه الفرصة  ،اجتاه تطبيقي حيدد خطوات التدخل املهين لألخصائي االجتماعي -1

 الختيار ما يتناسب من أساليب عالجية مع مشكالت العمالء.
يعتمد منوذج املمارسة العامة على مفاهيم العديد من النظريات خاصة فيما يتعلق بتفسري  -2

 مشكالت العمالء.
تعترب املمارسة العامة منوذجا متكامل يتضمن العمل مع الفرد واجملتمع واملؤسسة حيث ال  -3

لوصف وتفسري  وشامالا  عاماا  بل يعترب أسلوباا  ،طريقة معينة للتدخل املهين يركز على
 املشكالت.

تؤكد املمارسة العامة على أمهية التعامل مع العميل والبيئة اليت يعيش فيها من أجل تفهم  -4
جل التغيري أوكيفية تعديل هذه التفاعالت من  ،والتفاعل املستمر ،التأثري املتبادل

 املطلوب.
 

حبيث  انتقائي علمي، عامة يف اخلدمة االجتماعية اجتاهأن املمارسة اليتضح ومما سبق      
يسمح ويعطي للممارس احلرية يف اختيار النماذج اليت يعتقد أهنا األكثر قدرة ومهنية يف 
التعامل مع الظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة. وعليه فالدراسة احلالية ارتكزت على موجهات 

 اذج نظرية(، تتمثل يف اآليت:نظرية )من
 نموذج التدخل في األزمات: -

التدخل يف األزمات أسلوب من أساليب العالج القصري الذي ارتكز على أسس نظرية 
ويعترب تدخالا مالئماا  اإلنسان،األزمة وقد قدم إطاراا ملواجهة املواقف الطارئة واملفاجئة يف حياة 

  االجتماعية،وضغوط حتديات األدوار  ،واألمراض اخلطرية احلادة ،للتعامل مع احلوادث الفجائية
عبد األزمات )كما أنه من املهم وجود املمارسني االجتماعيني املؤهلني للعمل بأسلوب التدخل يف 

عية التدخل يف ف قاموس اخلدمة االجتماعية واخلدمات االجتماويعر   (99م، 1998اخلالق، 
عالجية اليت تستخدم يف مساعدة العمالء يف األزمات لتدعم فاعلية املمارسة الاألزمات على أنه "



وإدراك  ،ومتغري باالعرتاف باملشكلة ،العميل يف مواكبة األزمة اليت ميكن أن تؤدي إىل منو إجيايب
مستقبالا"  ةللمواكبة مع مواقف مشاهب وتعلم سلوكيات جديدة أو أكثر تأثرياا  ،تأثريها

( يف عرضه املفصل ملعايري 1990:128)Poal  (كما يذهب بول 130م، 2000)السكري،
األسرية يعد من أقدم لألزمات     Eriksonتصنيف األزمات األسرية اىل أن تصنيف أريكسون 

 ىل:إ؛ وقد صنفها  1956يرجع لعام  ذإالتصنيفات، 
 .Developmentalأزمات تطورية   (1)

نسان يف الشخصية نتيجة املراحل ية عن التحوالت اليت تطرأ على اإلتطور وتنتج األزمات ال
 . دراكية وعاطفية معينةإويتميز يف كل مرحلة منها خبصائص  ،االنتقالية اليت مير هبا األفراد

 Situational ةموقفيأزمات   (2)
يتعرضون  أما األزمات املوقفية، فهي عادة ما تتسبب يف خسائر ألصحاهبا بسبب احلوادث اليت 

 هلا.
هناك فرضيات يبىن عليها أسلوب التي يقوم عليها التدخل في األزمات:  الفرضيات -

 (378، 2009التدخل يف األزمات: )علي،
 الفرضية األوىل:

يتعرض األفراد واجلماعات واجملتمعات خالل مراحل حياهتم ومنوهم جملموعة من الضغوط    
وتعرض نسق التعامل لألزمة يؤدي إىل  ،البيئة احمليطةالداخلية واخلارجية تفقدهم التوازن مع 

ولكنها تعرب عن مواقف صراعات مبكرة  ،ومع ذلك فإن حالة األزمة ليست مرضاا  ،اختالل توازنه
 جزئياا.أو مت حلها  ،مل حُتل

 الفرضية الثانية:
أو  ،ته الغريزيةأثناء تعرض نسق التعامل لألزمات قد يدرك موقف األزمة باعتباره هتديداا الحتياجا

إلحساسه بالفقد واخلسارة وهذا اإلدراك يرتبط مبجموعة من االنفعاالت اليت تعتمد على السمات 
والقابلية السريعة  ،الشخصية للنسق حيث يصبح يف حالة من االضطراب واحلساسية الشديدة

 وتظهر عليها أعراض القلق واالكتئاب والتوتر. ،للتأثر
 الفرضية الثالثة:

 ،والتأثريات اخلارجية ،األزمة تضعف امليكانيزمات الدفاعية للذات فتصبح أكثر قابلية للتغيري أثناء
وعلى ذلك فإن قدراا من املساعدة حىت ولو كان  ،ويصبح الشخص أكثر استعداداا لقبول املساعدة



ت يف مراحل واليت تقدم يف الوقت املناسب قد تكون أكثر أثر من املساعدة املمتدة إذا ُقدم قليالا،
 متقدمة عندما يكون فيها النسق أقل استعداداا للتغيري وأقل تقبالا للمساعدة.

 الفرضية الرابعة:
خالل مرحلة إعادة التوازن تنشأ وتتطور أساليب معدلة جديدة ميكن أن تسهم بدرجة كبرية يف 

كيف مع مواقف وتعمل هذه األساليب اجلديدة على زيادة قدرات النسق للت ،التعامل مع املوقف
 مستقبلية بصورة أكثر فاعلية.

 

 أهداف التدخل في األزمات:
 ،إن أسلوب التدخل يف األزمات يهدف إىل مساعدة النسق الستعادة توازهنا النفسي     

مستوى أدائه الوظيفي حلالة ما قبل األزمة من خالل حتسني مهاراته  ةومساعدته على استعاد
 عنه،وتقد  البدائل اليت متكنه من التعامل مع املوقف اإلشكايل واآلثار والضغوط النامجة  ،التكيفية

 .(378م، 1995وهدف هنائي. )إهتاعيل،  عاجل،وهناك هدفني هدف 
 الهدف العاجل:

والتعامل الصحيح مع موقف  ،وقدرته على التفكري ،على استعادة ثقته بنفسه الفردمساعدة        
 .والتخلص الفوري من األعراض املصاحبة لألزمة للخطر،وإزالة آثارها املفاجئة اليت تعرضه  األزمة،

 

 الهدف النهائي:
وزيادة كفاءته  ،وهو إعادة توازن النسق من خالل تفهم اجلوانب األكثر ارتباطاا حبدوث األزمة    

 ة.مات مستقبليعده يف التعامل مع أز وإكسابه املهارات اليت تسا ،للتعامل مع املوقف
 

 مراحل أو خطوات التدخل في األزمات:
ولكن بوجه عام ميكن  ،لقد تعددت وجهات النظر يف حتديد خطوات التدخل يف األزمات      

وهي   اإلهناء، التنفيذ التدخل املهين، للتدخل،التخطيط  التقدير، هي:مراحل  ني أربعالتمييز ب
 .(381م، 2009كالتايل: )علي، 

 األولى: تقدير موقف األزمة:الخطوة 
حيث تستلزم عملية التدخل يف األزمات تقدير مشاعر وانفعاالت النسق الذي يتعرض      
وتتضمن عملية التقدير  ،أو تأثره باملوقف مع أمهية تكوين عالقة مهنية معه هودرجة عجز  ،لألزمة

 بعض التساؤالت منها:



  وما هو املوقف املفاجئ واحلدث الذي  ،للمساعدةما الظروف اليت أدت إىل طلب النسق
 أدى حلدوث أزمة؟

 ما درجة خطورة موقف األزمة على حياة النسق أو األنساق األخرى؟ 
  ما وجهة نظر نسق التعامل يف األزمة وما تأثريات املوقف من وجهة نظرة على حياته

 احلالية واملستقبلية؟
  ته السابقة إذا ما كان قد تعرض هلذا وما حماوال اآلخرين،ما املساعدات اليت تلقاها من

وما هي املهارات اليت تتوفر لديه  املواقف،مواجهته ملثل هذه -وكيفية  ذلك،املوقف قبل 
 وميكن االستفادة منه يف املوقف احلايل؟

  ما املوارد واإلمكانيات املؤسسية واجملتمعية بل وإمكانات وقدرات املمارس نفسه اليت ميكن
  مواجهة موقف األزمة؟االستفادة منها يف

 

 الخطوة الثانية: التخطيط للتدخل:
وما  ،يف هذه اخلطوة يقوم املمارس العام بتحديد مدى تأثري موقف األزمة على أداء النسق     

وكيف ميكن أن يرتبط باألنساق األخرى للتعامل مع  املوقف،هي إمكانات النسق للتعامل مع 
 وحتديد اهلدف من التدخل. يلقاها،وما هي أوجه الدعم اليت ميكن أن  املوقف،هذا 

كما يهتم بتحديد البدائل اليت ميكن أن تستخدم ملواجهة املوقف لتنفيذ البديل املالئم من بني 
 .األساليب العالجية اليت ميكن أن تستخدم يف املوقف

 

 الخطوة الثالثة: التدخل وتنفيذ الخطة:
ومعرفة جوانب  ،رحلة مساعدة النسق على حتقيق الفهم السليم ملوقف األزمةوتشمل هذه امل    

وميكن تصنيف األساليب اليت  .قوته وضعفه للبدء يف التحرك حنو مواجهة موقف األزمة
يستخدمها املمارس العام يف هذه املرحلة إىل ثالث جمموعات هي: أساليب التخفيف من 

 وهي كالتايل: البيئة،وأساليب استثمار إمكانات  ،وأساليب تدعيم الذات الضغوط،
أواًل: أساليب التخفيف من حدة الضغوط االنفعالية الواقعة على النسق كالقلق والخوف 

 وذلك من خالل استخدام أساليب منها:
 خلفض حدة اإلحساس بالقلق والذنب. ؛اإلفراغ االنفعايل 
  يف املساعدة.االتصال مبا يساعد على اإلحساس بأمهيته وأحقيته 
 .التأكيد بإعطاء األمل للنسق دون إنكار خطورة املوقف 

 



ثانياً: أساليب تدعيم الذات في مواجهة األزمة للتعامل م  معارف النسق وإدراكه للموقف 
 وتدعيم ذاته في مواجهة موقف األزمة وذلك من خالل استخدام أساليب منها:

  واملعلومات اليت حيتاجها لفهم أبعاد موقف األزمةالتعليم والشرح لتوضيح املوقف للنسق، 
 وحتديد األنساق األخرى اليت ميكنها املسامهة يف املوقف. ،واخلروج منه

 وعدم إلقاء تبعة األزمة على اآلخرين. ،تقبل الواقع 
   التأثري املباشر لتعريف النسق بوجهة نظر املمارس العام يف كيفية مواجهة موقف األزمة

 اإلحياء والنصيحة والضغط.كأساليب 
 .التوجيه للمسامهة يف بلورة التوقعات املستقبلية 
 .االنفتاح على احمليط االجتماعي 

 

ويعين ذلك االستفادة من إمكانيات األنساق األخرى يف ثالثاً: أساليب استثمار إمكانات البيلة: 
أو متخصصني آخرين  ،ةأو بشرية للمؤسس ،البيئة غري نسق التعامل سواء كانت إمكانات مادية

 (.جمتمع. اخل منظمة، مجاعة، أسرة، فرد،إىل جانب اإلمكانات املتوفرة لكافة األنساق )
 

 :"الخطوة الرابعة: مرحلة النهاية "اإلنهاء
أو عندما يبدأ  ،وتتحدد عندما يتم التوصل إىل حتقيق األهداف املطلوبة ملواجهة موقف األزمة     

النسق يف التوصل ملواجهة املوقف، وتساعد هذه املرحلة أنساق التعامل على االستعداد ملواجهة 
أي أزمات يف املستقبل حيث يتم الرتكيز فيها على تلخيص وتوضيح ما تعلمه النسق أثناء التدخل 

لية املماثلة اليت قد يتعرض ملواجهة موقف األزمة حىت يكون قادراا على استثماره يف املواقف املستقب
 وأن يكون قد اكتسب املهارات اليت متكنه من ذلك. النسق،هلا 
 

 نموذج الدور االجتماعي : -2
االجتماعي  اإلرشادواليت استفاد منها  ،تعترب نظرية الدور من أهم إسهامات علم االجتماع     

توضح تفاعل الفرد مع  ألهنايف بناء النظرية اليت تشكل األسس الرئيسية لعملية املمارسة. ذلك 
  م(.1999متويل وعبد اجمليد،بيئته االجتماعية والعالقات املتبادلة بينهما )

للشخصية،  اا ومميز  حمدداا  والدور يعترب عامالا  ،تقوم النظرية على حمور هو أن الذات والدور يف تفاعلحيث 
 ،وهو سلوك مييز الفرد عن غريه ممن يشغلون مراكز أخرى. فاجملتمع ينتظر من الرجل غري ما ينتظره من املرأة

وتستند نظرية الدور يف اخلدمة االجتماعية على نظرية األنساق . ومن الراشد غري ما ينتظر من الطفل



وعة من األنساق، حيث يتميز النسق مبجموعة واليت تشري إىل أن اجملتمع يتكون من جمم ،العامة
 م(:2015من السمات وهي )موسى،

 ه.ولكن النسق ككل أمشل من أجزائ ،إن النسق يتكون من جمموعة أجزاء-1
 يؤثر ويتأثر مبا حييط به من أنساق أخرى يف عالقة تبادلية.-2
 أو جمموعة أهداف يسعى لتحقيقها. ،لكل نسق هدف-3
 أو التلقائي ليحافد على استمراره. ،إىل التوازن الطبيعي مييل النسق دائماا -4
أو متزنة مرنة  ،أو مفتوحة ،لكل نسق حدود يتيح له عملية التأثري والتأثر وقد تكون جامدة-5

ر به حقوق وواجبات ومع تعدد النسق جند داخله جمموعة من املكانات يرتبط بكل مكانة دو 
 (.174م:2015)موسى،ن يشغل هذه املكانات بغض النظر عم  

 

وهذه األدوار برتابطها مع بعضها تصنع  ويفهم مما سبق أن كل دور له أدوار أخرى مرتبطة به،     
وتشري تلك األدوار االجتماعية  ما يسمى بالنسق أو البناء الذي يتفاعل األشخا  بداخله،

 (.51م:2003املتشابكة بصورة عامة إىل مفهوم النسق االجتماعي )شتا،
يف هيئاته وأفراد فيمن يشغل  األفعال والواجبات اليت يتوقعها اجملتمع ممثالا ة املقصود من الدور هو "جمموعو  

وضع اجتماعي معني يف وقت ما يتوقعه اجملتمع وأفراد ه من العضو يف موقف معني، وهو "منط من األفعال 
أو بشكل عارض واليت يقوم هبا شخص ما يف موقف يتضمن  ،ما بشكل مقصودإ يتعلمها أو التصرفات اليت

وتؤثر يف الدور الذي يقوم به الفرد وحتدده فالنساء يف بعض  ،، والدور خيتلف حسب ثقافة اجملتمعتفاعالا 
: 1973اجح، )ر . الشعوب البدائية يتسمن بسمات الرجال ويقمن بأعمال الرجال يف الثقافات الغربية

438-439). 
يه ، فالثقافات اجملتمعية هلا تأثريها على شخصةرض على صاحبه أن يتسم بسمات معيندور يف فكل     

طار احلياة اجملتمعة يندر أن يقوم الفرد العادي بدور إويف  ،على دور الفرد ةالفرد مبا تفرضه من هتات معين
ض أو تتصارع وتتنافس بل أكثر من دور يف حياته، وقد تنسجم متطلبات هذه األدوار بعضها مع بع ،واحد

 ،كما أن تغري اجتاه الفرد يف احلياة. حبيث ال يستطيع الفرد التوفيق بينهما مما يكون له أثر سيء يف الشخصية
وتلك حال  ،الفرد ةىل وجود املشكالت اليت تعرتض حياأو حني تضطره الظروف إىل ذلك مما يؤدى إ
د حياة العزوبية، مما يتطلب من الفرد التنازل عن عادات الشاب الذي ينتقل للحياة الزوجية ومسئولياهتا بع

ورمبا قد جيد الفرد صعوبة يف أن يتألف اجلديد وهنا تظهر  ،واألخذ بأخرى جديدة غري مألوفة ،مألوفة
تالف إ ةمكانيإللتكامل بني األدوار وأمهية يف  ولذلك فهناك ضرورة. مشكالت عدم القدرة على التكيف

وم بالعمل على تفسري هذا ملقتضيات ومتطلبات الدور املطلوب، ونظريه الدور تق وك طبقاا اجلديد وتطويع السل



لذا كان من الضروري االستفادة هبا يف توعية الشباب املقبلني على احلياة الزوجية يف كيفية القيام  ؛التفاعل
 عيشتهم. وإدارة أمورهم االقتصادية بطريقة حتقق هلم االستقرار يف م ،بأدوارهم الالزمة

 

 أهم مفاهيم ناريه الدور:
وهو ما تقرره الثقافة الفرعية من مواصفات على الشاب  توق  الدور من الشاب لإلعداد للحياة الزوجية: -

 أو النظام االجتماعي ليسلك دوره. ،مما يقوم به من أدوار اجتماعية داخل البناء
دوره يف إطار توقعاته هو عن نفسه، إىل : يؤدي تصور الدور من الشاب لإلعداد للحياة الزوجية -

ما ينشأ نوع من الغموض نتيجة للتداخل بني تصور الدور والدور املتوقع منه  جانب ما هو متوقع منه. وكثرياا 
 بعد انتقاله للحياة الزوجية.

وقد  ،قد خيتلف طريقة أدائه للدور عما هو متوقع أداؤه أداء الدور من الشاب لإلعداد للحياة الزوجية: -
واحلاجات لدى الشاب املقبل على احلياة الزوجية  ،يتطابق مع ما هو متوقع منه، وتلعب العوامل االقتصادية

 .أدوارهيف تشكيل الطريقة اليت يؤديها هبا 
تقبل الشاب املقبل للحياة الزوجية للدور اجلديد أو رفضه: قد يتقبل الدور الذي يفرضه عليه وضعه  -

 ر منه وقد يتقبل تصوره لدوره لكنه يرفض التوقعات اليت تنتظر منه.وقد ينف ،االجتماعي
وثقافة اجملتمع من عادات  ،يقوم هبذه العملية األسرة االجتماعية تعلم الدور الجديد للوض  االجتماعي: -

للحياة الزوجية  اإلعدادوتقاليد اجتماعية اليت تساعد وتشارك يف نقل املعرفة للشاب عن كيفية  وأعراف
دوار، حيث تتم يف إطار األمناط الثقافية اليت حيددها اجملتمع الذي ينشأ فيه أومتطلباهتا من مسئوليات و 

 الشاب.
صراع األدوار قد يؤدي إىل إحداث الضغوط النفسية لدى الشاب يف أدائه للدور املناط  صراع األدوار: -

احلياة الزوجية، وقد تعمل هذه الضغوط إىل  ىلإوانتقاله من العزوبية  ،القيام به بوضعه االجتماعي املستجد
كما يظهر صراع الدور يف حالة وجود توقعات ،  ب عن ممارسة حياته بالشكل املرضيالدرجة اليت تعوق الشا

 يف العالقة الزوجية.  اآلخرمتعارضة بينه وبني الشريك الطرف 
 ،بشكل تلقائي سهل دون صعاب يتم التكامل بني األدوار إذا أدى كل شريك دوره تكامل األدوار: -

وغالباا ما  ،وبالطريقة املتوقعة، فالشاب نتيجة انتقاله للحياة الزوجية تنتظره جمموعة من احلقوق والواجبات
واملتطلبات املعيشية لإلعداد للحياة الزوجية، مما  ،تكون ذات طابع اقتصادي من توفري مستلزمات املنزل

ي للشاب متكنه من اإليفاء ومقابلة تلك االحتياجات لإلعداد يتطلب ذلك مستوى اقتصادي واجتماع



للحياة الزوجية فضعف قدرات الشاب املادية جتعله يواجه العديد من الصعوبات مما يسبب ذلك خلق بيئة 
 . غري مستقرة تسودها املشاكل واخلالفات

الشباب املقبلني على الزواج وبناء على ما سبق فإن التعامل مع مشكالت األدوار االجتماعية لدى     
يتطلب أساليب مهنية يستخدمها األخصائي االجتماعي ملساعدة الشباب املقبل على الزواج على تفهم 

فاملفاهيم اليت تعتمدها عليها . وكيفية إحداث التغيري يف طريقة أداء الدور ،طبيعة الدور واملشكالت املتعلقة به
 ،وتفسري أدوار املقبلني على الزواج ،ي االجتماعي أساليب حتليلهذه النظرية ال تكفي بإعطاء األخصائ

األصدقاء( ولكن تفيد  –العمل  - وأمناط شخصياهتم يف ضوء تفاعالهتم مع حميطهم االجتماعي )األسرة
واليت  ،ن على الزواجو ت اليت يعاين منها الشباب املقبلاألخصائي بالوقوف على طبيعة الصعوبات واملشكال

بعض األدوار ،أو عدم وضوح متطلبات بعضها أو وجود صراعات يف أداء  أداءالنقص يف مهارات من أمهها 
بعض األدوار أو عدم فهم الشباب املقبلني على الزواج ملتطلبات األدوار اليت ينبغي القيام هبا لتحقيق التوافق 

 .الشخصي والنفسي والزوجي
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة ثالثاً:
 الدراسة:منهج  -
لشززباب املقبلزني علززى ا الصزعوبات الززيت تواجزهحزول أهززم  تسزتهدف هزذه الدراسززة تقزد  وصززف      

الزززواج. أي احلصزززول علززى وصزززف كامززل ودقيزززق ملشززكلة الدراسزززة مززن خزززالل اسززتخدام األسزززاليب 
وباالعتمزززاد علزززى طزززرق  ،والنتزززائج الزززيت سزززوف يزززتم الوصزززول إليهزززا ،الكميزززة يف التعبزززري عزززن البيانزززات

وعليززه فززإن املززنهج املالئززم لتحقيززق هززدف الدراسززة هززو  وعرضززها. ،وجززدولتها ،إحصززائية يف تبويبهززا
لزذلك  ؛ع الدراسزة خزالل فزرتة زمنيزة حمزددةاملنهج الوصفي باسزتخدام أسزلوب احلصزر الشزامل جملتمز

. عنززه سززفرف تيانززات ونتززائج مززا سززو سزوف تقززف هززذه الدراسززة عنززد حززدود الوصززف والتعبزري عززن ب
اسززززتخداماا يف البحززززوث ن املززززنهج الوصززززفي أكثززززر املنززززاهج أإىل  املنهجيززززةويشززززري عززززدد مززززن علمززززاء 

علومزات والبيانزات عزن ظزاهرة معينزة، أو حادثزة ذلك ألننا نستطيع مزن خاللزه مجزع امل ؛االجتماعية
، ومعرفزززة جوانزززب اجلماعزززات، أو ناحيزززة مزززن النزززواحي. لتحديزززد وضزززعها ، أو مجاعزززة مزززنخمصصزززة

 (. 2005الضعف والقوة فيها، ومدى احلاجة إلجراء تغريات فيها )دويدري ،
يتم من خالل املنهج الوصفي تقد  وصزف خلصزائص جمتمزع الدراسزة ومجزع معلومزات حزول و      

ن أتسززتحوذ اهتمززامهم. غززين عززن الززذكر  واسززتطالع آرائهززم حززول ظززاهرة ،موقززف اجتمززاعي معززني
ال تسزتند  Descriptive and Diagnostic Studiesالتشخيصزية  الدراسزات الوصزفية



 ،بزني متغزريين ةجزه الباحزث حنزو فحزص عالقزة ارتباطيزأو قضايا عامة تو  ،على فروض مبدئية حمددة
أو ظززاهرة تسززتدعي  ،وإمنززا تكتفززي جبمززع معلومززات وبيانززات حمززددة عززن جمتمززع دراسززة حمززدد ملوقززف

مل هلززا دون التعمززق املنهجززي والتحليلززي يف األسززباب وضززع وصززف شززاو  ،معرفززة طبيعتهززا وحززدودها
 (،م1982الظزززززززززززاهرة حمزززززززززززل الدراسزززززززززززة )حممزززززززززززد،الكامنزززززززززززة خلزززززززززززف أسزززززززززززباب وعوامزززززززززززل وجزززززززززززود 

  م(.2006)العساف،
 

 مجتم  الدراسة: -
نظزراا لطبيعزة و  ن ميكن أن تعمزم عليزه نتزائج البحزث؛يشري جمتمع الدراسة أو البحث إىل كل م     

تسزززعي إىل حتقيقزززه فقزززد روعزززي اسزززتخدام أسزززلوب احلصزززر الشزززامل جلميزززع  ذيالدراسزززة واهلزززدف الززز
 تاملقبلني على الزواج يف مشروع ابزن بزاز اخلزريي ملسزاعدة الشزباب علزى الززواج. حيزث متز الشباب

كافززة البيانززات علززى  فاحلصززر الشززامل ميكنززا مززن احلصززول . دراسززة مجيززع مفززردات اجملتمززع اإلحصززائي
وبالتزايل فزإن النتزائج الزيت حنصزل عليهزا ال يوجززد  ،جملتمزع اإلحصزائيواملعلومزات عزن كافزة مفزردات ا

 . (39م:2013النجار وحنفي،وال حتتاج إىل تعديل ) ،فيها حتيز
سزلوب الزذي يزدرس حالزة مجيزع وحزدات الدراسزة دون اسزتثناء األ هزوأسلوب احلصر الشامل و     

الدراسززة مززن الشززباب املقبلززني سززبق مت حصززر مجيززع جمتمززع  وبنززاء علززى مززا . م(1997)أبززو شززعر ،
علززى الزززواج خززالل فززرتة أربعززة أشززهر مززن إجززراء تطبيززق الدراسززة، وممززن تززوفرت فززيهم شززروط اإلعانززة 

 (، من الشباب املقبلني على الزواج.301املالية يف مشروع ابن باز اخلريي. حيث بلغ عددهم )
 

 أداة الدراسة: -
يتم بواسطتها مجع املعلومات والبيانات اليت تساعد يشري مصطلح أداة البحث إىل الوسيلة اليت      

م(. حيززث يززتم اختيززار 2006واإلجابززة علززى تسززاؤالهتا )العسززاف ، ،علززى حتقيززق أهززداف الدراسززة
مت اسززززتخدام  عرفززززة بواقززززع جمتمززززع الدراسززززة. وعليززززهاألداة املناسززززبة بنززززاء علززززى اعتبززززارات منهجيززززة وم
البحزث اسزتخداماا مزن قبزل دوات أكثزر أسزتبيان مزن االستبانة كأداة جلمع البيانزات. حيزث يعزد اال

علمززاء االجتمززاع، كوهنززا الوسززيلة املناسززبة إلجززراء مثززل هززذه الدراسززة. واالسززتبيان مززن الوسززائل الززيت 
أو  ،تسززاعد علززى مجززع معلومززات وبيانززات وآراء ومواقززف واجتاهززات جمموعززة مززن األفززراد إزاء ظززاهرة

 (. (Stolly,2005أو موقف معني حمل الدراسة  ،حدث



عزرب عزن ترمجزة منهجيزة هلزا. حيزث مت ي، لاالسزتبيانوبناء على أهزداف الدراسزة فقزد مت تصزميم      
حزول  نيوالزيت مزن أمههزا معرفزة وخزربة البزاحث ،عتبارات عند تصميم أداة الدراسزةمراعاة عدد من اال

املقبلززني علززى الشززباب تكونززت بفعززل مززا قززاموا بززه مززن دراسززات سززابقة حززول والززيت  ،جمتمززع الدراسززة
يضاف إىل ذلك عمل أحد الباحثني املشاركني يف هذا البحث لسزنوات . الزواج يف مشروع ابن باز

ولتحقيزززق قواعزززد بنزززاء االسزززتبيان املنهجزززي الزززذي يتفزززق مزززع أهزززداف . يف مشزززروع ابزززن بزززاز اخلزززريي
ز اا عزدد نيالبزاحثحزد أأجزرى  . الدراسزة اب املقبلززني زة مزع عزدد مزن الشزبمزن اجللسززات النقاشزية املرك 
(. حيززث مت إدارة النقززاا بواسززطة 9، حيززث بلززغ عززددهم )الزززواج يف مشززروع ابززن بززاز اخلززريي علززى

الباحززززث ممززززا مكززززن احلصززززول علززززى حمززززاور عامززززة حتززززدد اخلصززززائص االجتماعيززززة والدميغرافيززززة العامززززة 
بعزد وقزد أمكزن . الصعوبات الزيت تواجزه الشزباب املقبلزني علزى الززواجوكذلك حتديد أهم  للشباب،
. كوهنم مع بعض الشباب سلسلة لقاءات مركزةنتيجة  الصعوباتالوصول إىل قائمة هبذه  ذلك من

كتابززززة وصززززياغة حمززززاور وعبززززارات   تأي الشززززباب جزززززء مززززن جمتمززززع الدراسززززة الكلززززي. بعززززد ذلززززك متزززز
للتأكززززد مزززن مزززدى مشززززول  أنفسزززهم؛ الشزززباب مبدئيززززة. ي أعيزززد توزيعهزززا علززززى االسزززتبيان يف صزززورة

ومت بعززد . لززى قائمززة العبززارات الززيت مت االتفززاق عليهززا يف كززل حمززور مززن حمززاور االسززتبياناالسززتبيان ع
 ذلك تطبيق اإلجراءات النهائية يف إعداد االستبيان ليكون صاحلاا للتطبيق النهائي.

 
  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

مت اعتمززاد  هوالززذي مززن خاللزز. (SPSS)مت اسززتخدام برنززامج التحليززل اإلحصززائي املعززروف ب 
 األساليب اإلحصائية التالية:

 املتوسط احلسايب "Mean " أو اخنفاض استجابات أفراد  ،وذلك ملعرفة مدى ارتفاع؛
 الدراسة حول عبارات حماور االستبانة.

 االحنراف املعياري "Standard Deviation"  للتعرف على مدى احنراف ؛
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة. ويالحد أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف 

الدراسة حول كل عبارة، فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت  جمتمعاستجابات أفراد 
 واخنفض تشتتها بني املقياس. ،االستجابات

 "ستبانة.لقياس ثبات اال ؛معامل ثبات "ألفا كرونباخ 
 
 



 صدق وثبات أداة الدراسة: 
أي أنززه  إىل مززدى قززدرة األداة علززى قيززاس مززا يززراد قياسززه، Validity يشززري مصززطلح الصززدق    

م(. وللتأكززززد مززززن ذلززززك مت عززززرض 2012)تشززززريتون وبززززراون،. يقززززدم صززززورة تعكززززس الواقززززع متامززززاا 
ب املقبلني التعامل مع الشبا يفاألكادميية واملهنية االستبيان على عدد من ذوي االختصا  واخلربة 

(. وهزو مززا يطلززق عليزه بالصززدق الظززاهري ألداة الدراسززة 8)يززة مثان. حيززث بلزغ عززددهم علزى الزززواج
Face Validity  .فزززتم . ومقرتحزززاهتم بعزززني االعتبزززار ،وبنزززاء علزززى ذلزززك مت أخزززذ مالحظزززاهتم

 . عليه، وتعديل ما لزم تعديله وااتفقعلى حذفه، وإضافة ما  واحذف ما أمجع
 

ن املعلومزة الزيت مت التوصزل إليهزا إىل أ Reliability الثباتويف مقابل ذلك يشري مصطلح      
يتوصززل إليهززا الباحززث لززو مت ذلززك بعززد فززرتة مززن أن عززن طريززق إحززدى أدوات مجززع البيانززات ميكززن 

منهزززا يف  نتيجززة أو قريبزززةة علزززى إعطززاء نفزززس ال(. أي قززدرة األدا194م:2012الزززمن )الضزززحيان،
 حالة إعادة التطبيق مرة أخرى.

ألداة الدراسززة علززى  وإعــادة االختبــار ،ســتبانة عــن طريــق االختبــاراالثبــات سززاب قززد مت حو      
وكززذلك مت حسززاب . عينزة اسززتطالعية مززن الشززباب املقبلززني علززى الزززواج يف مشززروع ابززن بززاز اخلززريي

، كمززا هززو Cronbach's Alpha لفززا كرونبززاخأاسززتخدام معامززل الثبززات الززداخلي عززن طريززق 
 موضح يف اجلدول التايل:

 (1جدول )

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ االستبانةحساب ثبات يبين 

عدد  المحور
 العبارات

ألفا  ثبات معامل 
 كرونباخ

المحور األول: الصعوبات االقتصادية التي تواجه الشباب المقبلين على 
 الزواج 

9 0.91 

المحور الثاني: الصعوبات االجتماعية التي تواجه الشباب المقبلين على 
 الزواج

12 0.88 

 0.84 10 المحور الثالث: الصعوبات النفسية التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج

 0.85 31 الدرجة الكلية لالستبانة

 



يتضززح مززن اجلززدول السززابق ارتفززاع معززامالت ثبززات حمززاور االسززتبانة باسززتخدام معامززل ألفززا  
(، كمزا تبزني ارتفزاع ثبزات إمجزايل االسزتبانة حيزث 0.91 – 0.84كرونباخ حيث احنصزرت بزني )

 (، مما يدل على ارتفاع ثبات االستبانة بشكل عام.0.85بلغ )

 نتائج الدراسة رابعاً:

 ؟اخلصائص االجتماعية والدميغرافية للشباب املقبلني على الزواجما :  األول إجابة التساؤلأوالا: 
 (2جدول )

 الدراسة حسب الخصائص االجتماعية والديمغرافية مجتم يبين توزي  

 النسبة الملوية العدد مفردات المتغير المتغير

 العمر

 %17.61 53 سنة 25أقل من 

 %53.49 161 سنة 30إىل أقل من  25من 

 %28.90 87 سنة فأكثر 30من 

 %100 301 اإلمجايل

 الحي

 %8.64 26 مشال الرياض

 %28.24 85 جنوب الرياض

 %30.90 93 وسط الرياض

 %21.26 64 غرب الرياض

 %10.96 33 شرق الرياض

 %100 301 اإلمجايل

 المستوى التعليمي

 %27.57 83 متوسط

 %50.50 152 ثانوي

 %13.62 41 الثانويدبلوم بعد 

 %8.31 25 جامعي

 %100 301 اإلمجايل

 العمل
 %66.78 201 قطاع خا 

 %12.29 37 قطاع حكومي



 النسبة الملوية العدد مفردات المتغير المتغير

 %20.93 63 متسبب

 %100 301 اإلمجايل

 الدخل الشهري

 %18.94 57 لاير 1000أقل من 

 %48.84 147 لاير2000إىل أقل من  1000من 

 %32.23 97 3500إىل  2000من 

 %100 301 اإلمجايل

 اً م  من تسكن حالي

 %24.58 74 األهل

 %75.42 227 سكن مستقل

 %100 301 اإلمجايل

 

حسب املتغريات االجتماعية والدميغرافية  جمتمع الدراسةيتضح من اجلدول السابق توزيع 
 وكانت كما يأيت:

 العمر:  -1
سنة( حيث كانت نسبتهم املئوية  30إىل أقل من  25أكثر أفراد العينة ممن أعمارهم )من 

%(، 28.90وذلك بنسبة مئوية ) (سنة فأكثر 30%(، ي يأيت من أعمارهم )من 53.49)
 %(. 17.61سنة( بنسبة مئوية ) 25وأخرياا يأيت أفراد العينة من أعمارهم )أقل من 

 الحي:  -2
يليهم  %(،30.90من حي )وسط الرياض( حيث كانت نسبتهم املئوية )أكثر أفراد العينة 

%(، ي يليهم أفراد 28.24مباشرة أفراد العينة من حي )جنوب الرياض( وذلك بنسبة مئوية )
%(، ي يأيت أفراد العينة من حي 21.26العينة من حي )غرب الرياض( وذلك بنسبة مئوية )

%(، وأخرياا يأيت أفراد العينة من حي )مشال الرياض( 10.96)شرق الرياض( وذلك بنسبة مئوية )
 %(.8.64نسبة مئوية )ب

 المستوى التعليمي:  -3



أكثر أفراد العينة ممن مستواهم التعليمي )الثانوي( حيث كانت نسبتهم املئوية 
%(، ي 27.57%(، ي يليهم من مستواهم التعليمي )املتوسط( وذلك بنسبة مئوية )50.50)

%(، وأخرياا يأيت 13.62يأيت من مستواهم التعليمي )دبلوم بعد الثانوي( وذلك بنسبة مئوية )
 %(.8.31أفراد العينة ممن مستواهم التعليمي )جامعي( وذلك بنسبة مئوية )

 العمل:  -4
%(، 66.78معظم أفراد العينة ممن يعملون يف القطاع اخلا  حيث كانت نسبتهم املئوية )

كومي %(، وأخرياا يأيت من يعملون يف القطاع احل20.93ن وذلك بنسبة مئوية )و املتسببي يأيت 
 %(.12.29حيث كانت نسبتهم املئوية )

 الدخل الشهري:  -5
لاير( حيث كانت 2000إىل أقل من  1000أكثر أفراد العينة ممن دخلهم الشهري )من 

لاير( وذلك  3500إىل  2000%(، ي يليهم من دخلهم الشهري )من 48.84نسبتهم املئوية )
لاير( بنسبة مئوية  1000ي )أقل من %(، وأخرياا يأيت من دخلهم الشهر 32.23بنسبة مئوية )

(18.94.)% 

 : اً م  من تسكن حالي -6
يف سكن مستقل حيث كانت  نأن معظم أفراد العينة ممن يسكنو  يتضح من اجلدول السابق

مع أهلهم وذلك بنسبة مئوية  نسكنو ي%(، وأخرياا يأيت من 75.42) نسبتهم املئوية
(24.58.)% 

 (3جدول )

 الدراسة حسب المتغيرات الخاصة بالزوجة مجتم يبين توزي  

 النسبة الملوية العدد مفردات المتغير المتغير

 طريقة اختيار الزوجة

 %60.47 182 طريق األسرة

 %31.23 94 عن طريق معارف وأصدقاء

 %8.31 25 تعارف شخصي

 %100 301 اإلمجايل



 النسبة الملوية العدد مفردات المتغير المتغير

 عمر الزوجة

 %51.16 154 سنة 25أقل من 

 %34.88 105 سنة 30من إىل أقل  25من 

 %13.95 42 سنة فأكثر 30من 

 %100 301 اإلمجايل

 صلة القرابة بالزوجة

 %67.44 203 قريبة

 %32.56 98 غري قريبة

 %100 301 اإلمجايل

 المستوى التعليمي للزوجة

 %10.30 31 متوسط

 %25.25 76 ثانوي

 %44.19 133 دبلوم بعد الثانوي

 %20.27 61 جامعي

 %100 301 اإلمجايل

 عمل الزوجة

 %51.50 155 ال تعمل

 %33.22 100 تعمل

 %15.28 46 طالبة

 %100 301 اإلمجايل

تغريات األولية اخلاصة بالزوجة  حسب امل جمتمع الدراسةيتضح من اجلدول السابق توزيع 
 كانت كما يأيت:

 طريقة اختيار الزوجة:  -1
معظم أفراد العينة قد تعرفوا على زوجاهتم عن طريق األسرة حيث كانت نسبتهم املئوية 

%(، ي يأيت من تعرفوا على زوجاهتم عن طريق معارف وأصدقاء وذلك بنسبة مئوية 60.47)
%(، وأخرياا يأيت أفراد العينة ممن تعرفوا على زوجاهتم عن طريق تعارف شخصي وذلك 31.23)

 %(. 8.31بنسبة مئوية )

 عمر الزوجة:  -2



سنة( حيث كانت نسبتهم املئوية  25أكثر أفراد العينة كان أعمار زوجاهتم )أقل من 
سنة( وذلك بنسبة مئوية  30إىل أقل من  25%(، ي يأيت من أعمار زوجاهتم )من 51.16)
 سنة فأكثر( وذلك بنسبة 30%(، وأخرياا يأيت أفراد العينة ممن أعمار زوجاهتم )من 34.88)

 %(. 13.95مئوية )

 صلة القرابة بالزوجة:  -3
 %(، ي67.44هلم حيث كانت نسبتهم املئوية ) اتاد العينة كانت زوجاهتم قريبمعظم أفر 

 %(. 32.56هلم وذلك بنسبة مئوية ) اتيأيت من كانت زوجاهتم غري قريب

 عمل الزوجة:  -4
%(، ي يأيت أفراد 51.50املئوية ) نحيث كانت نسبته اليعملنكثر أفراد العينة زوجاهتم أ

%(، وأخرياا يأيت أفراد العينة ممن زوجاهتم 32.22العينة ممن يعمل زوجاهتم وذلك بنسبة مئوية )
 %(.15.28لبات وذلك بنسبة مئوية )ما زلن طا

 (4جدول )

 الدراسة حسب المتغيرات األولية الخاصة بالوالدين واألسرة مجتم يبين توزي  

 النسبة الملوية العدد مفردات المتغير المتغير

الحالة االجتماعية 
 للوالدين

 %57.48 173 يعيشان معاا 

 %12.62 38 منفصالن بالطالق

 %12.62 38 األب متوىف

 %9.97 30 األم متوفاة

 %7.31 22 كالمها متوىف

 %100 301 اإلمجايل

 صلة القرابة بين الوالدين

 %44.19 133 نفس العائلة

 %45.18 136 نفس القبيلة

 %10.63 32 ال توجد قرابة

 %100 301 اإلمجايل



 النسبة الملوية العدد مفردات المتغير المتغير

 دخل األسرة الشهري

 %9.97 30 لاير 2000أقل من 

 %66.11 199 لاير 4000إىل أقل من  2000من 

 %23.92 72 لاير 6000إىل أقل من  4000من 

 %100 301 اإلمجايل

 مكان سكن األسرة

 %70.43 212 يف مدينة الرياض

 %29.57 89 خارج مدينة الرياض

 %100 301 اإلمجايل

 نوع السكن الحالي

 %19.60 59 فيال

 %55.48 167 دور من فيال

 %24.92 75 شقة

 %100 301 اإلمجايل

 ملكية المنزل

 %18.60 56 ملك

 %81.40 245 إجيار

 %100 301 اإلمجايل

 

حسب املتغريات األولية اخلاصة بالوالدين  الدراسةجمتمع يتضح من اجلدول السابق توزيع 
 واألسرة وكانت كما يأيت:

 الحالة االجتماعية للوالدين:  -1
%(، ي 57.48أكثر أفراد العينة كان والديهم يعيشان معاا حيث كانت نسبتهم املئوية )

أو آبائهم متوفني وذلك بنسبة مئوية  ،هم منفصالن بالطالقاأيت أفراد العينة من كل ممن والدي
%(، وأخرياا 9.97%( ألي منهما، يليهم من أمهاهتم متوفيات وذلك بنسبة مئوية )12.62)

 %(.7.31يأيت أفراد العينة ممن كال والديهم متوفني وذلك بنسبة مئوية )

 صلة القرابة بين الوالدين:  -2



وية يلة حيث كانت نسبتهم املئهم من نفس القباكان والد  أفراد جمتمع الدراسةأكثر 
%(، وأخرياا 44.19هم من نفس العائلة وذلك بنسبة مئوية )ا%(، يليهم من كان والد45.18)

 %(. 10.63هم ال توجد بينهما قرابة وذلك بنسبة مئوية )اأفراد العينة ممن كان والد يأيت

 دخل األسرة الشهري:  -3
لاير( حيث  4000إىل أقل من  2000كان دخل أسرهم )من جمتمع الدراسةمعظم أفراد 

إىل أقل من  4000%(، ي يأيت من كان دخل أسرهم )من 66.11كانت نسبتهم املئوية )
%(، وأخرياا يأيت من كان دخل أسرهم )أقل من 23.92لاير( وذلك بنسبة مئوية ) 6000
 %(. 9.97لاير( وذلك بنسبة مئوية ) 2000

 مكان سكن األسرة:   -4
كانت أسرهم من مدينة الرياض حيث كانت نسبتهم املئوية   جمتمع الدراسةمعظم أفراد 

%(، ي يأيت من كانت أسرهم من خارج مدينة الرياض وذلك بنسبة مئوية 70.43)
(29.57 .)% 

 نوع السكن الحالي:   -5
ممن يسكنون يف )دور من فيال( حيث كانت نسبتهم املئوية  جمتمع الدراسةأكثر أفراد 

%(، وأخرياا يأيت من 24.92%(، ي يأيت من يسكنون يف )شقة( وذلك بنسبة مئوية )55.48)
 %(. 19.60يسكنون يف )فيال( وذلك بنسبة مئوية )

 ملكية المنزل:   -6
املئوية ممن كان مسكنهم إجيار حيث كانت نسبتهم جمتمع الدراسة أكثر أفراد 

 %(. 18.60%(، ي يأيت من كان مسكنهم ملك وذلك بنسبة مئوية )81.40)

واجه الشباب ما الصعوبات االقتصادية التي ت المحور األول::الثانيالسؤال إجابة 
 ؟المقبلين على الزواج

وللتعرف على أهم الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج مت حساب 
والرتتيب للمتوسط  ،واالحنرافات املعيارية ،واملتوسطات احلسابية ،والنسب املئوية ،التكرارات

داد للزواج كما هو احلسايب لعبارات حمور الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب أثناء االستع



 :موضح فيما يلي
 ( 5جدول )

 المقبلين على الزواجحول عبارات المحور األول: الصعوبات االقتصادية التي تواجه الشباب  مجتم  الدراسةيبين استجابات 

 العبارة م
المتوسط  هل واجهتك هذه الصعوبات 

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 ال إلى حد ما نعم 

 صعوبة توفير المهر.وجدت  1
 42 43 216 ك

2.58 0.72 3 
% 71.76 14.29 13.95 

الحصول على سكن في صعوبة وجدت  2
 الشهري. كيناسب دخل

 33 52 216 ك
2.61 0.68 2 

% 71.76 17.28 10.96 

االقتراض من البنك في صعوبة وجدت  3
 لتوفير تكاليف الزواج

 32 62 207 ك
2.58 0.68 3 

% 68.77 20.6 10.63 

توفير بعض االحتياجات  في صعوبة وجدت  4
 وغيرها لشريكة حياتي كالهدايا

 51 62 188 ك
2.46 0.77 7 

% 62.46 20.6 16.94 

توفير تكاليف قاعة في صعوبة وجدت  5
 األفران

 10 43 248 ك
2.79 0.48 1 

% 82.39 14.29 3.32 

الحصول على في صعوبة وجدت  6
 مساعدات عينية من جمعيات الزواج

 32 75 194 ك
2.54 0.68 5 

% 64.45 24.92 10.63 

الحصول على مساعدة في صعوبة وجدت  7
  مشروع ابن بازمالية من 

 42 75 184 ك
2.47 0.73 6 

% 61.13 24.92 13.95 

تلبية تكاليف ومتطلبات  فيصعوبة وجدت  8
 أهل شريكة حياتي 

 74 52 175 ك
2.34 0.85 8 

% 58.14 17.28 24.58 

 أرهقتني تكاليف ومسلوليات الزواج المالية  9
 84 42 175 ك

2.3 0.88 9 
% 58.14 13.95 27.91 

  0.72 2.52 المتوسط العام للمحور

 



من الشباب املقبلني على الزواج حول  جمتمع الدراسةيتضح من اجلدول السابق وجهات نظر      
فقد كان  ،درجة موافقتهم على حمور الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج

يوافقون على الصعوبات  جمتمع الدراسة( مما يعين أن 2.52املتوسط احلسايب العام هلذا احملور )
لزواج بدرجة )نعم( بشكل عام، وقد تراوح املتوسط االقتصادية اليت تواجه الشباب املقبلني على ا
 ،( درجات3( درجة من أصل )2.79 – 2.30احلسايب لدرجة املوافقة من العبارات ما بني )

وهي متوسطات تقابل درجيت املوافقة )نعم، إىل حد ما(، وفيما يلي نتناول عبارات حمور 
 الزواج بالتفصيل:الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب املقبلني على 

يوافقون على مثاين عبارات من حمور الصعوبات االقتصادية بدرجة موافق  جمتمع الدراسةمعظم 
( وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط 2.74 – 2.36)نعم( حيث احنصر متوسطها احلسايب بني )

 احلسايب كما يلي:

ة األوىل مبتوسط حسايب جاءت العبارة )صعوبة توفري تكاليف قاعة األفراح( يف املرتب-
(2.79.) 
جاءت العبارة )صعوبة احلصول على سكن يناسب دخلي الشهري( يف املرتبة الثانية -

 (.2.61مبتوسط حسايب )
نك لتوفري تكاليف الزواج( جاءت العبارتان )صعوبة توفري املهر، صعوبة االقرتاض من الب-
 ( لكل منهما.2.58املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )يف 
جاءت العبارة )صعوبة احلصول على مساعدات عينية من مجعيات الزواج( يف املرتبة  -

 (.2.54اخلامسة مبتوسط حسايب )
جاءت العبارة )صعوبة احلصول على مساعدة مالية من مجعيات الزواج( يف املرتبة -

 (.2.47السادسة مبتوسط حسايب )
كاهلدايا وغريها لشريكة حيايت( يف جاءت العبارة )صعوبة توفري بعض االحتياجات   -

 (.2.46املرتبة السابعة مبتوسط حسايب )
جاءت العبارة )صعوبة عدم تلبية تكاليف ومتطلبات أهل شريكة حيايت( يف املرتبة  -     

 (.2.34الثامنة مبتوسط حسايب )
 

لى العبارة الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون ع جمتمعبينما جند أن معظم     
)أرهقتين تكاليف ومسئوليات الزواج املالية( بدرجة موافقة )إىل حد ما( حيث جاءت يف 



ويتضح من خالل النظر إىل قيم االحنراف  (.2.30املرتبة التاسعة واألخرية ومبتوسط حسايب )
عن املتوسط احلسايب لكل عبارة،  جمتمع الدراسةوهو مقدار تشتت استجابات  ،املعياري

اختيارات )نعم، إىل حد  ةفكلما زاد االحنراف املعياري يزيد تشتت آراء أفراد العينة حول الثالث
حمور الصعوبات ما، ال( يف اجلدول السابق أن معظم قيم االحنراف املعياري لعبارات 

وكان أقل ( 0.88، 0.48) تنحصر بنياالقتصادية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج 
احنراف معياري للعبارة )صعوبة توفري تكاليف قاعة األفراح( مما يدل على أهنا أكثر العبارات 
اليت تقاربت آراء أفراد عينة الدراسة حوهلا، وكانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة 

من ثر عبارة اختلف حوهلا )أرهقتين تكاليف ومسئوليات الزواج املالية( مما يدل على أهنا أك
 .الشباب املقبلني على الزواج قبل
 
واجه الشباب المقبلين ما الصعوبات االجتماعية التي ت المحور الثاني: :الثانيالسؤال إجابة 

 ؟على الزواج

وللتعرف على أهم الصعوبات االجتماعية اليت تواجه  ،ولإلجابة على السؤال السابق
 ،واملتوسطات احلسابية ،والنسب املئوية ،الشباب املقبلني على الزواج مت حساب التكرارات

والرتتيب للمتوسط احلسايب لعبارات حمور الصعوبات االجتماعية اليت تواجه  ،واالحنرافات املعيارية
 موضح فيما يلي: كما هو  املقبلني على الزواجالشباب 

 ( 6جدول )

 المقبلين على الزواجيبين استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الثاني: الصعوبات االجتماعية التي تواجه الشباب 

 العبارة م
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 ال إلى حد ما نعم 

 اختيار الزوجة في صعوبة وجدت  1
 174 11 116 ك

1.81 0.96 12 
% 38.54 3.65 58 

 النارة الشرعيةفي صعوبة وجدت  2
 144 64 93 ك

1.83 0.87 11 
% 30.9 21.26 48 

 تفهم أهلي لفكرة زواجي.في صعوبة وجدت  3
 123 82 96 ك

1.91 0.85 9 
% 31.89 27.24 41 



 العبارة م
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 ال إلى حد ما نعم 

لفكرة  تفهم األصدقاءفي صعوبة وجدت  4
 زواجي

 153 42 106 ك
1.84 0.92 10 

% 35.22 13.95 51 

بعض األصدقاء  في مساعدةصعوبة وجدت  5
 في تكاليف الزواج

 104 50 147 ك
2.14 0.9 6 

% 48.84 16.61 35 

الدورات  الحصول علىفي صعوبة وجدت  6
 زواجلل يةلتأهيلا

 72 126 103 ك
2.1 0.76 7 

% 34.22 41.86 24 

  اإلرشاد التوجيه و خدماتفي نقص يوجد  7
 للمقبلين على الزواج

 72 93 136 ك
2.21 0.81 4 

% 45.18 30.9 24 

 تحمل مسلولية الزواج في  صعوبةوجدت  8
 62 75 164 ك

2.34 0.8 3 
% 54.49 24.92 21 

تحقيق التوافق بيني وبين شريكة  عدم أخشى 9
 حياتي 

 71 11 219 ك
2.49 0.85 1 

% 72.76 3.65 24 

التدخل السلبي ألهل  وجدت صعوبة في  10
 شريكة حياتي

 71 53 177 ك
2.35 0.84 2 

% 58.8 17.61 24 

التعامل م  بعض العادات في صعوبة  وجدت  11
 والتقاليد  السلبية المرتبطة بالزواج

 82 82 137 ك
2.18 0.84 5 

% 45.51 27.24 27 

تدخل أهلي السلبي في  وجدت صعوبة في  12
 زواجي.

 101 84 116 ك
2.05 0.85 8 

% 38.54 27.91 34 

  0.85 2.10 المتوسط العام للمحور

 

الشباب املقبلني على الزواج حول  الدراسة من جمتمعيتضح من اجلدول السابق وجهات نظر      
درجة موافقتهم على حمور الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج، فقد كان 

يوافقون على الصعوبات  جمتمع الدراسة( مما يعين أن 2.10املتوسط احلسايب العام هلذا احملور )



اج بدرجة )إىل حد ما( بشكل عام، وقد تراوح االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزو 
 – 1.81املتوسط احلسايب لدرجة املوافقة من وجهة نظر أفراد العينة من العبارات ما بني )

( درجات وهي متوسطات تقابل درجيت املوافقة )نعم، إىل حد ما(، 3( درجة من أصل )2.49
تواجه الشباب املقبلني على الزواج  وفيما يلي نتناول عبارات حمور الصعوبات االجتماعية اليت

 بالتفصيل:

الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على ثالث عبارات من حمور  جمتمعمعظم 
الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج بدرجة موافقة )نعم( حيث احنصر 

 وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب كما يلي: ،(2.49 – 2.34متوسطها احلسايب بني )

جاءت العبارة )صعوبة حتقيق التوافق بيين وبني شريكة حيايت حول بعض املسائل -
 (.2.49املرتبطة يف مستقبل زواجنا( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

نية مبتوسط حسايب جاءت العبارة )صعوبة التدخل السليب ألهل شريكة حيايت( يف املرتبة الثا-
(2.35 .) 
 (.2.34حتمل مسئولية الزواج( يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ) جاءت العبارة )صعوبة-
الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على تسع عبارات  جمتمعبينما جند أن معظم      

الزواج بدرجة موافقة )إىل حد ما(  من حمور الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على
( وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط 2.21 – 1.81حيث احنصر متوسطها احلسايب بني )

 احلسايب كما يلي:

( يف املرتبة الرابعة للمقبلني على الزواججاءت العبارة )نقص خدمات اإلرشاد الزواجي 
 (. 2.21مبتوسط حسايب )
السلبية املرتبطة بالزواج( يف املرتبة  ع بعض العادات والتقاليدلتعامل ما جاءت العبارة )صعوبة

 (. 2.18اخلامسة مبتوسط حسايب )
( يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب عدم تعاون بعض األصدقاءيف جاءت العبارة )صعوبة 

(2.14 .) 
يف املرتبة الدورات التدريبية لتأهيل املقبلني على الزواج(  جاءت العبارة )صعوبة احلصول على

 (. 2.10السابعة مبتوسط حسايب )
 (. 2.05تدخل أهلي السليب( يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب ) اخلوف منجاءت العبارة )



عدم تفهم أهلي لفكرة زواجي( يف املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب يف جاءت العبارة )صعوبة 
(1.91 .) 

لفكرة زواجي( يف املرتبة العاشرة مبتوسط  عدم تفهم األصدقاءيف جاءت العبارة )صعوبة 
 (. 1.84حسايب )

 (. 1.83جاءت العبارة )صعوبة النظرة الشرعية( يف املرتبة احلادية عشرة مبتوسط حسايب )
جاءت العبارة )صعوبة اختيار الزوجة املناسبة يل( يف املرتبة الثانية عشرة واألخرية مبتوسط 

 (.1.81حسايب )
النظر إىل قيم االحنراف املعياري يف اجلدول السابق أن معظم قيم االحنراف  ويتضح من خالل     

تنحصزر بزني حمور الصعوبات االجتماعية الزيت تواجزه الشزباب املقبلزني علزى الززواج املعياري لعبارات 
وكزززان أقزززل احنزززراف معيزززاري للعبزززارة )صزززعوبة احلصزززول علزززى  الزززدورات التدريبيزززة ( 0.96، 0.76)

 على الززواج( ممزا يزدل علزى أهنزا أكثزر العبزارات الزيت تقاربزت آراء أفزراد عينزة الدراسزة لتأهيل املقبلني
ا يززدل حوهلززا، وكانززت أكززرب قيمززة لالحنززراف املعيززاري للعبززارة )صززعوبة اختيززار الزوجززة املناسززبة يل( ممزز

 .حوهلا أفراد عينة الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج على أهنا أكثر عبارة اختلف

واجه الشباب المقبلين ما الصعوبات النفسية التي تالمحور الثالث :: الثالثالسؤال إجابة 
 ؟على الزواج

وللتعرف على أهم الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب املقبلني  ؛ولإلجابة على السؤال السابق
 ،واالحنرافات املعيارية ،واملتوسطات احلسابية ،والنسب املئوية ،على الزواج مت حساب التكرارات

املقبلني على والرتتيب للمتوسط احلسايب لعبارات حمور الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب 
 كما هو موضح فيما يلي:  الزواج

 ( 7جدول )

 المقبلين على الزواجيبين استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الثالث: الصعوبات النفسية التي تواجه الشباب 

 العبارة م
المتوسط  درجة االستفادة

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 ال إلى حد ما نعم 

 ال يوجد هدف واضح من زواجي 1
 121 32 148 ك

2.09 0.94 8 
% 49.17 10.63 40 



 العبارة م
المتوسط  درجة االستفادة

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 ال إلى حد ما نعم 

 الزواج تجربة تشعرني بالقلق  2
 50 94 157 ك

2.36 0.75 3 
% 52.16 31.23 17 

 وجدت صعوبة في الحصول على  3
 معلومات كافية عن شريك حياتي 

 123 51 127 ك
2.01 0.91 10 

% 42.19 16.94 41 

 أخشى الفشل من الزواج  4
 40 135 126 ك

2.29 0.69 7 
% 41.86 44.85 13 

 أخشى تأخر اإلنجاب  5
 90 94 117 ك

2.09 0.83 8 
% 38.87 31.23 30 

التعامل م  شريكة  ةمهار تنقصي  6
 حياتي  

 81 33 187 ك
2.35 0.88 4 

% 62.13 10.96 27 

 حل المشكالت  ةأفتقد لمهار  7
 71 54 176 ك

2.35 0.84 4 
% 58.47 17.94 24 

 المعاشرة الجنسية في ليلة الدخلة 8
 تشعرني بالقلق 

 48 43 210 ك
2.54 0.76 1 

% 69.77 14.29 16 

 اتخاذ القرار  ةمهار  تنقصني 9
 69 65 167 ك

2.33 0.83 6 
% 55.48 21.59 23 

 تنقصني المعرفة بخصائص المرأة  10
 50 74 177 ك

2.42 0.76 2 
% 58.8 24.58 17 

  0.82 2.28 المتوسط العام للمحور

 

من الشباب املقبلني على الزواج حول  جمتمع الدراسةيتضح من اجلدول السابق وجهات نظر      
فقد كان املتوسط احلسايب العام هلذا احملور  ،درجة موافقتهم على حمور الصعوبات النفسية

يوافقون على الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب املقبلني  جمتمع الدراسة( مما يعين أن 2.28)



املتوسط احلسايب لدرجة املوافقة من وجهة على الزواج بدرجة )إىل حد ما( بشكل عام، وقد تراوح 
( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.54 – 2.01من العبارات ما بني ) جمتمع الدراسةنظر 

متوسطات تقابل درجيت املوافقة )نعم، إىل حد ما(، وفيما يلي نتناول عبارات حمور الصعوبات 
الدراسة من الشباب  جمتمعمعظم النفسية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج بالتفصيل:

املقبلني على الزواج يوافقون على مخس عبارات من حمور الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب 
( 2.54 – 2.35املقبلني على الزواج بدرجة موافقة )نعم( حيث احنصر متوسطها احلسايب بني )

 وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب كما يلي:

رة )أخشى قلق املعاشرة اجلنسية يف ليلة الدخلة( يف املرتبة األوىل مبتوسط جاءت العبا
 (.2.54حسايب )

 (.2.42جاءت العبارة )تنقصين املعرفة خبصائص املرأة( يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )
 (. 2.36جاءت العبارة )الزواج جتربة تشعرين بالقلق( يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )

العبارتان )تنقصي مهارات التعامل مع شريكة حيايت، أفتقد ملهارات حل  جاءت
( لكل منهما.بينما جند أن 2.35املشكالت( يف نفس املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب )

الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على مخس عبارات من  جمتمعمعظم 
املقبلني على الزواج بدرجة موافقة )إىل حد  حمور الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب
( وهي مرتبة تنازلياا حسب 2.33 – 2.01ما( حيث احنصر متوسطها احلسايب بني )

 املتوسط احلسايب كما يلي:
جاءت العبارة )احتاج إىل مهارات اختاذ القرار( يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب 

(2.33 .) 
 (. 2.29اج( يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب )جاءت العبارة )أخشى الفشل من الزو 

جاءت العبارتان )ال يوجد هدف واضح من زواجي، أخشى تأخر اإلجناب( يف نفس 
 ( لكل منهما. 2.09املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب )

جاءت العبارة )ال يوجد لدي معلومات ومعرفة كافية عن شريك حيايت( يف املرتبة العاشرة 
ويتضح من خالل النظر إىل قيم االحنراف املعياري يف (.2.01سط حسايب )واألخرية مبتو 

حمور الصعوبات النفسية اليت اجلدول السابق أن معظم قيم االحنراف املعياري لعبارات 
وكان أقل احنراف ( 0.94، 0.69تنحصر بني )تواجه الشباب املقبلني على الزواج 

معياري للعبارة )أخشى الفشل من الزواج( مما يدل على أهنا أكثر العبارات اليت تقاربت 



الدراسة حوهلا، وكانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة )ال يوجد هدف  جمتمعآراء 
واضح من زواجي( مما يدل على أهنا أكثر عبارة اختلفت حوهلا أفراد عينة الدراسة من 

 .الشباب املقبلني على الزواج

 خالصة النتائج:

أهم النتائج املتعلقة باحملور األول: الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب أثناء  -أ 
 االستعداد للزواج: 

  يوافقون على الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب  جمتمع الدراسةأفراد معظم
 م.املقبلني على الزواج بدرجة )نعم( بشكل عا

  معظم أفراد جمتمع الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على مثاين
عبارات من حمور الصعوبات االقتصادية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج 

 بدرجة موافقة )نعم(، ومن أمهها ومرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب:
 صعوبة توفري تكاليف قاعة األفراح. -
 احلصول على سكن يناسب دخلي الشهري.صعوبة  -
 صعوبة توفري املهر، صعوبة االقرتاض من البنك لتوفري تكاليف الزواج. -
 صعوبة احلصول على مساعدات عينية من مجعيات الزواج. -
 صعوبة احلصول على مساعدة مالية من مجعيات الزواج. -

  يوافقون على العبارة معظم أفراد جمتمع الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج
( بدرجة موافقة )إىل حد ما( حيث أرهقتين تكاليف ومسئوليات الزواج املالية)

 جاءت يف املرتبة التاسعة واألخرية.
أهم النتائج املتعلقة باحملور الثاين: الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب أثناء  -ب 

 االستعداد للزواج: 
  ن على الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب معظم أفراد جمتمع الدراسة يوافقو

 املقبلني على الزواج بدرجة )إىل حد ما( بشكل عام.
  معظم أفراد جمتمع الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على ثالث

عبارات من حمور الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج 



 وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب: بدرجة موافقة )نعم(،
صعوبة حتقيق التوافق بيين وبني شريكة حيايت حول بعض املسائل املرتبطة يف  -

 .مستقبل زواجنا
 .صعوبة التدخل السليب ألهل شريكة حيايت -
 .صعوبة  حتمل مسئولية الزواج -

 لى تسع معظم أفراد جمتمع الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون ع
عبارات من حمور الصعوبات االجتماعية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج 

 بدرجة موافقة )إىل حد ما(، ومن أمهها ومرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب:
 .نقص خدمات اإلرشاد الزواجي واألسري -
 .صعوبة  التعامل مع بعض العادات والتقاليد  السلبية املرتبطة بالزواج -
 .عوبة عدم تعاون بعض األصدقاء لزواجيص -
 .صعوبة احلصول على  الدورات التدريبية لتأهيل املقبلني على الزواج -
 .صعوبة يف تدخل أهلي السليب يف طريق زواجي -

أهم النتائج املتعلقة باحملور الثالث: الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب أثناء االستعداد  -ج 
 للزواج: 

  الدراسة يوافقون على الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب معظم أفراد جمتمع
 املقبلني على الزواج بدرجة )إىل حد ما( بشكل عام.

  معظم أفراد جمتمع الدراسة من الشباب املقبلني على الزواج يوافقون على مخس
عبارات من حمور الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج بدرجة 

 )نعم(، وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب: موافقة
 .أخشى قلق املعاشرة اجلنسية يف ليلة الدخلة -
 .تنقصين املعرفة خبصائص املرأة -
 .الزواج جتربة تشعرين بالقلق -
 .تنقصي مهارات التعامل مع شريكة حيايت -
 .حل املشكالت ةأفتقد ملهار  -

  على الزواج يوافقون على مخس معظم أفراد جمتمع الدراسة من الشباب املقبلني



عبارات من حمور الصعوبات النفسية اليت تواجه الشباب املقبلني على الزواج بدرجة 
 موافقة )إىل حد ما(، وهي مرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب:

 .اختاذ القرار ةاحتاج إىل مهار  -
 .أخشى الفشل من الزواج -
 .ال يوجد هدف واضح من زواجي -
 .ابأخشى تأخر اإلجن -
 .ال يوجد لدي معلومات ومعرفة كافية عن شريك حيايت -

 
 التصور المقترن للتعامل م  الصعوبات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج

 مقدمة:
اليت ارتكزت عليها على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وبالرجوع إىل مناذج املمارسة بناء 

صياغة التصور املقرتح من خالل الرجوع إىل فرضيات  تنظرية الدور(. حيث مت )منوذج التدخل،
ن أفكار وفرضيات وآليات التصور املقرتح موجه ومفاهيم هذه النماذج. مع مالحظة أوأفكار 

 للشباب املقبلني على الزواج واملستفيدين من مشروع ابن باز اخلريي يف مدينة الرياض.   
، جاا وخطورة. ذلك ألهنا مرحلة مرتبطة فيما بعدهامن املراحل األكثر حر مرحلة اإلعداد للزواج ف

فالتوافق الزواجي والنفسي ال يتحقق إال من خالل اإلعداد الواعي واملدرك من  من مراحل.
 ،من العوامل واملتغريات، بعضها نفسي واج. فهي مرحلة تتداخل فيها عددالشباب املقبلني على الز 

طريق ض رت يع، واآلخر اقتصادي. وعليه فقد ا اجتماعي مرتبط بنمط ثقايف معنيوبعض منه
اليت متثل أزمة مما تؤدي إىل اخللل يف توازنه  أو الصعوبات على الزواج بعض العوائق نياب املقبلبالش

 ،. وكذلك نوع من صراع اإلقدام واإلحجام بني الرغبة يف اإلقدام حنو الزواجالنفسي واالجتماعي
يضاف إىل ذلك ما  وبني اإلحجام والتأخر بسبب مسئوليات ومتطلبات احلياة الزوجية اجلديدة.

حيث يتملكه الشعور باإلحباط والضغط يقد ينشأ عنهما من صراع بني متطلبات األدوار اجلديدة.
ف مع الظروف املستجدة، وعلى هذا فاملمارس املهين يقوم بالتدخل املهين وعدم التكي ،النفسي

 ع الشاب املقبل على الزواج من خالل الفرضيات التالية:م
 الفرضية األولى:



مير الشاب املقبل على الزواج بضغوط نفسية واجتماعية مما يشعره بفقدان التوازن مع البيئة اجلديدة 
بة ولديه الرغبة يف اخلروج، ويف هذه الفرتة اليت مير هبا الشاب هي إذا ،عليه، مما جيعله متوتراا قلقاا 

 وليست مرضاا ولكنها تعرب عن صراعات مواقف مبكرة مل حتل أو حلها جزئياا.
 الفرضية الثانية:

بل يشعر أهنا هتدد احتياجاته  ،عند تعرض الشاب املقبل على الزواج ألزمة ال يدركها يف وقتها
 ،دةوحساسية شدي ،أو شعوره بالفقد واخلسارة، وهذا ناتج عن انفعاالت واضطرابات ،الغريزية

 وتظهر عليه أعراض القلق واالكتئاب والتوتر. ،والقابلية السريعة للتأثر
 الفرضية الثالثة:

ة للتحول االجتماعي من ونتيج ،عند دخول الشاب املقبل على الزواج للحياة الزوجية املستجدة
لو حىت  ،لذلكة كونه يف أمس احلاجة نه حيتاج إىل من حيتويه ويتقبل املساعدإالزواج ف ىلإالعزوبية 

 كانت املساعدة قليلة نوعاا.
 الفرضية الرابعة:
قامة عالقة مهنية جيدة مع املمارس حيث إب املقبل على الزواج نفسياا بعد بعدما يستقر الشا

فبالتايل يكون لديه القدرة على التعامل  ،يتمكن املمارس من تفهم املوقف اإلشكايل الذي واجهه
 مع املوقف.

 أهداف التدخل:
ن مساعدة الشاب املقبل على الزواج على استعادة توازنه النفسي وأداؤه الوظيفي يتم من خالل إ 

للحياة  عدادعلى التعامل مع صعوبات وعوائق اإلومساعدته  ،البيئة معحتسني مهاراته وتكيفه 
 ن مها:االزوجية، وهناك هدف

خالل تعديل األفكار السلبية ستعادة ثقته بنفسه من المساعدة املقبل على الزواج  هدف عاجل:
 والتعامل معها بأفكار إجيابية. ،عن احلياة الزوجية ومسئولياهتا

ويتم إكساب الشاب مهارات تساعده على التعامل مع الصعوبات اليت تواجه أثناء  هدف نهائي:
 استعداد للدخول للحياة الزوجية.

 مراحل وخطوات التدخل المهني:
على املمارس االجتماعي عند التعامل مع الشاب املقبل على الزواج تقدير  تقدير الموقف:

كما تتضمن عملية التقدير بعض   ةوتكوين عالقة مهنية جيد ،مشاعره وامتصا  انفعاالته
 التساؤالت منها:



 ؟املقبل على الزواج لطلب املساعدةالشاب بما مدى فهم الظروف اليت أدت  -
  ؟للحياة الزوجية عداداإل ثناءأمرت عليه  وطبيعة الصعوبات اليت ما نوع -
والتعرف على املهارات اليت لدى الشاب ؟ ما املساعدات اليت تلقاها من احمليطني -

 لالستفادة منها لصاحل املوقف اإلشكايل.
ته يف الوقت ما وجهة نظر الشاب املقبل على الزواج حول املوقف ومدى تأثريه على حيا -

 ؟احلاضر ويف املستقبل
وجيب على املمارس االجتماعي التعرف على املوارد واإلمكانيات املوجودة باملؤسسات  

 لتيسري الزواج حىت ميكنه توظيفها لصاحل الشاب املقبل على الزواج. ؛االجتماعية
 

وذلك بوضع بعض  ،وذلك للتعامل مع الشاب املقبل على الزواج التخطيط للتدخل المهني:
 واخلطط البديلة يف حالة عدم القدرة على التنفيذ. ،اخلطط للتعامل مع الصعوبات

وحماولة التخفيف من  ،وهي تنفيذ اخلطط اليت مت وضعها للتعامل مع الصعوبات تنفيذ الخطط:
وحماولة  ،وحماولة تقليل الضغط الناتج بتغيري حياته ،األزمة اليت يواجهها الشاب املقبل على الزواج

وحماولة االستفادة  ،تقبل الوضع اجلديد، كما حياول املمارس االجتماعي يف استثمار البيئة اخلارجية
أو متخصصني آخرين إىل  ،أو بشرية للمؤسسة ،من إمكانيات البيئة سواء كانت إمكانات مادية

شباب وتيسري الزواج لجانب اإلمكانات املتوفرة لدى اجلمعيات اخلريية واملؤسسات املهتمة برعاية ا
 سري.األ صالحوالتوفيق واإل

ويساعد املمارس  ،تم عندما يتم حتقيق األهداف املطلوبة ملواجهة الصعوباتيو  نهاء التدخل:إ
االجتماعي الشاب املقبل على الزواج على االستعداد ملواجهة أي صعوبات طارئة يف املستقبل وأن 

 يكون قد اكتسب املهارات اليت متكنه من ذلك.
عداد للحياة الصعوبات التي يواجهها الشاب لإل تفعيل الممارسة المهنية للحد من آليات

 الزوجية: 

العلمية اليت صعوبات للمتزوجني حديثاا من خالل البحوث للببة حتديد املتطلبات املس -1
و أ ،و اجتماعيةأ ،كادميية املتخصصة سواء كانت عوامل شخصيةجتريها املؤسسات األ

على صياغة وحتديد  سرية مبكاتب التوجيه واالستشارات األاقتصادية، ومساعدة املمارسني
 العامة. هداف واضحة للربامج واخلدمات مبجال املمارسةأ



للمتزوجني حديثاا من خالل الربامج التدريبية، وتصميم  إكساهباحتديد املهارات الالزم  -2
ىل األسس النظرية املعاصرة للممارسة إنموية وعالجية من خالل االستناد برامج وقائية وت

 العامة ومناذجها العلمية واملهنية.
كاتب االستشارات املمارسني مب خصائيني االجتماعينيوتنمية كوادر مهنية من األ عدادإ -3

من الصعوبات اليت تواجه  وتصميم الربامج املسامهة يف احلدسرية قادرة على ختطيط األ
وتأهيلهم ملمارسة دورهم املهين بفعالية، كاملهارة يف حتديد احتياجات  ،حديثي الزواج
وأصحاب  التعاون والتنسيق مع اجلهات –املهارة يف حتديد قدراهتم  –حديثي الزواج 

 النفوذ ملساندة حديثي الزواج وتذليل الصعوبات.
 ،عقد اجتماعات سيمنار مع أعضاء هيئة التدريس باجلامعات ختصص العلوم اإلنسانية -4

واخلدمة االجتماعية ملساعدة املمارسني يف التعامل مع الصعوبات اليت تعرتض احلياة 
 الزوجية حلديثي الزواج.

أصحاب  -يتم من خالهلا دعوة للجهات املعنية بالدولة عقد لقاءات ومؤمترات وندوات  -5
وذلك هبدف املسامهة يف تذليل  –عمال سيدات األ – عمالرجال األ –النفوذ 

 الصعوبات اليت تعرتض حديثي الزواج.
 ؛سرية املهنيني مبراكز االستشارات األواملمارسني ،ضرورة التنسيق بني جهود اجلهات املعنية -6

اجملتمع وتدعيم املسئولية االجتماعية  أفرادلياهتم املهنية جتاه لتأكيد دورهم ومسئو 
 واجملتمعية.

فتح قنوات اتصال مستمرة بني مؤسسات املمارسة واملؤسسات االجتماعية واخلريية  -7
 للتعرف على طبيعة الصعوبات اليت تعرتض احلياة الزوجية حلديثي الزواج.  ؛والتطوعية

 

 باإلسكان: ليات تذليل الصعوبات المتعلقةآ
 توفري مسكن بأقساط شهرية ميسرة حسب الدخل الشهري. -1
واخلا  حلديثي الزواج بعقد ثالث  ،توفري مساكن خمصصة بالتعاون بني القطاع العام -2

 سنوات األوىل وبشروط ميسرة.
 

 يات متعلقة بالرعاية والخدمات الصحية:آل
عن  عفائهمإو  ،بسداد الرسوممني الصحي حلديثي الزواج تتكفل الدولة أصرف بطاقات الت -1

 ثالث سنوات األوىل.للسدادها 



واحلصول على مواعيد  ،منح بطاقة تسهيل إجراءات فتح امللف باملستشفيات احلكومية -2
 واالستشارة الطبية للفتاة بعد الزواج. ،طبية يف عيادات النساء لتقد  اخلدمة

 

 ة:ليات للتعامل م  الصعوبات المتعلقة بالخدمات التموينيآ
العمل على التنسيق مع بعض األسواق واملراكز التجارية بعمل خصومات حلديثي  -1

و أ ،الزواج، من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة بصرف بطاقات خصم
 توفري املواد التموينية بكل يسر. ممببلغ مايل حبيث يتاح هل ة مسبقاا مدفوع

مسامهة اجلمعيات اخلريية بتامني االرزاق املعيشية كالرز والسكر ...... اخل بشكل  -2
 نصف سنوي حلديث الزواج على مدى ثالث السنوات األوىل. 

   

 ليات متعلقة بالصعوبات في المواصالت:آ
 لتسهيل ؛من خالل التنسيق مع وزارة البرتول صرف بطاقات تعبئة بنزين مدفوعة مسبقاا  -1

، وتكون حمددة األسريمني االستقرار أوت ،للشباب املقبلني على الزواجاخلدمات املعيشية 
 سنوات األوىل من الزواج.الب
 عفاء حديثي الزواج من الشباب من الدفعة األوىل يف شراء السيارات.إ -2

 

 ليات متعلقة بالصعوبات في العادات واألعراف االجتماعية:آ
عمال الزواج، مبشاركة ومساندة رجال األالتيسري على الشباب يف املهور ويف تكاليف  .1

 سرية.ور من خالل اجلمعيات واملراكز األوالقطاعات اخلاصة بدفع امله
شراك أئمة املساجد بكل منطقة سكنية إن خالل ذلك م يفالتقليل من املهور والرتغيب  .2

 بالتأثري والضغط على أولياء األمور.
سراف وجتاوز احلد يف والئم الزواج، مبشاركة ومساندة املطاعم الكربى بتوفري والئم اإل منع .3

 احلفالت بأقل التكاليف، من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية.
مبادرات تشجيعية على إقامة )الزواج العائلي( يقتصر على حضور أقارب الزوج والزوجة،  .4

 العائلة الواحدةإقامة حفالت الزواج اجلماعي على مستوى 
عارة إع قيمة مستلزمات الزواج، وميكن فالتعاون والتساند العائلي يف الزواج، كالتعاون يف د .5

زة مدادهم باألجهإ، سرةاأل أفرادالشاب اسرتاحة إلقامة الزواج تكون خاصة بأحد 
 و باألثاث املنزيل.أالكهربائية، 



بداية حياته الزوجية، من املمكن ة نشاء صندوق عائلي ملساعدة أي شاب بالعائلة يف فرت إ .6
 اا و يكون صندوقأ عليه مطالبة الشاب بعد زواجه، تعاونياا ال ينبين ن يكون صندوقاا أ
 السداد بأقساط ميسرة.و  ،القرض احلسن أقراضياا يقوم على مبدإ
 

 :)مشروع ابن باز الخيري( باللجان والجمعيات الخاصة بتيسير الزواج متعلقة مقترحات

 مبلغ املساعدة املالية.زيادة  -1
 تعديل شروط املساعدة. -2
 توفري مساعدات عينية. -3
 فتح فروع يف أحياء الرياض. -4
 توفري خصومات لدى بعض املؤسسات. -5
 تقد  قروض من قبل املشروع. -6
 تقد  هدايا للمقبلني على الزواج. -7

 

تواجه ن للتعامل م  الصعوبات التي األخصائيين االجتماعيي دواربأ متعلقةمقترحات 
 :الشباب المقبلين على الزواج

 مساعدة الشباب على كيفية إعداد ميزانية األسرة. .1
 مساعدة الشباب على توزيع األدوار واملسئوليات الزوجية. .2
 مساعدة الشاب على التعامل مع ضغوط احلياة ومتطلباهتا. .3
 .مساعدة الشباب على تنمية وتدعيم أسس ومهارات التوافق الزواجي .4
 اب على صياغة أهدافهم الزوجية واحلياتية.مساعدة الشب .5
 .مساعدة الشباب على تعديل املفاهيم اخلاطئة حول احلياة الزوجية .6
 مساعدة الشباب على فهم ذاته واآلخرين. .7
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