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املعلومات   نقل  و�صائل  خللال  من  العامل  ثقافات  على  كبريًا  انفتاحًا  املعا�صر  عاملنا  �صهد 
وتكنولوجيا االت�صاالت مما ينبئ عن حتديات كبرية �صوف تواجه جمتمعات العامل الثالث ال �صيما 

ال�صباب منهم .
وحول هذا املو�صوع يت�صمن العدد /134/ من املجلة بحثًا للدكتورة "اجلوهرة حممد اإدري�ص" 
املرتبطة  الثقافية  "املتغريات  بعنوان  ال�صعودية  من  املر�صد"  الرحمن  عبد  "مزاد  والدكتور  
با�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي لدى طالبات جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن ودور 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اأن  الدرا�صة  اأظهرت  وقد  معها"،  التعامل  يف  االجتماعية  اخلدمة 
كان  وقد  للغرب،  ال�صباب  تقليد  ويف  االآخللرى،  الثقافات  على  االنفتاح  يف  كبري  وب�صكل  �صاهمت 
كيفبة  على  الطالبات  قللدرات  بتنمية  املتغريات  تلك  مواجهة  يف  دور  االجتماعية  لاخت�صا�صية 
املادية،  الثقافات  طبيعة  اإدراك  على  الطالبات  وم�صاعدة  ال�صبكات،  لتلك  الفعال  اال�صتخدام 
بن�صر  الدرا�صة  اأو�صت  وقد  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  يف  االإفراط  عواقب  وتو�صيح 
الوعي حول املخاطر املرتبطة باال�صتخدام ال�صيء ل�صبكات التوا�صل الغربية، ون�صر املعلومات عن 

مواقع التوا�صل االجتماعي االإيجابية يف اأماكن جتمع الطالبات يف اجلامعة.
ويف العدد اأي�صًا بحث للدكتورة " زوبيدة بن عوي�صة " من اجلزائر، بعنوان "العقاب البدين يف 
واالأمهات  االآباء  من  عينة  على  �صو�صيولوجية  درا�صة  والعنف:  الثقافية  ال�صرعية  بني  االأبناء  تن�صئة 
باجلزائر العا�صمة "، وقد اأ�صارت الباحثة اإىل جانب مهم وخطري يف التن�صئة االجتماعية تتمثل يف 
اأن الكثريين من اأفراد املجتمع مازالوا يعتربون باأن العقاب البدين من االأ�صاليب الفعالة يف عملية 
ال�صلوك  هذا  اأن  يدركوا  اأن  دون  االأبناء  �صلوك  ل�صبط  ردعية  كو�صيلة  اإليه  اللجوء  ميكن  التن�صئة 
العقابي مي�ص ال�صحة العامة ويخلق اأ�صرارًا: مرئية، وكامنة، وم�صتقبلية على الطفل، ونبهت الباحثة 
لديهم  وتكون  البعيد،  املدى  على  اجتماعيني  غري  ي�صبحون  ج�صديًا  عنفوا  الذين  االأطفال  اأن  اإىل 
من  يزيد  قد  الطفل  �صد  امل�صتخدم  العنف  هذا  واأن  عنيفني،  ي�صبحون  اأو  للعدوانية  اأكرث  قابلية 
احتمال تولد ال�صخ�صية العدائية للمجتمع، واإىل اجلنوح و االإجرام، وقد اأظهرت الدرا�صة اأن اأغلبية 

اأفراد عينة البحث ي�صتخدمون العقاب البدين يف تن�صئة ابنائهم حيث تبلغ الن�صبة % 65 بينهم
والبحث الثالث يف العدد من االأردن للدكتور "عدنان الطوبا�صي"، والدكتورة "�صناء اخلوالدة"، 
بعنوان  "اأثر �صراع االأدوار يف التوافق الزواجي والر�صا املهني وال�صغوط النف�صية لدى املمر�صات 
املتزوجات"،  وقد اأ�صار الباحثان اإىل اأن اختاف االأدوار التي متار�صها املراأة العاملة وما يفر�ص 

االفـــتـــتـــاحـــيـــة
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عليها من مهام اأ�صرية ومهنية يخلق تناق�صات عديدة، ويوؤدي اإىل �صراع نف�صي عند املراأة التي ال 
وقد  االجتماعية،  وواجباتها   ، االأ�صرية  والتزاماتها  العمل،  متطلبات   بني  ما  توازن  اأن  ت�صتطيع 
اأنه كلما زاد �صراع االأدوار انخف�ص م�صتوى التوافق الزواجي، كما اأنه  اأظهرت الدرا�صة امليدانية 
زيادة  واإىل  الوظيفي.  الر�صا  م�صتوى  انخفا�ص  اإىل  ذلك  اأدى  االأدوار  �صراع  م�صتوى  ارتفع  كلما 
للمر�صات  اإر�صادية  برامج  الدرا�صة: تقدمي  . وقد اقرتحت  املراأة  النف�صية على  ال�صغوط  م�صتوى 
توفري  اقرتحت  كما  اأعبائه،  وتخفيف  العمل  على  املرتتبة  النف�صية  ال�صغوط  لتخفيف  املتزوجات 

ح�صانات لرعاية اأبناء املمر�صات يف مكان قريب وتابع للم�صت�صفي.
والبحث الرابع يف العدد من االأردن للدكتور "مدثر جميل اأبو كركي" والدكتور "�صلطان نا�صر 
القرعان"، والدكتور "ها�صم الطويل "، بعنوان " اجتاهات اأع�صاء النقابات املهنية نحو احلراك 
ال�صيا�صي االأردين اإبان الربيع العربي"، وقد نوهت الدار�صة باأهمية دور النقابات املهنيه : ) نقابة 
االأطباء ، نقابة املهند�صني ، نقابة املهند�صني الزراعيني ، نقابة ال�صيادلة ، و�صواها ( يف مناحي 
اأظهرت  وقد   ، املجتع  فئات  جلميع  وممثلة  مثقفة  �صرائح  ت�صم  كونها   ، االأردن  يف  كافة  احلياة 
الدرا�صة امليدانية اأن موقف اأع�صاء النقابات املهنية من احلراك ال�صيا�صي وامل�صاركة فيه م�صتقبا 
كان مييل اإىل ال�صلبية، وقد اأو�صى الباحثون بالعمل على التن�صيق بني النقابات وموؤ�ص�صات املجتمع 
لعملية  ومدرو�صة  علمية  وبدائل  وحلول  برامج  وتقدمي   ، ال�صيا�صي  العمل  يف  للم�صاركة  املللدين 

االإ�صاح بدال من عملية االنتقاد ورفع ال�صعارات الرباقة فقط .
والبحث اخلام�ص يف العدد للدكتورة " هيا بنت �صعيد ال�صبيب " من ال�صعودية،بعنوان" اجتاه 
ال�صباب ال�صعودي للربامج التاأهلية للزواج : درا�صة و�صفية على عينة من طلبة جامعة امللك �صعود 
بالريا�ص" ، وقد اأ�صارت الباحثة اإىل ارتفاع ن�صبة الطاق يف املجتمع ال�صعودي ب�صكل كبري، حيث 
ارتفع عدد حاالت الطاق اإىل / 34،490/ حالة طاق يف �صنة /1433/ هل، مما دعا امل�صوؤولني 
اإىل البحث عن برامج واقرتاحات ت�صهم يف احلد من تف�صي هذه الظاهرة وانت�صارها، وكان تنظيم 
الدورات التاأهيلية للمقبلني على الزواج من اأهم االقرتاحات املطروحة بعد اأن اأثبتت تلك الدورات 
جناعتها يف بع�ص الدول، ومن التجارب الناجحة يف هذا املجال جتربة ماليزيا التي ارتفعت فيها 
اإىل ظهور  واأدى  االقت�صادي،  النمو  �صلبًا على  اأثر  1992 مما  �صنة  % 32  يف  اإىل  الطاق  ن�صبة 
العديد من امل�صكات االجتماعية، وقد واجهت ماليزيا هذه الظاهرة بان�صاء مراكز لتاأهيل املقبلني 
واملقبات على الزواج واإعدادهم ، وقد جنحت هذه املراكز يف خف�ص ن�صب الطاق حتى و�صلت 
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خال ع�صر �صنوات اإىل 6 %، كما نوهت الباحثة بنجاح جتربة �صندوق الزواج يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة يف هذا املجال. وقد اقرتحت الدرا�صة التن�صيق مع ذوي االخت�صا�ص الإقامة دورات 
تاأهلية ملا قبل الزواج يف مواقع ي�صهل الو�صول اإليها من قبل ال�صباب، مثل: املدار�ص، واجلامعات، 

واملعاهد ومدار�ص االأحياء، واأن يكون االنت�صاب لتلك الدورات جمانيا .
ال�صعبية يف  االأغنية  بعنوان" توظيف  بحثا  العدد  ت�صمن  العربي  دول اخلليج  امل�صرح يف  وعن 
الن�ص امل�صرحي اخلليجي "، للدكتور "ن�صال حممود ن�صريات" والدكتور "يحيى �صليم عي�صي "، 
وهو بحث غني وثري بدالالته، الأنه ي�صع بني يدي القارئ تراثًا غنيا ومليئا باالإبداع واخل�صو�صيه 
وقد  الفريدة،  وباأحلانة  املتميز  االأدبللي  برتاثة  الغني  اخلليج  جمتمع  عن  تعبري  اأف�صل  تعرب  التي 
اأظهرت الدرا�صة اأن الن�ص امل�صرحي اخلليجي حفل بتوظيف الفلكلور ، والرتاث ال�صعبي . وا�صتلهم 
فيه   لتدخل  الباب علي م�صراعيه  فتح  ال�صعبية، مما  واالأغاين  وال�صخ�صيات  واالأمثال  احلكايات 
كل التقنيات املعا�صرة واأ�صاليب القول وتاوين احلكي ، ومهد الطريق لقيام م�صرح �صعبي بروؤيا 

حديثة، و�صعت امل�صرح اخلليجي يف موقع مميز يف الرتاث امل�صرحي العربي .
املالية  االأزمللة  قبل  عمان  بور�صة  "كفاءة  بعنوان:  االإجنليزية  باللغة  بحثا  العدد  يت�صمن  كما 

العاملية 2008  وبعدها " للدكتور" اأ�صعد حميد علي العلي" و الدكتور "ا�صماعيل  اأ.الب�صتنجي" .  
ويف باب اآراء واأفكار ت�صمن العدد مقاال بعنوان " ال�صيا�صات االجتماعية وفق قيم املواطنة يف 
ال�صيا�صات  فيها  تناول  حماد"  بني  ال�صام  "عبد  لاأ�صتاذ  املتحدة"  العربية  االإملللارات  دولللة 

االجتماعية يف االإمارات التي عنت بتوفري احتياجات املواطنني ورفاههم .
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Our world has witnessed a great openness to world cultures through the 
means of information and communication technology, which reveals the great 
challenges facing the third world societies, especially young people.

This issue includes a study by Dr. Al-Jawhara Muhammad Idris and Dr. Maz-
ad Abdul Rahman Al-Murshed from Saudi Arabia entitled “Cultural Variables 
Associated with the Use of Social Networks among female Students of Princess 
Noura Bint Abdulrahman University and the role of Social Service in dealing 
with them.” The study showed that social networks contributed greatly to 
openness to other cultures and to the imitation of youth in the West. The social 
specialist has had a role in confronting these variables in the face of the devel-
opment of the capabilities of the students in the use of those networks effec-
tively, helping female students understand the nature of physical cultures, and 
to clarify the consequences of excessive use of social networking. The study 
recommended spreading awareness about the dangers associated with the 
poor use of Western networks, and disseminating information about positive 
social networking sites in places where female students are gathered at the uni-
versity.

In this issue, also a topic entitled “Corporal punishment in the upbringing of 
children between cultural legitimacy and violence: a sociological study on a 
sample of parents in Algeria,” by Dr. Zubaida Benauicha from Algeria.  The au-
thor pointed out that the important and serious aspect  of socialization is that 
many members of the society continue to regard corporal punishment as an ef-
fective method in the process of upbringing, which can be resorted to as a de-
terrent means to controlling the behavior of children, without realizing that this 
punitive behavior harms public health and creates visible damage, latent, and 
future on the child. The author pointed out that children who physically abused 
become non-social in the long run. They have susceptibility that is more aggres-
sive or become violent, and that such violence against the child may increase 
the likelihood of a hostile personality being generated toward the society, re-
sult through delinquency and criminality. The study showed that the majority of 
the members of the research sample 65% of them use corporal punishment in 
raising their children.

The third article entitled “The impact of role-based conflict on marital com-
patibility, professional satisfaction, and psychological stress among married 
nurses,” by Dr. Adnan al-Tobasi and Dr. Sanaa Al-Khawaldeh from Jordan. The 
authors pointed out that the different roles played by working women and the 
duties imposed on them by family and professional tasks creates many contra-
dictions, and leads to psychological conflict in women who cannot balance the 
requirements of work, and their family obligations and social duties. The field 
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study showed that the greater the conflict of roles the lower the level of marital 
compatibility, and the higher the level of role-based conflict, the lower the level 
of job satisfaction, and to increase the level of psychological pressure on wom-
en. The study proposed: providing guidance programs for married nurses to re-
duce the psychological stress of the work and reduce the burden. It also pro-
posed providing nurseries for nurses’ children in a nearby location and affiliated 
to the hospital.

The fourth article entitled “Attitudes of Professional Trade Union Members 
towards the Jordanian Political Movement during the Arab Spring era,” by Dr. 
Madthar Jameel Abu Karaki, Dr. Sultan Nasser Al-Qara‘an and Dr. Hashim Taw-
il. The study noted the important role of the trade unions: (The Medical Associ-
ation, the Syndicate of Engineers, the Syndicate of Agricultural Engineers, the 
Pharmacists’ Syndicate, etc.) in all aspects of life in Jordan, as it is representa-
tive of all categories of society. The field study showed that the position of 
trade unions members from the political movement and their participation in 
the future was inclined to be negative. The authors recommend working on co-
ordination between trade unions and civil society organizations to participate 
in political action, and offering programs, solutions and scientific alternatives to 
the reform process instead of the process of criticism and raising only brilliant 
slogans.

The fifth article is entitled “The Attitude of Young Saudi Youth towards Mar-
riage Preparative Programs: A Descriptive Study on a Sample of King Saud Uni-
versity Students in Riyadh,” by Dr. Haya Saad AlShabib from Saudi Arabia. The 
author pointed the divorce rate in Saudi society increased significantly, with the 
number of divorce cases rising to 34,490 divorces in the year 1433 Hijri, which 
led officials to seek programs and suggestions that contribute to reducing the 
prevalence and spread of this phenomenon.  In addition, the organization of 
training courses for those who are ready for marriage is one of the most impor-
tant proposals put forward after the courses proved successful in some coun-
tries. One of the successful experiences in this area is the experience of Malay-
sia, where the divorce rate rose to 32% in 1992, which negatively affected 
economic growth, and led to the emergence of many social problems. Malay-
sia has faced this phenomenon by establishing centers for the rehabilitation 
and preparation of the receptors to marry. These centers succeeded in reduc-
ing divorce rates to 6% within 10 years, the author also noted the successful 
experience of the Marriage Fund in the United Arab Emirates in this field. The 
study suggested coordination with specialists to establish pre-marriage training 
courses in locations accessible to young people, such as schools, universities, 
institutes and neighborhood schools, and that enrollment in these courses 
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should be free of charge. 
On the theater in the Gulf States, this issue included an article entitled “Uti-

lizing the Popular Song in the Gulf Theater Script,” by Dr. Nidal Mahmoud Nu-
sirat and Dr. Yahya Saleem Issa. This is a prosperous research in its references, 
because it places before the reader a rich heritage full of creativity and privacy 
that express the best expression of the Gulf community rich literary heritage of 
excellence and distinctive unique. The study showed that the script of the Gulf 
Theater utilized the traditional folklore, inspired old stories, proverbs, charac-
ters and folk songs. This opened the door wide to intervene into all contempo-
rary techniques, methods of speech and recitation of the story. And paved the 
way for the establishment of a popular theater with a modern vision, put the 
Gulf Theater in a privileged position in the heritage of the Arab theater.

The issue also includes an article in English entitled “Efficiency of Oman 
Stock Exchange before and after the 2008 global financial crisis,” by Dr. Asaad 
Humaid Ali Al-Ali and Dr. Ismail A. Al-Bastanji.

In the section of Opinions and Ideas, includes an article entitled “Social Poli-
cies in accordance with the Values of Citizenship in the UAE,” by Mr. Abdul-
salam Bani Hammad, in which he addressed the social policies in the UAE that 
were meant to provide for the needs and well-being of citizens.

Journal of Social Affairs 
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امللخ�ص:
من  للزواج،  الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه  على  التعرف  اإىل  البحث  هدف 
هذا  قي��س  ومت  ب�لري��س،  �سعود  امللك  ج�معة  وط�لب�ت  طالب  من  لعينة  و�سفية  درا�سة  خالل 
املتغري من خالل تطوير مقي��س )من اإعداد الب�حثة( بحيث يتن��سب مع طبيعة الأ�سرة ال�سعودية، 
ب�سيطة  ع�سوائية  بعينة  الجتم�عي  امل�سح  طريقة  البحث  وا�ستخدم  عب�رة،   )21( من  ويتكون 
حجمه� )310( ط�لب وط�لبة يف ج�معة امللك �سعود مبدينة الري��س، اأظهرت نت�ئج البحث وعي 
اجت�ه  اأن  النت�ئج  اأو�سحت  حيث  ال��زواج،  قبل  مل�  الت�أهيلية  الربامج  ب�أهمية  ال�سعودي  ال�سب�ب 
لي�س  املبحوثني  غ�لبية  اأن  ومع  اإيج�بي،  اجت�ه  للزواج  الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب 
لديهم معلوم�ت عن هذه الربامج اإل اأن غ�لبيتهم اأكدوا على احتي�ج املقبلني على الزواج للربامج 
الت�أهيلية قبل عقد الِقران، مم� يعطي موؤ�سرًا قويً� على وعي ال�سب�ب ب�أهمية هذه الربامج، ويدل 

على وجود وعي لدى ال�سب�ب ب�مل�سكالت التي تقع بعد الزواج والرغبة يف تف�ديه�.

اجتاه ال�سباب ال�سعودي 
نحو الربامج التاأهيلية للزواج

»درا�سة و�سفية على عينة من طلبة  جامعة امللك �سعود بالريا�ض«
د.هي� بنت �سعد ال�سبيب •

• ا�ست�ذ م�س�عد، ق�سم الدرا�س�ت الجتم�عية، كلية الآداب، ج�معة امللك �سعود الري��س، اململكة العربية ال�سعودية
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مقدمة: 
الجتم�عية  املوؤ�س�س�ت  بع�س  قي�م  ال�سعودي،  املجتمع  يف  ظهرت  التي  احلديثة  الأم��ور  من 
»الدورات  طريق  عن  وذلك  الزوجني؛  بني  التع�مل  يف  املثلى  ب�لأ�س�ليب  الأ�سرة  بتثقيف  اخلريية 
التدريبية يف العالق�ت الزوجية«؛ والتي ت�س�هم يف التخفيف من امل�سكالت الأ�سرية، وهي تق�م يف 

مو�سوع�ت حمددة وتن�ق�س ق�س�ي� متعلقة ب�لأ�سرة)ع�سكر، 1426ه�(.
وانطالق� من اأهمية الزواج ول�سم�ن جن�حه اهتمت حكومة اململكة العربية ال�سعودية ب�جل�نب 
ب�سرورة  ال��وزراء  جمل�س  من  موؤخرا  �س�در  توجيه  يف  الهتم�م  هذا  ومتثل  والتوعوي،  الإر�س�دي 
اإق�مة دورات تدريبية للمقبلني على الزواج وذلك من اأجل احلف�ظ على الأ�سرة واحلد من الطالق 

والتفكك الأ�سري وم� ينتج عن ذلك من م�سكالت.
اإن تزايد ح�لت التفكك الأ�سري والطالق والعنف الأ�سري وغريه� من امل�سكالت الأ�سرية ت�أتي 
نتيجة غي�ب الوعي الأ�سري وفهم احلي�ة الزوجية وم�سوؤولي�ته� ب�ل�سكل ال�سحيح، لذا ف�إن الت�أهيل 
الزواجي يعترب مقومً� من مقوم�ت زي�دة الوعي الأ�سري، والذي بدوره يوؤدي اإىل ا�ستمرار وجن�ح 

احلي�ة الزوجية والأ�سرية)الغ�مدي، 2010(.
على  وتعمل  وترابطه�،  الأ�سرة  مت��سك  اأهمية  تو�سيح  على  للزواج  الت�هيلية  الدورات  ت�س�عد 
يتك�مل  حتى  الجت���ه���ت،  تغيري  طريق  عن  الزوجني،  بني  وامل��ودة  الع�ئلي  التف�هم  روح  اإ�س�عة 
اأحك�م ومق��سد  اأف�سل، وتقدمي برامج �س�ملة تو�سح للمقبلني على الزواج تعليم  �سلوكهم� ب�سكل 
واآف�ته، لذلك ج�ءت  اإىل الطالق  واآداب الزواج، وال�س�رة  النك�ح يف الإ�سالم، وحقوق الزوجني، 

هذه الدرا�سة ملعرفة وعي ال�سب�ب ب�أهمية هذه الدورات، ومدى اإقب�لهم لاللتح�ق به�. 
اأواًل: م�سكلة الدرا�سة:

الزواج  الأوىل من  ال�سنة  ب�سكل كبري؛ وخ��سة يف  ال�سعودي  ن�سبة الطالق يف املجتمع  ارتفعت 
 ،)160271(  1433 لع�م  وامل�أذونني  املح�كم  لدى  اأجريت  التي  ال��زواج  عقود  اأع��داد  بلغت  حيث 

وبلغت �سكوك الطالق )34490(�سكً� )الكت�ب الح�س�ئي)37( لوزارة العدل، 1433ه�(.
يف  ح�سره�  خالل  من  وحتدي�ته�  الأ�سرة  ق�س�ي�  مع�جلة  يف  املحدودة  التقليدية  النظرة  اإن 
قط�ع واحد كخدم�ت الرع�ية الجتم�عية، اأو جهة حكومية واحدة ك�ل�سوؤون الجتم�عية؛ لن تتمكن 
امل�دي  الدعم  تقدمي  ت�ستطيع  ولن  الأ�سرة،  تقدمه�  التي  الوظ�ئف  هذه  ب�سمولية  الإح�طة  من 
والب�سري املطلوب لتمكينه� من مواجهة التحدي�ت التنموية الق�ئمة، ف�إن املح�كم ال�سرعية م�زالت 
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اأ�سك�ًل من عدم التوافق  ت�سجل العديد من ح�لت الطالق يوميً�، والتي تعك�س يف بع�س احل�لت 
بني الزوجني، من هن� فقد توجهت اأنظ�ر بع�س املراكز املخت�سة بتقدمي اخلدم�ت الجتم�عية يف 
حدوث  بعد  يبداأ  ل  ج�نب  الأ�سرية،  امل�سكالت  حل  يف  خمتلف  جل�نب  والأ�سري  الزواجي  املج�ل 
للمقبلني  القت�س�دية  احل�جة  ل�سد  امل�دي  الدعم  تقدمي  على  يقت�سر  اأو  الزوجني  بني  امل�سكالت 
على الزواج، بل يرتكز على الإعداد للحي�ة الزوجية قبل اإمت�م م�سروع الزواج؛ عن طريق برامج 
»الت�أهيل  م�سمى  حتت  ال��زواج  على  للمقبلني  تقدميه�  يتم  تدريبية  دورات  على  حتتوي  اإر�س�دية 

للزواج” )اآل مظف واجلوي�سر، 2013: 130(.
وت�سري العديد من الدرا�س�ت والبحوث واللق�ءات العلمية اإىل اأهمية اإق�مة دورات للمقبلني على 
والذي  اململكة  الزواج يف  مل�س�ريع وجل�ن  الث�لث  امللتقى  تو�سي�ت  اإحدى  اأهمه�  ك�ن  فقد  ال��زواج، 

اأقيم يف مدينة الري��س ع�م 1424ه�)ع�سكر، 1426ه�(.
التوافق  من  ع�لية  درجة  وحتقق  لالأ�سرة،  وحت�سينً�  وق�ية  للزواج  الت�أهيلية  ال��دورات  تعترب 
والن�سج�م بني الزوجني اذا ك�نت فع�لة؛ وعليه� درجة اإقب�ل من جمتمع املقبلني على الزواج، فهي 
فقد  املجتمع)ال�سمري،1434ه�(،  الطالق يف  ن�سبة حدوث  من  تقلل  التي  الرئي�سية  الأ�سب�ب  من 
الت�أهيل  لربن�مج  الذين خ�سعوا  ال�سعودي  ال�سب�ب  لدى  الطالق  ن�سبة  اأن  علمية  درا�سة  اأو�سحت 
للزواج انخف�ست ب�سكل كبري جدًا حيث بلغت 1.7 % مق�بل اأن 98.3 % ي�ستمتعون بحي�ة اأ�سرية 

م�ستقرة)اآل درع�ن، 1431ه�(.
الفرتات  امل�ليزية، فقد �سهدت م�ليزي� يف فرتة من  التجربة  الن�جحة  الدولية  التج�رب  ومن 
النمو  على  �سلبً�  اأثر  32 % مم�  اإىل   1993 ع�م  و�سلت يف  الطالق حتى  ن�سب  كبريًا يف  ارتف�عً� 
القت�س�دي امل�ليزي، واأدى اإىل ظهور العديد من امل�سكالت الجتم�عية وهو م� دع� رئي�س الوزراء 
واملقبالت  املقبلني  واإعداد  لت�أهيل  مراكز  ب�إن�س�ء  قرار  اإ�سدار  اإىل  الدكتور مه�تري حممد  اآنذاك 
ن�سب  اإىل خف�س  والتدريبية  الت�أهيلية  املراكز من خالل براجمه�  الزواج، وقد جنحت هذه  على 
الطالق يف املجتمع امل�ليزي ب�سكل كبري حتى و�سلت خالل ع�سر �سنوات اإىل 6 %.)موقع جمعية 

مودة اخلريية للحد من الطالق، 1436ه�(.
التنمية  »وك�لة  يف  ممثلة  الجتم�عية  ال�سوؤون  وزارة  ال�سعودية  بداأت  العربية  اململكة  ويف 
لع�م   )144 )���س  رق��م  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  تفعيل  نحو  وعملية  علمية  خطوات  الجتم�عية«، 
ودورات  برامج  وتنظيم  اإع��داد  على  الجتم�عية«  ال�سوؤون  »وزارة  تعمل  اأن  املت�سمن  )1434ه�(، 
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ال�سوؤون  وزير  مع�يل  ن  د�سَّ حيث  اململكة،  من�طق  جميع  يف  ال��زواج  على  املقبلني  لل�سب�ب  توعوية 
الجتم�عية مب�درة برن�مج ت�أهيل املقبلني على الزواج »ت�أهيل«، وذلك يوم الثالث�ء )17( من �سهر 
�سفر لع�م )1436ه(، وتهدف املب�درة اإىل ت�أهيل �س�مل لل�سب�ب والفتي�ت املقبلني على الزواج يف 
من  مالئم  قدر  على  ليكونوا  والقت�س�دية؛  والجتم�عية  والنف�سية  وال�سحية  ال�سرعية  اجلوانب 
القدرة على بدء احلي�ة الزوجية ب�سكل عملي وواقعي يتوافق ومتغريات الع�سر)جريدة الري��س 

اللكرتونية، 1436ه: العدد 16987(.
بذل اجلهد يف  اإىل  ال�سعودي، وحتت�ج  املجتمع  للزواج حديثة يف  الت�أهيلية  الربامج  تعترب  لذا 
توعية املجتمع ب�أهميته�، وخ��سة ال�سب�ب املقبلني على الزواج، قبل ال�سروع يف اإلزاميته�، من هن� 
للزواج، ومدى  الت�أهيلية  ال�سعودي نحو الربامج  ال�سب�ب  للتعرف على اجت�ه  الدرا�سة  ج�ءت هذه 

تقبلهم و�سعيهم له�؛ من خالل درا�سة و�سفية مطبقة على طلبة ج�معة امللك �سعود ب�لري��س.
ثانيًا: اأهمية الدرا�سة:

تتبلور م�سكلة الدرا�سة يف معرفة اجت�ه ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج، والتي 
تت�سح من اأهداف وت�س�وؤلت الدرا�سة، وتت�سح اأهمية الدرا�سة من خالل:

واأهمية  الربامج،  هذه  يف  ال�سب�ب  راأي  معرفة  واأهمية  للزواج،  الت�أهيلية  الربامج  اأهمية   - اأ 
معرفة حمتوى هذه الربامج.  

كمفهوم  للزواج  الت�أهيلية  الربامج  العلمية حول  الدرا�س�ت  اإىل  ال�سعودي  املجتمع  افتق�ر   - ب 
واأهمية واأ�سب�ب ونت�ئج.

ج - قلة الدرا�س�ت ذات ال�سلة مبو�سوع الربامج الت�أهيلية للزواج-ح�سب علم الب�حثة-، خ��سة 
م� يتعلق ب�جت�ه ال�سب�ب نحو هذه الربامج، ومدى معرفتهم به�، ومدى اإقب�لهم عليه�.

د - تعد الدرا�سة اإ�س�فة علمية للمكتبة يف جم�ل الأ�سرة والزواج.
ه� - م� �ستقدمه الدرا�سة احل�لية من نت�ئج وتو�سي�ت اإىل وزارة ال�سوؤون الجتم�عية، ومراكز 
ال�ست�س�رات الأ�سرية، مم� �سي�سهم - ب�إذن اهلل - يف الرتكيز ب�سكل جدي على اإق�مة هذه 
الدورات، والتنويع يف حمتوي�ته� العلمية وامله�رية بحيث تتن��سب مع تطلع�ت ال�سب�ب، ومع 

التغريات ال�سريعة يف املجتمع، ومع التقدم التقني الكبري.
احتي�ج�ت  حول  للب�حثني  ونظرية  معرفية  ق�عدة  اهلل-  �س�ء  �ستكون-اإن  الدرا�سة  نت�ئج   - و 

ال�سب�ب للربامج الت�أهيلية للزواج.
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الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت���ه  معرفة  يف  احل�لية  الدرا�سة  اأهمية  تت�سح  �سبق  مم� 
اقرتاح  النت�ئج يف  وتوظيف  الربامج،  ومعرفة مقرتح�تهم حول حمتوي�ت هذه  للزواج،  الت�أهيلية 
املجتمع  وعي  م�ستوى  ورفع  ال��زواج،  على  للمقبلني  الربامج  هذه  الزامية  يف  ت�سهم  التي  الآلي�ت 

ب�أهميته�، ودور موؤ�س�س�ت املجتمع يف حتقيق ذلك. 
ثالثًا: اأهداف الدرا�سة:

من  للزواج  الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  ت�سعى 
ب�لري��س،  �سعود  امللك  ج�معة  وط�لب�ت(  )ط��الب  طلبة  من  عينة  على  و�سفية  درا�سة  خ��الل 

ويت�سمن الهدف الرئي�سي حتقيق الأهداف الت�لية:
اأ - التعرف على اجت�ه طلبة ج�معة امللك �سعود  نحو الربامج الت�أهيلية للزواج.

ب - معرفة الفروق املعنوية بني اجت�ه طلبة ج�معة امللك �سعود نحو الربامج الت�أهيلية للزواج 
وبني بع�س املتغريات الدميوجرافية)العمر، الكلية، اجلن�س، امل�ستوى القت�س�دي، م�ستوى 

تعليم الوالدين(.  
على  للمقبلني  الت�أهيلية  الربامج  حمتوي�ت  حول  العينة  اأف��راد  اقرتاح�ت  على  التعرف   - ج 

الزواج.
رابعًا: ت�ساوؤالت الدرا�سة:

اأ - م� اجت�ه طلبة ج�معة امللك �سعود نحو الربامج الت�أهيلية للزواج؟
الربامج  نحو  �سعود  امللك  ج�معة  طلبة  اجت�ه  بني  اح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  هن�ك  هل   - ب 
امل�ستوى  اجلن�س،  الكلية،  الدميوجرافية)العمر،  املتغريات  بع�س  وبني  للزواج  الت�أهيلية 

القت�س�دي، م�ستوى تعليم الوالدين(؟
ج - م� اقرتاح�ت اأفراد العينة حول حمتوي�ت الربامج الت�أهيلية للمقبلني على الزواج؟

خام�سًا: مفاهيم الدرا�سة:
: Marital Adjustment اأ - التوافق الزواجي

يرى “كران” و “األيجود” اأن التوافق الزواجي اأو جودة الزواج م�سطلح ع�م يعرف ب�أنه قي�م 
الزوجني بوظ�ئفهم� وجن�حهم� يف القي�م بهذه الوظ�ئف، وهو يت�سمن الر�س� عن الزواج وال�سع�دة 

الزوجية)ال�سغري، 1428: 31(.
هو التحرر الن�سبي من اخلالف�ت وال�سراع، وحم�ولة كال الزوجني الو�سول اإىل نق�ط الإلتق�ء 
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بينهم� يف الأمور احلي�تية، وامل�س�ركة يف الكثري من الن�س�ط�ت والهتم�م�ت، ف�لتوافق الزوجي ل 
ولكن  امل�سكالت،  من  تخلو  زوجية  حي�ة  هن�ك  فلي�س  الزوجني،  بني  خالف�ت  وج��ود  عدم  يعني 
الأ�سرة التي ي�سوده� التوافق والن�سج�م يكون لديه� قدرة اأكرب على مواجهة امل�سكالت، والتخفيف 

من حدته�)اخلطيب،2007: 158(.
:Marriage Education Program ب - الربامج التاأهيلية للزواج

هي برامج توفر معلوم�ت م�سممة مل�س�عده املقبلني على الزواج على حتقيق زواج �سعيد ون�جح 
حتت�جه�  التي  ال�سلوكي�ت  واإك�س�ب  والجت�ه�ت  املعرفة  نقل  اإىل  وتهدف  طويلة،  لفرتة  وم�ستمر 

العالقة الزوجية الن�جحة )اآل مظف واجلوي�سر، 2013: 131(.
بهدف  جم�عيً�؛  الإر���س���دي��ة  اخلدم�ت  لتقدمي  علمية  اأ�س�س  �سوء  يف  خمططة  برامج  فهي 
امل�س�عدة على  امله�رات واخل��ربات  اكت�س�ب عدد من  ال��زواج على  املقبلني على  الأف��راد  م�س�عدة 

اإق�مة حي�ة زوجية ن�جحة؛ ق�ئمة على اأ�س�س ال�سرع الإ�سالمي احلنيف)اآل درع�ن، 1431ه�: 9(.
التي تتمثل يف الدورات  الت�أهيل للزواج  التاأهيل للزواج : برامج  التعريف الإجرائي لربامج 
املخت�سة  اخلريية  اجلمعي�ت  وبع�س  وال��زواج��ي،  الأ���س��رى  الإر���س���د  مراكز  بع�س  تقدمه�  التي 

ب�ل�سوؤون الأ�سرية يف مدينة الري��س. 
Marriage :  ج - الزواج

واجتم�عية  وجن�سية  نف�سية  احتي�ج�ت  لإ�سب�ع  ت�سعى  وامراأة  رجل  بني  �سرعية  عالقة  الزواج 
لدى الأفراد، ويرتتب عليه� جمموعة من احلقوق والواجب�ت للطرفني)اخلطيب، 2007: 33(.

 :Attitude د - االجتاه
اإدراكية ث�بتة ن�سبيً�، مبنية على مع�رف وخربات الفرد، ومقومة ل�سلوكه  الجت�ه عملية   
نحو مو�سوع اأو موقف اجتم�عي معني، ويت�سمن الجت�ه ثالثة مكون�ت اأ�س��سية: 1( املكون املعريف 
املكون   )2 حم��دد،  موقف  اأو  حم��دد  �سيء  عن  الفرد  وخ��ربات  مف�هيم  اإىل  وي�سري  الفكري:  اأو 
الوجداين: وي�سري اإىل م�س�عر الفرد نحو �سيء م� اأو موقف اجتم�عي، 3( املكون ال�سلوكي: وي�سري 
اإىل درجة ا�ستعداد الفرد لال�ستج�بة �سلوكيً� نحو �سيء اأو �سخ�س اأو موقف معني، ول ميكن قي��س 
مق�يي�س  اأو  ال�ستبي�ن  خالل  من  الأف��راد  �سلوك  من  عليه�  ي�ستدل  ولكن  مب��سرة،  الجت�ه�ت 

الجت�ه�ت)ال�سيد، 1417: 19(.
حم�سلة  ع��ن  ع��ب���رة  ل��ل��زواج:  الت�أهيلية  ال��ربام��ج  نحو  ال�سب�ب  لجت���ه  الإج��رائ��ي  التعربف 
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ا�ستج�ب�ت اأفراد العينة نحو مو�سوع الربامج الت�أهيلية للزواج؛ من حيث الت�أييد اأو املع�ر�سة، ومن 
خالل تطبيق مقي��س الجت�ه نحو الربامج الت�أهيلية للزواج يتم تقدير م�ستوى اجت�ه اأفراد العينة 
درجة  على  احل�سول  الإيج�بية:  ب�لجت�ه�ت  ويق�سد  اإيج�بية(.  اأو  �سلبية   ( الربامج  هذه  نحو 
ال�سلبية:  ب�لجت�ه�ت  ويق�سد  الب�حثة،  اأعدته  الذي  املقي��س  عب�رات  على  اإج�ب�تهم  يف  مرتفعة 

ح�سول اأفراد العينة على درجة منخف�سة يف اج�ب�تهم على عب�رات املقي��س. 
:Youth هـ - ال�سباب

الث�منة ع�سرة والرابعة والع�سرين،  اأعم�رهم بني  ب�أنهم من ترتاوح  ال�سب�ب  اإىل  الإ�س�رة  ميكن 
وتتميز هذه املرحلة ب�أنه� مرحلة انتق�لية اإىل الرجولة اأو الأمومة، ويتخطى مرحلة التوجيه والرع�ية، 

ويكونون اأكرث حتررًا، ولهذا حتت�ج هذه املرحلة اإىل رع�ية خ��سة)ال�سبيب، 1433ه� : 12(.
الذين ترتاوح  والط�لب�ت  الطالب  الراهنة:  الدرا�سة  ب�ل�سب�ب يف  ُيق�سد  الإجرائي:  التعريف 
اأعم�رهم بني 18 - 26 �سنة، املنتظمون ب�لدرا�سة يف مرحلة البك�لوريو�س )التخ�س�س�ت العلمية 

والإن�س�نية( يف ج�معة امللك �سعود ب�لري��س وقت اإجراء هذه الدرا�سة.
�ساد�سًا: اأدبيات الدرا�سة:

نظ�م  وهو  لقي�مه�،  ال�سرعية  الطريقة  فهو  الأ�سرة،  اأ�س��س  ب�عتب�ره  وا�سحة  اأهمية  للزواج 
عالقة  عن  ويعرب  واأحك�مه،  قواعده  وله  وامل��راأة،  الرجل  بني  �سرعي  ورب���ط  وق�نوين،  اجتم�عي 
فريدة بني ذاتني وو�سيلة ل�ستمرار احلي�ة ودوامه� ب�ملودة والرحمة، يرتتب عليه حقوق وواجب�ت 
تتعلق ب�لزوجني، وجند اأن حقوق الزوجني يف الإ�سالم متوازية ومتوازنة، والتزان به� يقوم على 

اأ�س��س ديني واأخالقي)الطريف، 1433ه�: 61(. 
اإن الزواج ح�جة ب�سرية حثت عليه� الأدي�ن ال�سم�وية، وهو تكملة للفطرة التي فطر اهلل الن��س 
بينكم مودة  اإليه� وجعل  لت�سكنوا  اأزواج��ً�  اأنف�سكم  اأن خلق لكم من  اآي�ته  عليه�، ق�ل تع�ىل »ومن 
2(، ف�لزواج احدى  1434ه�:  21( )ال�سمري،  يتفكرون«)الروم:  لقوم  اإن يف ذلك لآي�ت  ورحمة، 
اخلطوات الأوىل يف بن�ء الأ�سرة، من خالل التك�فوؤ يف العالق�ت والن�سج�م يف احلي�ة الأ�سرية، 
الأفراد،  ويقبله�  املجتمع  ويقره�  ال�سرع  ي�سنه�  التي  الختي�ر  اأ�س�س  على  ال�سليم  الزواج  ويتوقف 
لذلك ف�إن زي�دة عدد ح�لت الطالق ي�أتي من الفتق�ر اإىل التف�هم، والزواج غري املتك�فئ، وعدم 
التوفيق يف الختي�ر ال�سحيح للطرف الآخر، وقد �س�عد يف ذلك تي�ر العوملة الذي اأ�س�س كثريًا من 
الع�دات والتق�ليد املنقولة من خ�رج املجتمع التي ت�أثر به� ال�سب�ب ويفتخرون به� يف امت�م عملية 
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بدون  يتم  الذي  الع�سوائي  ال��زواج  نتيجة  الراهنة  امل�سكالت  من  جمموعة  ج�ءت  لذلك  ال��زواج، 
اأ�س�س، كم� اأن عدم التعرف على اأهمية الزواج ودوره يف بن�ء املجتمع قد اأدى اإىل اإجن�ب اأطف�ل 
�سخ�سية  بن�ء  ا�ستكم�ل  على  اخلطورة  ب�لغ  ذلك  ت�أثري  وك�ن  وت�ستمر،  الأ�سرة  تتك�مل  اأن  دون 
الزواج،  طريف  على  تقع  التي  والجتم�عية  والنف�سية  القت�س�دية  ال�سغوط  عن  ف�ساًل  الأطف�ل، 

)الغ�مدي، 2010(.
ور�س عمل م�سممة  و  ودورات  برامج  اإىل  الغ�لب  للزواج« يف  الت�أهيل  »برامج  ي�سري م�سطلح 
املعرفة  تكوين  بهدف  َمت  ِمّ �سُ معلوم�ت  ع��ن  ع��ب���رة  ه��ي  و  ال���زواج،  على  للمقبلني  خ�سي�س� 
والجت�ه�ت و اإك�س�ب امله�رات و ال�سلوكي�ت الالزمة لتحقيق عالقة زوجية حميمة ون�جحة، و هي 
م  ُتَقدَّ و  امل�سكالت،  وقوع  قبل  الزوجية  العالقة  يف  التحدي�ت  و  اخلي�رات  يعر�س  »وق�ئي«  اجت�ه 
كتب  الإعالنية،  املطبوع�ت  العنكبوتية،  ال�سبكة  مواقع  و�س�ئل:  عدة  عرب  للزواج  الت�أهيل  برامج 
الت�أهيل  برامج  بني  م�  ع�دة  التمييز  ويتم  الإعالمية،  الو�س�ئل  من  وغريه�  ال�سخ�سية،  التنمية 
اللذين  للزوجني  ُتَقّدم  التي  الزواجي(  )العالج  ال�سخ�سية  الزوجية  ال�ست�س�رات  بني  و  للزواج 

يواجه�ن م�سكالت زوجية)اجلوي�سر،1432: 19(. 
اإل م� بني ع�مي  للدرا�سة  1930 ومل تظهر كميدان علمي  للزواج يف ع�م  الت�أهيل  برامج  بداأت 
1960 و 1970 م يف الولي�ت املتحدة الأمريكية، و ذلك ا�ستج�بة من املوؤ�س�س�ت الجتم�عية للتغريات 

دول  يف  وا�سع  م�ستوى  على  ُتَقّدم  للزواج  الت�أهيل  برامج  ف�أ�سبحت  ال��زواج،  به�  مير  التي  املختلفة 
الع�مل ك��سرتالي� و دول اأوروب�، و حلقت هذا الت�ريخ طفرة يف تقدمي هذه الربامج و املحتوى الذي 
م هذه  م لالأفراد و املقبلني على الزواج معً� يف مراحل خمتلفة من احلي�ة، وُتَقدَّ ُمُه واأ�سبحت ُتَقدَّ ُتَقدِّ
املرحلة  لطلبة  املدار�س  و  و اجل�مع�ت  الدينية  املراكز  و  املجتمع  تطوعية يف  الربامج عرب خدم�ت 

م بع�سه� خ�سي�سً� جلميع اأفراد الأ�سرة)اجلوي�سر،1432: مرجع �س�بق(. مَّ الث�نوية و ُي�سَّ
للمتزوجني  خ��سً�  برن�جمً�  و�سعت  فقد  م�ليزي�،  ال��ربام��ج  بهذه  عملت  التي  ال��دول  وم��ن 
دورة  بح�سور  الزوجني  ُيجرب  ت�يوان  وكذلك  �سهرين،  اإىل  ت�سل  ملدة  العمل  اإج�زة عن  ومتنحهم 
1426ه�(، وركز املعهد ال�سرتايل للدرا�س�ت الأ�سرية على تعليم م�  تدريبية عن الزواج)ع�سكر، 
الزواج، هي  للمقبلني على  تدريبية  اأعدت دورة  الطبية  للعلوم  الهند  واأي�سً� موؤ�س�سة  الزواج،  قبل 
الأوىل من نوعه� يف الهند، حيث ا�ستغرقت يومني وهي موجهة للرج�ل والن�س�ء، وخ��سة املقبلني 
على الزواج، كم� قدم معهد )ن�زاريث( مبدينة دبلن ب�يرلندا دورات عن اإعداد وتدريب املقبلني 
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على الزواج)الغ�مدي، 2010(.
الإم�راتيني  الزواج على جميع  اإدارة �سندوق  قرر جمل�س  املتحدة  العربية  الم�رات  دولة  ويف 
البداية  الزوجية، وك�نت  للحي�ة  التي تعدهم  الدورات اخل��سة  امل�س�ركة يف  الزواج؛  الراغبني يف 
ع�م 2004، وك�نت الدورة �سرطً� لزمً� ملنح املتقدمني هبة الزواج التي تقدر بنحو 70 األف درهم 

اإم�راتي) الغ�مدي، 2010: مرجع �س�بق(.
موؤ�سرات  اإىل  الطالق  مبعدلت  اخل��سة  الإح�س�ئي�ت  ت�سري  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 
مثرية للقلق؛ تدفع بن� لبذل املزيد من اجلهود من اأجل اإجراء املزيد من البحوث التي تهدف اإىل 
اأمرًا  للزواج  ال�سب�ب  ت�أهيل  اأ�سبح  لذا  منه�،  التخفيف  وحم�ولة  الأ�سرية  امل�سكالت  ت�سخي�س 
املع�رف  ال��زواج  على  للمقبلني  يوفر  ب�لت�أهيل  الهتم�م  لأن  الطالق،  معدلت  لتقليل  �سروريً� 
ال�سليمة  والأ�س�س  القواعد  فيه�  وتتحدد  الأ�سري،  التنظيم  بن�ء  يف  قوية  لبنة  وي�سكل  الأ�س��سية، 
والأر�سية املن��سبة لالنطالق منه� نحو هذه اخلطوة امل�سريية جلميع اأطراف العالقة؛ خ�سو�سً� 

الزوجني)الطريف، 1433ه�: 64(.
وانطالق� من اأهمية الزواج ول�سم�ن جن�حه اهتمت حكومة اململكة العربية ال�سعودية ب�جل�نب 
ب�سرورة  ال��وزراء  جمل�س  من  موؤخرًا  �س�در  توجيه  يف  الهتم�م  هذا  ومتثل  والتوعوي،  الإر�س�دي 
الطالق  من  واحلد  الأ�سرة  على  احلف�ظ  اأجل  من  ال��زواج؛  على  للمقبلني  تدريبية  دورات  اإق�مة 
والتفكك الأ�سري وم� ينتج عن ذلك من م�سكالت، وتزامنً� مع هذا الهتم�م اأطلقت جمعية مودة 
لت�أهيل  الوطني  م��ودة  »برن�مج  م�سمى  حتت  �س�ماًل  وطنيً�  برن�جم�  الطالق  من  للحد  اخلريية 
ب�لزواج  املرتبطة  امل�سكالت  مع�جلة  يف  امل�س�همة  اإىل  ويهدف  ال��زواج«،  على  واملقبالت  املقبلني 
والطالق وهو برن�مج م�سمم وفق مع�يري ومرتكزات حمورية، مت اإعداده ب�لتع�ون مع اأهل اخلربة 
قيمي  برن�مج  لإنت�ج  الزواجي ع�مليً� وعربيً�  الت�أهيل  برامج  اأبرز  درا�سة  والخت�س��س من خالل 
الثق�فة  ون�سر  الأ�سري،  ال�ستقرار  مبه�رات  الأجي�ل  توعية  اإىل  يهدف  نوعه  من  وفريد  �س�مل 
اجل�معية  ب�ملرحلة  وانته�ًء  البتدائية  املرحلة  من  ب��دءًا  درا�سية  م��واد  عرب  الأ�سرية  احلقوقية 

ب�لتع�ون مع اجله�ت املخت�سة)اجلربين، 2013(.    
اأربعة  الغ�لب  اأجله�، وهي يف  التي و�سعت من  الأه��داف  للزواج ح�سب  الت�أهيل  برامج  وتختلف 
اأنواع: الثق�فة الزوجية، مه�رات الزواج، العالق�ت ال�سخ�سية، والربامج التي تهدف خلف�س معدلت 

َدم للمتزوجني الذين يواجهون م�سكالت زوجية)اآل مظف واجلوي�سر، 2013(. الطالق والتي ُتقَّ
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�سابعًا: الدرا�سات ال�سابقة:
مبو�سوع  الهتم�م  اأن  اإىل  الدرا�سة  مو�سوع  حول  ال�س�بقة  للدرا�س�ت  الب�حثة  مراجعة  ت�سري 

الربامج الت�أهيلية للزواج ك�نت حمدودة، �سواًء درا�س�ت حملية، اأو عربية، اأو ع�ملية. 
الدرا�س�ت املحلية:

هدفت  ال��زواج«،  على  للمقبالت  التدريبية  »احل�ج�ت  عن  )1435هـ(. 1  ال�سبتي  درا�سة 
على  املقبالت  الفتي�ت  حتت�جه�  التي  وامل��ه���رات  املعلوم�ت  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة 
منهج  وهو   ،focus groups امل�ستهدفة   اجلم�ع�ت  منهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  ال��زواج، 
كيفي ي�ستخدم للو�سول اإىل املعرفة والفهم لطبيعة امل�سكلة، وا�ستخدمت الدرا�سة خم�س 
مت  متزوج�ت(  متزوج�ت،  غري  )خمطوب�ت،  م�س�ركة   39 من  تتكون  نق��سية  جمموع�ت 
يت�سمن  مق�بلة  دليل  �سي�غة  خالل  من  ب�إدارته�  الب�حثة  وق�مت  متت�يل،  ب�سكل  عقده� 
للحق�ئب  مع�يري  وو�سع  �سي�غة  يف  نت�ئجه�  وا�ستخدمت  للدرا�سة،  الرئي�سية  املح�ور 
اتف�ق  الدرا�سة:  اإليه�  تو�سلت  التي  النت�ئج  اأهم  ومن  ال��زواج،  على  للمقبالت  التدريبية 
من  اأكرث  التدريبية  امله�رات  اإىل  يحتجن  اأنهن  على  اخلم�س  املجموع�ت  يف  امل�س�رك�ت 
حني  يف  الأوىل،  املرتبة  على  والواجب�ت  ب�حلقوق  املتعلقة  املعلوم�ت  ح�سلت  املعلوم�ت، 
عند  الأهمية  حيث  م��ن  وذل��ك  الث�نية،  املرتبة  وال�سرعية  الفقهية  املعلوم�ت  احتلت 
املرتبة  على  ال��زوج  مع  التع�مل  مه�رة  ح�سلت  كم�  اخل�م�س،  املجموع�ت  يف  امل�س�رك�ت 
اأم� مه�رة حل امل�سكالت فقد ح�سلت على املرتبة الث�نية، يف حني احتلت مه�رة  الأوىل، 
املجموع�ت  يف  امل�س�رك�ت  عند  الأهمية  حيث  من  وذل��ك  الث�لثة،  املرتبة  القرار  اتخ�ذ 

اخلم�س.
ب�لتخطيط  التوعية  يف  الت�أهيل  برامج  »دور  عن    2 .)2013( واجلوي�سر  مظف  اآل  درا�سة 
للزواج وامل�ستفيدين منه�  الت�أهيل  الأ�سرة”، درا�سة و�سفية حتليلية لربامج  للزواج وبن�ء 
التوعية  يف  للزواج  الت�أهيل  برامج  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  جدة،  مبدينة 
وو�سيلة  حمتواه�،   : على  التعرف  خ��الل  من  وذل��ك  الأ���س��رة،  وبن�ء  للزواج  ب�لتخطيط 
تقدميه�، ومدة الوقت الذي تقدم فيه، ووجهة نظر م�ستفيديه� حول م� مت تقدميه، وبع�س 
جمع  ومت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت  وقد  لهم،  الجتم�عية  اخل�س�ئ�س 
البي�ن�ت ب��ستخدام اأداتني: ا�ستم�رة و�سف برن�مج واملق�بلة ال�سخ�سية؛ وذلك من خالل 
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تقدمه� ثالثة مراكز يف مدينة جدة،  للزواج  للت�أهيل  برامج  اأربعة  �سملت:   عينة عمدية 
برامج  اأن   : الدرا�سة  نت�ئج  اأهم  ومن  الذكور،  من   40 الإن���ث،  من    32 م�ستفيدًا،:  و72 
مدة  وتختلف  للتقدمي،  كو�سيلة  النظري  العر�س  اأ�سلوب  اإتب�ع  اإىل  متيل  للزواج  الت�أهيل 
تنفيذ هذه الربامج،  وعرّب امل�ستفيدون عن درجة اأعلى من الر�سى حول مقدمي الربامج 
التي يجب  واأهم املو�سوع�ت  اأكرث من موا�سيع الربامج ومدة تقدميه�،  التقدمي  وو�س�ئل 
الطرفني، واحلوار  وواجب�ت  :حقوق  امل�ستفيدين  الربامج من وجهة نظر  تلك  تن�وله� يف 
بني الزوجني، واأهداف الزواج، والتع�مل مع الغ�سب، والثق�فة اجلن�سية، والرتبية وتنظيم 
التوعية  يف  حمدود  للزواج  الت�أهيل  برامج  دور  اأن  ات�سح  ع�م  ب�سكل   ، الأ�سرة  ميزانية 

ب�لتخطيط للزواج وبن�ء الأ�سرة.
درا�سة ال�سمري )1434هـ(. 3 عن »ف�علية الدورات التدريبية لت�أهيل املقبلني على الزواج يف 
احلد من اخلالف�ت الزوجية«، وهدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأنواع الدورات التدريبية التي 
يح�سره� املقبلون على الزواج، والتعرف على مدى ف�علية الدورات التدريبية يف احلد من 
الدورات  اأن  الدرا�سة:  نت�ئج  اأه��م  ومن  املبحوثني،  نظر  وجهة  من  الزوجية  اخلالف�ت 
موافقة  الجتم�عية،  ثم  النف�سية،  ال��دورات  تلته�  ح�سور،  ن�سبة  اأعلى  و�سلت  التثقيفية 
من  احلد  يف  ال��زواج  على  املقبلني  لت�أهيل  التدريبية  ال��دورات  ف�علية  على  العينة  اأف��راد 

اخلالف�ت الزوجية. 
درا�سة اآل درعان )1431هـ (. 4 عن »ف�علية برن�مج الت�أهيل الأ�سري مبركز املودة الجتم�عي 
لالإ�سالح والتوجيه الأ�سري«، اقت�سرت الدرا�سة على احل��سلني على الدورات التدريبية 
ع�م  من  الأوىل  الأ�سهر  ثالثة  خالل  الجتم�عي  امل��ودة  مركز  يف  ال��زواج  على  للمقبلني 
اأهداف  ع���م، من  اأك��رث من  وال��ذي��ن مل مير على زواج��ه��م  1429ه���� يف حم�فظة ج��دة، 

نت�ئج  اأهم   من  و�سع�دته�،  الأ�سرة  ل�ستقرار  الأ�سري  الت�أهيل  اأهمية  تو�سيح  الدرا�سة: 
الدرا�سة: اأن 74 % من عينة الدرا�سة ا�ستف�دت من هذه الدورة بدرجة ع�لية ل�سيم� يف 
من   %  87 اأن  والجتم�عية،  والنف�سية  الأ�سرية  اجلوانب  يف  وامله�رات  واملع�رف  العلوم 
اأفراد العينة يرون اأن زواجهم ن�جح بكل املق�يي�س، اأن الربن�مج التدريبي للمقبلني على 
الزواج حقق اأهدافه بدرجة ع�لية، اأن دورة الت�أهيل الأ�سري يف مركز املودة ك�ن له� اأثر 
يف خف�س ن�سب الطالق ، الدورات الت�أهيلية للمقبلني على الزواج ك�ن له� الأثر يف تغيري 
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ال�سلوك الجتم�عي للح��سلني على هذه الدورة من خالل اإج�ب�تهم وم� تلقوه من معلوم�ت 
ومع�رف ومه�رات.

الت�أهيلية للزواج وت�أثريه� يف احلي�ة الزوجية«،  درا�سة الغامدي )2010(. 5 عن » الربامج 
هدفت  ج��دة،  مبح�فظة  املتزوجني  ال�سعودي  ال�سب�ب  من  عينة  على  ميدانية  درا���س��ة 
الت�أهيلية للزواج على ا�ستقرار ومت��سك  ت�أثري برامج الدورات  اإىل معرفة مدى  الدرا�سة 
الأ�سرة، والتعرف على مدى ا�ستف�دة اأفراد العينة من الربامج والدورات الت�أهيلية للزواج، 
احلي�ة  تنظيم  يف  الأثر  له�  ك�ن  للزواج  الت�أهيلية  الربامج  اأن  الدرا�سة:  نت�ئج  اأهم  ومن 
الزوجية وا�ستمراره�،  كم� اأن له� ت�أثريًا على احلي�ة الأ�سرية من خالل حتمل امل�سوؤولية 
ال�سحية،  الن�حية)  م��ن  ال��ربام��ج  ه��ذه  م��ن  العينة  اأف���راد  ا�ستف�دة  امل�سكالت،  وح��ل 

وال�سرعية، والجتم�عية، والنف�سية(.
الدرا�سات العربية:

الزواجي  الإر���س���د  نحو  القطريني  املواطنني  »اجت���ه���ت  ع��ن    1 .)2003( املــالــكــي  درا�ــســة 
والأ�سري«، هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اجت�ه�ت املواطنني القطريني نحو الإر�س�د 
الزواجي والأ�سري، واأجريت الدرا�سة على عينة ع�سوائية من املواطنني القطريني الذين 
املواطنني  اجت���ه  اأن  الدرا�سة  نت�ئج  اأه��م  ومن  ف�أكرب،  �سنة   24 العمرية  الفئة  يف  يقعون 

القطريني نحو الإر�س�د الزواجي والأ�سري ك�ن اجت�ه �سعيف.
الدرا�سات االأجنبية:

 ، قدراتهم”. 1 بن�ء  من  الأزواج  متكني  عن”   )Olson.D.H,Olson.AK 2000(.درا�ــــــســــــة
وطبقت يف مين�بول�س، حيث طبقت الدرا�سة على اأكرث من 200 زوج، و اأو�سحت النت�ئج 
اأن الأزواج الذي �س�ركوا يف برامج ت�أهيل م� قبل الزواج متكنوا من تقليل م� ن�سبته 80 % 
من احتم�لت حدوث الطالق، كم� اأظهرت النت�ئج اأن حوايل 68 % من املبحوثني �سعروا 

ب��ستقرار يف عالق�تهم الزواجية بعد م�س�ركتهم يف برامج ت�أهيل م� قبل الزواج. 
املعرفة والجت�ه�ت وال�سلوك نحو برامج ت�أهيل  درا�سة لـ AL Suliman  ) د . ت( عن  “. 2
حيث  ال��زواج،  ت�أهيل  برامج  ف�علية  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  الزواج”،  قبل  م� 
اأظهرت النت�ئج اأن الذين ح�سلوا على برامج ت�أهيلية ا�ست�س�رية قد زادت لديهم امله�رات 
برامج  الدرا�سة على �سرورة وجود  واأكدت    ،% 30 بن�سبة  ال�سخ�سية وجودة عالق�تهم 
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ت�س�هم  الربامج  تلك  وجود  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�س�رت  كم�  الزواج،  قبل  مل�  ت�أهيلية  مرّكزة 
ب�سكل كبري يف بن�ء عالق�ت زوجية جيدة بني الآب�ء والأمه�ت م�ستقباًل.

عن   3 .،)Mitwally HH, Abd El-Rahman DA, Mohamed 2009( لـــ  درا�ـــســـة 
وهدفت   ، ال�سكندرية  ج�معة  طالب  على  طبقت  والتي  الزواج”،  قبل  م�  “ا�ست�س�رات 
الزواج، وقد  ا�ست�س�رات م� قبل  اإىل تقدير وحتديد معرفة طالب اجل�معة عن  الدرا�سة 
من   %  66.5 اأن  الدرا�سة:  نت�ئج  اأهم  ومن  ط�لب،  و200  كلي�ت   4 على  الدرا�سة  طبقت 
من   %  45.5 و  ال��زواج،  قبل  م�  ا�ست�س�رات  بربامج  قليلة  معرفة  لديهم  العينة  مفردات 
املبحوثني معرفتهم يف امل�ستوى الع�دي عن برامج ا�ست�س�رات م� قبل الزواج، بينم� اأكدت 

الدرا�سة على اأهمية وف�ئدة برامج ت�أهيل م� قبل الزواج لفئة ال�سب�ب اجل�معي.
تقييم لفع�لية برامج احلم�ية مل� قبل الزواج:  درا�سة )Jason & William 2003(، عن “. 4
ونقد  حتليل  اإج��راء  اإىل  الدرا�سة  هدفت  البحوث”،  خمرج�ت  ملراجعة  حتليلية  درا�سة 
ملخرج�ت الدرا�س�ت والبحوث العلمية التي ن�ق�ست فع�لية برامج ت�أهيل م� قبل الزواج من 
وفق  برامج ح��سوبية  ب��ستخدام  الدرا�س�ت  اختي�ر هذه  ، ومت   2002 اإىل ع�م   1971 ع�م 
مع�يري حمددة، وقد اأظهرت نت�ئج الدرا�سة على اأن الأفراد الذين �س�ركوا يف برامج ت�أهيل 
م� قبل الزواج ح�سلوا ب�سكل فوري وعلى املدى الق�سري على نت�ئج اأف�سل من 79 % من 
الأفراد الذين مل يلتحقوا بتلك الربامج، ف�لأفراد الذين التحقوا بربامج الت�أهيل الزواجي 
ال�سخ�سية  عالق�تهم  مه�رات  جودة  و�سم�ن  وبن�ء  ت�سكيل  يف  فع�لية  اأكرث  قدرة  اأظهروا 
والع�مة عن هوؤلء الأفراد الذين مل يلتحقوا بتلك الربامج، وقد اأكدت الدرا�سة على اأهمية 
امله�رات  بن�ء  وف��وري يف  مب��سر  اأثر  من  له�  مل�  ال��زواج  قبل  م�  الت�أهيل  بربامج  اللتح�ق 

احلي�تية.
درا�سة اأجرتها اللجنة احلكومية للزواج يف ولية يوتوا الأمريكية بالتعاون مع جامعة  5 .
يوتوا ) 2003(، والتي اأجرت فيه� درا�سة م�سحية للتعرف على اأو�س�ع الزواج والطالق يف 
الزوجني  التح�ق  اأهمية  على  اأك��دوا  املبحوثني  من   %  92 اأن  النت�ئج  اأهم  ومن   ، الولية 
اأو  العمل،  ور�س  اأو  التعليمية،  الف�سول  خالل  من  �سواًء  ال��زواج،  قبل  م�  ت�أهيل  بربامج 
ال�ست�س�رات الزوجية؛ ل�سم�ن البدء بحي�ة زوجية جيدة، كم� اأو�سح 84 % من املبحوثني 
)�سعيدة  ك�نت  الزوجية  بداية حي�تهم  ب�أن  الزواج  قبل  م�  ت�أهيل  بربامج  التحقوا  الذين 
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التحقوا  اأن من  اإىل  ب�لإ�س�فة  ت�أهيلية،  يلتحقوا بربامج  71 % ممن مل  ب�  جدًا( مق�رنًة 
بواجب�تهم  اللتزام  يف  اأعلى  معدلت  على  ح�سولهم  اإىل  اأ���س���روا  الت�أهيلية  ب�لربامج 
الزوجية، ومعدلت اأعلى يف ال�سعور ب�ل�ستقرار ب�سكل ع�م، ومعدلت اأقل للتعر�س للطالق 
واأقل �سعورًا ب�ل�سيق من احلي�ة الزوجية، واأكد حوايل 75 % من املبحوثني غري املتزوجني 

رغبتهم يف احل�سول على برامج ت�أهيلية للزواج. 
د - التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل العر�س املوجز لأهم الدرا�س�ت ال�س�بقة التي اأُتيح للب�حثة الطالع عليه� يتبني اأنه� 
وحدة  تنوعت  كم�  ال��زواج،  على  للمقبلني  الت�أهيلية  الربامج  اأهمية  احل�لية يف  الدرا�سة  مع  تتفق 
التحليل يف الدرا�س�ت ال�س�بقة: من برامج الت�أهيل للزواج يف بع�س املراكز الجتم�عية، املتزوجون 
الزواج،  عقد  اأج��روا  والذين  ال��زواج  على  املقبلون   ، للزواج  الت�أهيلية  الربامج  من  امل�ستفيدون 
ط�لب�ت اجل�معة من املتزوج�ت واملخطوب�ت وغري املتزوج�ت،  وك�ن اعتم�د الدرا�س�ت ال�س�بقة 
على اأداة ال�ستبي�ن، اأواملقي��س، وك�ن لهذه الدرا�س�ت ال�س�بقة اأثر اإيج�بي على الدرا�سة احل�لية 
يف ا�ستكم�ل جوانبه� من عدة نواح، منه�: تكوين �سورة �س�ملة ملو�سوع الدرا�سة، و�سي�غة الأهداف 
اإن   - ب�لدرا�سة احل�لية مب� يحقق  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  نت�ئج  ال�ستب�نة، وربط  وبن�ء  والت�س�وؤلت، 

�س�ء اهلل - التك�مل يف جم�ل البحث العلمي.
وتختلف الدرا�سة احل�لية عن الدرا�س�ت ال�س�بقة: يف اأنه� تهدف للتعرف على اجت�ه ال�سب�ب 
ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج، كم� اأن وحدة التحليل يف الدرا�سة احل�لية )طلبة ج�معة 
امللك �سعود(،  ومت توزيع ال�ستب�نة الكرتونيً� )عن طريق الربيد اللكرتوين(، واأي�سً� ورقيً� )عن 

طريق ت�سليمه� لأ�س�تذة �سعب ال�سلم التي مت اختي�ره�.
:) Role Theoryثامنًا: النظرية االجتماعية املف�سرة للدرا�سة )نظرية الدور

ظهرت هذه النظرية يف مطلع القرن الع�سرين، وتعد من النظري�ت احلديثة يف علم الجتم�ع، 
التي  اأو الأدوار الجتم�عية  الدور  اإمن� تعتمد على  الفرد وعالق�ته الجتم�عية  ب�أن �سلوك  وتعتقد 
ي�سغله� يف املجتمع، كم� اأن منزلة الفرد الجتم�عية ومك�نته تعتمد على اأدواره الجتم�عية، ذلك 
ب�أن الدور الجتم�عي ينطوي على واجب�ت وحقوق اجتم�عية، فواجب�ت الفرد يحدده� الدور الذي 
ي�سغله، اأم� حقوقه فتحدده� الواجب�ت وامله�م التي ينجزه� يف املجتمع)احل�سن، 2005م: 159(. 

املظهر  هو  ال��دور  واأن  والواجب�ت،  احلقوق  جمموعة  هي  املك�نة  اأن  لينتون(  )رال��ف  ويعتقد 
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التعريف  ب�لدور، وهذا هو  القي�م  والواجب�ت معن�ه  ف�ل�سري على هذه احلقوق  للمك�نة،  الدين�مي 
البن�ء   « موؤلفه  يف  ب��راون«  »ورادكليف  الجتم�عي«،  الن�سق   « موؤلفه  يف  ب�ر�سونز  ي�ستخدمه  الذي 
والبن�ء  الج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة   « م��ريت��ون يف  وروب�����رت  ال���ب���دائ���ي«،  امل��ج��ت��م��ع  وال��وظ��ي��ف��ه يف 

الجتم�عي«)غيث، 1995م: 390(. 
والدور الجتم�عي هو الطريقة التي ينفذ به� الفرد متطلب�ت املركز الجتم�عي الذي ي�سغله 
الوظ�ئف  الفرد  به�  ينفذ  التي  الطريقة  اأو  الأ�سلوب  ال��دور  ميثل  وبذلك  الجتم�عي،  البن�ء  يف 
اأو  ُت�سغل  الجتم�عية  امل��راك��ز  بينم�  مُت���ر���س  اأو  ُتلعب  ف����لأدوار  الجتم�عي،  مبركزه  املرتبطة 

حُتتل)ال�سيد، 1417ه�:127(.
ب�أدائه  الفرد  جن�ح  ربط  خالل  من  احل�لية:  الدرا�سة  على  النظرية  هذ  معطي�ت  وبتطبيق 
ال�سحيح لدوره الجتم�عي، وهذا الأداء يتطلب من الإن�س�ن اأن ميتلك مه�رات معينة ت�س�عده على 
�سغل دوره، وحني يتخذ الفرد قرار الزواج ف�إنه ي�ستعد لكت�س�ب دور  اجتم�عي جديد يف حي�ته، 
اأبً�، وحتمل م�سوؤولي�ت  فقد ك�ن ب�لأم�س ابنً� و�سي�سبح يف الغد زوجً�، وبعد ذلك بفرتة �سي�سبح 
دلياًل على ن�سج  الزواج  ال�س�بق، حيث ك�ن  �سهاًل كم� ك�ن يف  يعد  الوقت احل��سر مل  الأدوار يف 
الرجل واملراأة، اأم� يف وقتن� احل��سر ف�إن الرجل واملراأة لبد اأن يكون� ن��سجني لكي يتزوج�، ولبد 
التي  للزواج  الت�أهيلية  الربامج  خالل  من  وذلك  اجلديدة،  للحي�ة  اجليد  ب�لتخطيط  ي�ستعدا  اأن 

تقدمه� العديد من مراكز ال�ست�س�رات الأ�سرية.
تا�سعًا: االإجراءات املنهجية امليدانية:

الدرا�س�ت  من  احل�لية  الدرا�سة  تعد   ،Descriptive Study و�سفية  درا�سة  الدرا�سة:  نوع   - اأ 
الو�سفية التي تهتم بجمع معلوم�ت وبي�ن�ت تتعلق ب�جت�ه�ت طلبة ج�معة امللك �سعود نحو 

الربامج الت�أهيلية للزواج، وعالقة هذه الجت�ه�ت ببع�س املتغريات الدميوغرافية.
ب - منهج الدرا�سة: امل�سح الجتم�عيSocial Survey Method، اعتمدت الدرا�سة على منهج 

امل�سح الجتم�عي بطريق العينة الع�سوائية الب�سيطة.
الكلي�ت  جميع  م��ن  وط���ل��ب���ت(  �سعود)طالب  امللك  ج�معة  طلبة  الــدرا�ــســة:  جمتمع   - ج 

والتخ�س�س�ت )ال�سحية، والعلمية، والن�س�نية(.
د - عينة الدرا�سة: اختي�ر عينة ع�سوائية ب�سيطة، ومت ذلك بح�سر عدد ال�ُسعب ملقررات 
106�سلم،  �سلم،   105 �سلم،   104 �سلم،   103 102�سلم،  �سلم،  الإ�سالمية)101  الثق�فة 
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110 �سلم( والتي تطرحه� اجل�معة يف كل ف�سل درا�سي، وُتعد  108 �سلم،  107 �سلم، 

متطلب�ت اإجب�رية على جميع الطالب والط�لب�ت بدون ا�ستثن�ء، ويتم ت�سجيلهم يف تلك 
عينة  اختي�ر  مت  ثّم  ومن  الدرا�سية،  وم�ستوي�تهم  تخ�س�س�تهم  خمتلف  على  املقررات 
ع�سوائية ب�سيطة من ال�سعب املذكورة، بحيث تكون العينة املخت�رة ممثلة جلميع طالب 
الدرا�سة  عينة  حتديد  اإج��راءات  ومتت  التخ�س�س�ت،  خمتلف  يف  اجل�معة  وط�لب�ت 

ك�لت�يل:
واأرق�مه�،  )�سلم(  الع�م  الإع��داد  مواد  �سعب  جميع  حتوي  ق�ئمة  على  احل�سول  مت  1 .
الف�سل  يف  التخ�س�س�ت  جميع  من  فيه�  امل�سجلني  والط�لب�ت  الطالب  واأع���داد 
والت�سجيل  القبول  عم�دة  طريق  عن  وذل��ك  1435-1436ه����  لع�م  الث�ين  الدرا�سي 

ب�جل�معة.
والط�لب�ت  الطالب  جمموع  لتق�رب  ونظرًا   ،) 2 .10724( الدرا�سة:  جمتمع  حجم  بلغ 

)مع جت�وز الب�حثة للفروق�ت الب�سيطة ( فقد مت اختي�ر العينة الع�سوائية الب�سيطة.
(، ومتت  3 .77  :1420 الدرا�سة هي: )375( )ال�سحي�ن،  لعدد جمتمع  املن��سبة  العينة 

زي�دة العدد اإىل )380( ط�لب وط�لبة.
( ط�لب وط�لبة.  بلغ عدد الطلبة الذين مت توزيع ال�ستبي�ن عليهم )380. 4

النه�ئي  العدد  بلغ  ُتعب�أ،  مل  التي  وال�ستبي�ن�ت  الن�ق�سة  ال�ستبي�ن�ت  ا�ستبع�د  بعد  5 .
)310( ا�ستب�نة، الطالب)156(، الط�لب�ت)154(.

هـ - جمع البيانات: 
مت  التي  امل��ق��ررات  يف  ال�سعب  اأرق����م  ت�سجيل  طريق  عن  ع�سوائيً�  العينة  �سحب  مت  1 .
اأو  للطالب  ب�لن�سبة  منه�)�سواًء  ب�سيطة  ع�سوائية  عينة  �ُسحبت  ث��م  اختي�ره�، 

الط�لب�ت(.
لأ�س�تذة  ت�سليمه�  طريق  عن  �سعبة،  كل  يف  امل�سجلني  لعدد  تبعً�  ال�ستب�ن�ت  توزيع  مت  2 .

واأ�ست�ذات املقررات.
 ) الب�حثة على)310. 3 ا�ستب�نة، وح�سلت  توزيعه� )380(  التي مت  ال�ستب�ن�ت  بلغ عدد 
جمموع  م��ن   )Response rate( )%82( امل���ردود  ن�سبة  بلغت  وب��ذل��ك  ا�ستب�نة، 

ال�ستب�ن�ت التي مت توزيعه�، وتكون ن�سبة متثيل العينة للمجتمع )82 %(.
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و - اأداة جمع البيانات:
من  البي�ن�ت  جلمع   ،) 1 .Questionnaire )ال�ستبي�ن:  ال�ستبانة  �سحيفة  ت�سميم  مت 
طالب  وهم  العينة،  بطريق  الجتم�عي  امل�سح  منهج  عليهم  �سيطبق  الذين  املبحوثني 
وط�لب�ت ج�معة امللك �سعود ب�لري��س، وذلك وفقً� لأهداف الدرا�سة وت�س�وؤلته�، وعلى 
اإط�ر  يف  النظرية  ال��ق��راءات  من  عليه�  احل�سول  مت  التي  الرتاكمية  املعرفة  اأ�س��س 
ب�إج�ب�ته�،  امل��زودة  املغلقة  الأ�سئلة  من  جمموعة  على  احتوت  والتي  البحث،  مو�سوع 
اأو م� ينطبق  له،  الإج�بة ح�سب م� يراه من��سبً�  واأ�سئلة مفتوحة، وُيطلب من املبحوث 
بقي��س  الأول  الق�سم  عني   ، ق�سمني،  على  ال�ستب�نة  �سحيفة  وا�ستملت  منه�،  عليه 
املتغريات امل�ستقلة)البي�ن�ت الأولية(، وعني الق�سم الث�ين بقي��س املتغري الت�بع)اجت�ه 
املتغري من خالل  قي��س هذا  للزواج(،  ومت  الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب 
ال�سعودية،  الأ�سرة  طبيعة  مع  يتن��سب  بحيث  الب�حثة(،  اإع��داد  )من  مقي��س  تطوير 
الت�أهيلية  للربامج  اأبع�د  ثالثة  على  العب�رات  وت�ستمل هذه   ، عب�رة  ويتكون من )21( 
للزواج)الأبع�د ال�سرعية، الأبع�د الجتم�عية، الأبع�د القت�س�دية (، وُيجيب املبحوث 
على كل عب�رة وفقً� ملقي��س ليكرت املتدرج من خم�س فئ�ت: اأوافق ب�سدة، اأوافق، غري 
مت�أكد، ل اأوافق، ل اأوافق ب�سدة، وحُت�سب الدرج�ت ب�لرتتيب: 5، 4، 3، 2، 1  للعب�رات 

الإيج�بية، والعك�س ب�لن�سبة للعب�رات ال�سلبية. 
  2 .Face Validity سدق الأداة: مت التحقق من �سدق الأداة عن طريق ال�سدق الظ�هري�
الدرا�س�ت  ق�سم  الآداب  كلية  يف  املتخ�س�س�ت  م��ن  جمموعة  على  ُعر�ست  حيث 
الجتم�عية، وكلية الرتبية ق�سم علم النف�س بج�معة امللك �سعود؛ للت�أكد من دقة اأ�سئلة 
ال�ستب�نة يف قي��س املتغريات املراد قي��سه�، ومت اإجراء بع�س التعديالت عليه�، �سواًء 

يف �سي�غة بع�س املفردات، اأوحذف بع�سه�، واإ�س�فة مفردات جديدة.
ال�سب�ب  اجت�ه  مقي��س  ثب�ت  ملعرفة  كرونب�خ(  )الف�  اختب�ر  اإجراء  مت  املقيا�ض:. 3  ثبات 
ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج للعينة ال�ستطالعية والتي بلغ عدده� 35 فردًا، 
وبلغت قيمة ثب�ت مقي��س اجت�ه ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج 0.89 
وهي قيمة جيدة جدًا ومقبولة، وبعد ثب�ت املقي��س ب�سكل جيد يف العينة ال�ستطالعية 
مقي��س  ثب�ت  ملعرفة  كرونب�خ(  )الف�  اختب�ر  اإج��راء  وقد مت  عب�رة،  اأي  يتم حذف  مل 
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اجت�ه ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج لعينة الدرا�سة والتي بلغ عدده� 
الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه  مقي��س  ثب�ت  قيمة  وبلغت  فرد،   310

للزواج 0.83 وهي قيمة جيدة جدا ومقبولة الثب�ت.
ز - جمالت الدرا�سة: 

جميع  يف  ب�لري��س،  �سعود  امللك  ج�معة  طلبة  على  الدرا�سة  تطبيق  مت  الب�سري:•   املجال 
الكلي�ت)ال�سحية والعلمية والإن�س�نية(، ومن جميع التخ�س�س�ت. 

 املجال املكاين:•  طبقت الدرا�سة يف ج�معة امللك �سعود مبدينة الري��س)طالب وط�لب�ت(.
ه�. املجال الزمني: مت جمع البي�ن�ت خالل الف�سل الدرا�سي الث�ين للع�م اجل�معي 1435ه� – 1436• 

عا�سرًا: نتائج الدرا�سة امليدانية:
اأ - خ�سائ�ص العينة:

، تليه� ن�سبة  العمر: الن�سبة الأعلى لعمر اأفراد العينة من )18 اإىل 20 �سنة( ب��� 53.2 %. 1
من تراوحت اأعم�رهم )من 21 اإىل 23 �سنة( حيث بلغت 44.2 %، اأم� اأدنى ن�سبة ك�نت 
املتو�سط  وبلغ   ،%  2.6 بن�سبة  �سنة(   26 اإىل   24( من  ت��رتاوح  اأعم�رهم  ك�نت  من  لدى 
لدى من  لالأعم�ر مرتكز  الع�م  املعدل  اأن  يو�سح  وهذا  �سنة(  لالأعم�ر )20  احل�س�بي)1( 

ك�نت اأعم�رهم )20 �سنة(.
امل�ستوى  يليه   ، 2 .%  52،3 ب����  الرابع  امل�ستوى  يف  العينة  اأف��راد  غ�لبية  الدرا�سي:  امل�ستوى 
بلغت  الث�من  امل�ستوى  اأم�   ،%  10 بن�سبة  ال�س�د�س  امل�ستوى  ثم   ،%  13.2 بن�سبة  الث�لث 
الأول  امل�ستويني  ن�سبة  وت�س�وت   ،%  5.5 ن�سبته  بلغت  الع��سر  وامل�ستوى   ،%  6.5 ن�سبته 
والث�ين، حيث بلغت لكل منهم� 3.9 %، تليه� ن�سبة امل�ستوى اخل�م�س حيث بلغت الن�سبة 

3.4 %، اأم� الن�سبة الأدنى بلغت لدى امل�ستوى ال�س�بع بن�سبة 1.3 %.  
الكلية:. 3 تق�ربت الن�سب بني الكلي�ت، وهذا موؤ�سر على اأن العينة ممثلة لكلي�ت اجل�معة بجميع 
الرتبية،  الآداب،  )كلية  و�سملت    ،%  34.8 الإن�س�نية  الكلي�ت  ن�سبة  بلغت  تخ�س�س�ته�، حيث 
اللغ�ت والرتجمة، احلقوق والعلوم ال�سي��سية(، والكلي�ت ال�سحية بلغت 34.2 % و�سملت )كلية 
العلمية  الكلي�ت  اأم�  التطبيقية(،  الطبية  العلوم  التمري�س،  ال�سيدلة،  الأ�سن�ن،  طب  الطب، 

فب���لغت 31 %، و�سملت )كلية العم�رة والتخطيط، احل��سب واملعلوم�ت، اإدارة الأعم�ل(. 
غ�لبية اأفراد العينة دخل الأ�سرة ال�سهري يعترب مرتفعً�، حيث  الدخل ال�سهري للأ�سرة: . 4
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يرتاوح من )23000 اإىل 29000( ري�ل ب���� 50،7 %، تليه� ن�سبة من دخل الأ�سرة ال�سهري 
ن�سبة من دخلهم  وتق�ربت   ،% 13.2 ب�������  ري�ل   )15000 اإىل  متو�سط، من)9000  يعترب 
ال�سهري )16000 اإىل 22000( ري�ل 10.7 %، ومن دخلهم ال�سهري اأعلى من )37000( 
ري�ل 10.6 %،  كذلك تق�ربت الن�سبة املئوية ملن دخلهم يرتاوح من )2400 اإىل 8000( 
ري�ل بن�سبة 7.7 %، ومن دخلهم )30000 اإىل 36000( ري�ل ب���� 7.1 %،  وبلغ متو�سط 

الدخل ال�سهري لالأ�سرة )24360( ري�ل.
 ، 5 .% 49.7 الط�لب�ت  ن�سبة  قلياًل من  اأعلى  وهي   ،% 50.3 الطالب  ن�سبة  بلغت  اجلن�ض: 

وهذا ح�سب جمع البي�ن�ت )ح�سب ن�سبة املردود(.
مكان الإقامة: غ�لبية اأفراد العينة يقيمون يف املدن ب����� 96.5 %، ون�سبة  1.9 %. 6 خ�رج 

اململكة، ون�سبة 1.3 % يقيمون يف الريف، اأم� من يقيمون يف الب�دية بلغت 0.3 %.
نوع ال�سكن: معظم اأفراد العينة ي�سكنون يف فيال ب������� 82.6 %،  ون�سبة 11.9 %. 7 ي�سكنون 
يف دور يف فيال، ون�سبة 4.5 % ي�سكنون يف �سقة، ون�سبة 1 % ي�سكنون يف ق�سر، كم� اأن 
غ�لبية اأفراد العينة يعي�سون يف �سكن ملك ب������ 83.2 %، ون�سبة 12.9 % ي�سكنون اإيج�ر، 
وك�نت الن�سبة الأدنى ال�سكن الت�بع جلهة العمل حيث بلغت 3.9 %، وهذه النتيجة تتن��سب 

مع الدخل ال�سهري املرتفع لأفراد العينة.
ي�سكنون يف  ومن   ، 8 .% 34.2 الري��س  �سم�ل  ي�سكنون يف  ملن  الأعلى  الن�سبة  احلــي:  مكان 
�سرق الري��س 30.6 %، ون�سبة 19.7 % ي�سكنون يف غرب الري��س، اأم� من ي�سكنون يف 
جنوب وو�سط الري��س فقد بلغت ن�سبة كل منهم� 6.8 %، ون�سبة 1.9ي�سكنون يف )اإ�سك�ن 

اخلرج، �سكن اجل�معة، �سكن وزارة اخل�رجية، �سكن الق�عدة اجلوية(.
، ون�سبة  امل�ستوى التعليمي للأب: غ�لبية اأفراد العينة م�ستوى اآب�ئهم التعليمي ج�معي 47.1 %. 9
21.3 % تعليم اآب�ئهم ث�نوي، ون�سبة 14.5 % )كلية ع�سكرية، دبلوم، م�ج�ستري، دكتوراه، معهد 

معلمني(، وبلغت ن�سبة التعليم املتو�سط 8.7 %، واملرحلة البتدائية %5.2، والأمية 3.2 %.
 ، امل�ستوى التعليمي للأم: غ�لبية اأفراد العينة م�ستوى اأمه�تهم التعليمي ج�معي 36.8 %. 10
ون�سبة من تعليم اأمه�تهم ث�نوي بلغت 26.1 %، كم� بلغت ن�سبة التعليم البتدائي 10.6 %، 
والتعليم املتو�سط 10 %، اأم� الأمي�ت بلغت ن�سبتهن 8.4 %، ون�سبة 8.1 % )دبلوم، معهد 

معلم�ت، م�ج�ستري، دكتوراه(.
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غ�لبية اأفراد العينة لي�س لديهم معلوم�ت عن الربامج  املعلومات عن الربامج التاأهيلية: . 11
الت�أهيلية  33.2 % لديهم معلوم�ت عن الربامج  ون�سبة    ،% 66.8 ب�������  للزواج  الت�أهيلية 
للزواج، وهذه املعلوم�ت ك�نت م�س�دره� من و�س�ئل الإعالم بن�سبة 48.5 %)وهذا يوؤكد 
م�س�در  من   %  24.3 ون�سبة  الربامج(،  بهذه  التوعية  يف  ودوره�  العالم  و�س�ئل  اأهمية 
اأخرى )جميع م�ذكر، الأق�رب، الأ�سدق�ء، النرتنت، وو�س�ئل الإعالم، املدر�سة(، ون�سبة 

16.5 % من الأق�رب، اأم� من الأ�سدق�ء فقد بلغت 10.7 %. 
نت�ئج  تو�سح  الِقراآن  عقد  قبل  الت�أهيلية  للدورات  الـــزواج. 12  على  املقبلني  احتياج  مــدى 
الدرا�سة اأن غ�لبية اأفراد العينة اأكدوا على احتي�ج املقبلني على الزواج للربامج الت�أهيلية 
ب�سكله�  امل�سوؤولية  معنى  فهم  اإىل عدم  ذلك  واأرجعوا   ،% 87.1 بن�سبة  القراآن  عقد  قبل 
الزواج  بعد  م�  مرحلة  ون�سي�ن  للزواج  ب�لتخطيط  الن�سغ�ل   ،%  69.4 بن�سبة  ال�سحيح 
بن�سبة 62.9 %، عدم فهم �سريك احلي�ة ومتطلب�ته ب�سكل �سحيح بن�سبة 56.5 %، عدم 
لتوعية  الإعالمية  الربامج  قلة   ،%  41.9 بن�سبة  خ��سة  حي�ة  له  احلي�ة  �سريك  اأن  فهم 
املقبلني على الزواج بن�سبة 29.7 %، ن�سبة 1.3 % )ب�سبب الزواج التقليدي وعدم معرفة 
ب�حلي�ة(،  �سخ�س جديد  مل�س�ركة  لالأ�سرة،  ميزانية  و�سع  معرفة  لالآخر، عدم  الطرفني 

وهذه النتيجة توؤكد على وعي ال�سب�ب ب�أهمية هذه الربامج. 
ن�سبتهم  بلغت  الِقراآن  عقد  قبل  للزواج. 13  التاأهيلية  للربامج  الحتياج  بعدم  اأجابوا  من 
12.9 %،  وبرروا اأن ذلك ب�سبب عدم اقتن�ع ال�سب�ب ب�أهمية هذه الربامج، واأن جت�رب 
�ستزيد تخوف  الدورات  واأن هذه   ،% 6.1 ب���  ن�سبة كل منهم�  ت�س�وت  الأهل تكفي، حيث 

ال�سب�ب من م�سوؤولية الزواج بن�سبة %4.2، اأخرى )مل تذكره� العينة( بن�سبة 0.6 %.
ب: االإجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة:

الربامج التاأهيلية للزواج: نحو  ال�سعودي  ال�سباب  اجتاه   -  1
يق�سد ب�لجت�ه نحو الربامج الت�أهيلية للزواج يف الدرا�سة احل�لية: ا�ستج�بة الطالب والط�لب�ت لعب�رات 
يتكون من )21( عب�رة،  مقي��س  تطوير  املتغري من خالل  قي��س هذا  للزواج، ومت  الت�أهيلية  الربامج  مقي��س 
تقي�س مدى موافقة)ال�سب�ب( الطالب والط�لب�ت للربامج الت�أهيلية للزواج، ُيجيب اأفراد العينة عن كل عب�رة 
وفقً� ملقي��س ليكرت املتدرج من خم�س فئ�ت: اأوافق ب�سدة، اأوافق، غري مت�أكد، غري موافق، غري موافق اطالقً�، 

وحُت�سب الدرج�ت ب�لرتتيب )5، 4، 3، 2، 1(للعب�رات الإيج�بية، والعك�س ب�لن�سبة للعب�رات ال�سلبية. 
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ولتف�سري النت�ئج مت ا�ستخدام الأ�سلوب الت�يل لتحديد م�ستوى الإج�بة على بنود الأداة: فقد مت اعط�ء 
للبدائل )موافق ب�سدة=5، موافق=4، حم�يد=3، غري موافق=2، غري موافق اطالقً�=1(، ثم مت  وزن 
ت�سنيف تلك الإج�ب�ت اإىل خم�سة م�ستوي�ت مت�س�وية املدى من خالل املع�دلة الت�لية: طول الفئة=)اأكرب 

5=0.80، لنح�سل على الت�سنيف الت�يل: قيمة – اأقل قيمة( عدد بدائل الأداة =)1-5(
مدى املتو�سطاتالو�سف

4.21 – 5.00اأوافق ب�سدة 
3.41 – 4.20اأوافق

2.61 – 3.40غري مت�أكد
1.81 – 2.60ل اأوافق

1.00 – 1.80ل اأوافق ب�سدة

جدول رقم )1( يو�سح اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج
النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

4.750.81

جدول رقم )2( يو�سح اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج 
الوزناملعياريالنحراف احل�سابياملتو�سط العبارات

14.820.431. ينبغي اأن ت�س�عد الزوجني يف معرفة احلقوق والواجب�ت بينهم� كم� �سرعه� الدين الإ�سالمي
24.772.922. تقدم معلوم�ت عن حقوق الأبن�ء يف الإ�سالم

34.740.473. ينبغي اأن ت�س�عد يف معرفة اأحك�م ومق��سد الزواج يف الإ�سالم
44.650.594. ت�س�عد يف تعلم اآداب التع�مل بني الزوجني

54.650.624. من ال�سروري اأن توجه الزوجني اإىل اأهمية امل�س�ركة بينهم� يف تربية الأبن�ء
64.650.624. اأن تو�سح م�سوؤولية كل زوج جت�ه الآخر

74.630.605. احل�سول عن طريقه� على معلوم�ت لأ�س�ليب مع�ملة الزوجني لبع�سهم� كم� �سرعه� ال�سالم 
84.610،706. ان تزيد من وعي الزوجني عن م�سبب�ت الطالق واآث�ره

94.610.636. اأن تقدم معلوم�ت عن كيفية امل�س�ركة بني الزوجني يف حتمل امل�سوؤولية
104.540.707. توجه نحو احلوار الأ�سري اله�دئ

114.530.758. من املهم اأن ُتلفت انتب�ه الزوجني اإىل اأهمية احرتام اخل�سو�سي�ت بينهم�
124.490.749. ينبغي اأن تقدم تطبيق�ت واقعية حلل امل�سكالت الزوجية

134.490.749. اأن توجه الزوجني اإىل كيفية التف�ق على الدخ�ر للم�ستقبل
144.470.7110. ميكن عن طريقه� اكت�س�ب مه�رات حل امل�سكالت الأ�سرية
154.460.7611. تو�سح اأهمية التف�ق بني الزوجني يف العالقة مع الآخرين

164.440.7712. ل بد اأن تنمي الجت�ه الإيج�بي نحو م�س�ركة الزوجني يف الأعم�ل املنزلية
174.420.8313. من ال�سروري اأن تعطي معلوم�ت عن كيفية اإعداد ميزانية الأ�سرة 

184.400.8114. اأن توجه الزوجني اإىل اأولوي�ت ال�سرف لكي يتخذا القرار ال�سليم يف الأمور امل�لية
194.390.8315. اأن تو�سح الفروق بني الرجل واملراأة يف جميع اجلوانب ال�سخ�سية

204.350.8216. يجب اأن ت�س�عد يف توعية الزوجني ب�لوق�ية من امل�سكالت ال�سحية
214.240.9917. من ال�سروري اأن تو�سح اخل�سو�سية امل�لية لكال الزوجني

املتو�سط احل�س�بي الع�م = 4.75        والنحراف املعي�ري= 0.81
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للزواج  الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه  اأن   )2( رقم  اجلدول  بي�ن�ت  تو�سح 
اجت�ه اإيج�بي، حيث بلغ املتو�سط احل�س�بي الع�م )4.75(، والنحراف املعي�ري0.81،  وهذا يعني 
اجلن�سني  من  ال�سب�ب  لدى  قوية  رغبة  اإىل  وي�سري  للزواج،  ت�أهيلية  برامج  وج��ود  على  املوافقة 
للح�سول على الدورات الت�أهيلية قبل الزواج،  وقد يف�سر ذلك اأنه على الرغم من اأن غ�لبية اأفراد 
العينة )66،8 %( لي�س لديهم معلوم�ت عن هذه الربامج؛ اإل اأن غ�لبيتهم )87.1 %( اأكدوا على 
احتي�ج املقبلني على الزواج للربامج الت�أهيلية قبل عقد القراآن، فقد لوحظ اأن جميع ال�ستج�ب�ت 
اأخذت خي�ر )اأوافق ب�سدة(، مم� يعطي موؤ�سرًا قويً� على وعي ال�سب�ب ب�أهمية هذه الربامج ، وقد 

مت ترتيب العب�رات ح�سب ا�ستج�ب�ت اأفراد العينة له� وذلك من خالل قيمة املتو�سط احل�س�بي: 
الدين  �سرعه�  كم�  بينهم�  والواجب�ت  احلقوق  معرفة  يف  ال��زوج��ني  ت�س�عد  اأن  ينبغي  1 .

الإ�سالمي )4.82(.
.) تقدم معلوم�ت عن حقوق الأبن�ء يف الإ�سالم )4.77. 2

.) ينبغي اأن ت�س�عد يف معرفة اأحك�م ومق��سد الزواج يف الإ�سالم )4.74. 3
(، من  ت�س�ركت به ثالث عب�رات وهي: ت�س�عد يف تعلم اآداب التع�مل بني الزوجني )4.65. 4
اأن   ،)4.65( الأبن�ء  تربية  يف  بينهم�  امل�س�ركة  اأهمية  اإىل  الزوجني  توجه  اأن  ال�سروري 

تو�سح م�سوؤولية كل زوج جت�ه الآخر )4.65(.
�سرعه�  كم�  لبع�سهم�  الزوجني  مع�ملة  لأ�س�ليب  معلوم�ت  على  طريقه�  عن  احل�سول  5 .

الإ�سالم )4.63(.
(، اأن  ت�س�ركت به عب�رت�ن : اأن تزيد من وعي الزوجني عن م�سبب�ت الطالق واآث�ره)4.61. 6

تقدم معلوم�ت عن كيفية امل�س�ركة بني الزوجني يف حتمل امل�سوؤولية )4.61(.
.) توجه نحو احلوار الأ�سري اله�دئ )4.54. 7

.) من املهم اأن ُتلفت انتب�ه الزوجني اإىل اأهمية احرتام اخل�سو�سي�ت بينهم� )4.53. 8
 ،) ت�س�ركت به عب�رت�ن : ينبغي اأن تقدم تطبيق�ت واقعية حلل امل�سكالت الزوجية )4.49. 9

اأن توجه الزوجني اإىل كيفية التف�ق على الدخ�ر للم�ستقبل )4.49(.
 .) ميكن عن طريقه� اكت�س�ب مه�رات حل امل�سكالت الأ�سرية )4.47. 10
.) تو�سح اأهمية التف�ق بني الزوجني يف العالقة مع الآخرين )4.46. 11

.) ل بد اأن تنمي الجت�ه الإيج�بي نحو م�س�ركة الزوجني يف الأعم�ل املنزلية )4.44. 12



اجت�ه ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج

205

  العدد 134، �سيف 2017 ال�سنة 34 | �سوؤون اجتماعية

.) من ال�سروري اأن تعطي معلوم�ت عن كيفية اإعداد ميزانية الأ�سرة )4.42. 13
امل�لية  الأم��ور  يف  ال�سليم  القرار  يتخذا  لكي  ال�سرف  اأول��وي���ت  اإىل  الزوجني  توجه  اأن  14 .

.)4.40(
.) اأن تو�سح الفروق بني الرجل واملراأة يف جميع اجلوانب ال�سخ�سية )4.39. 15

.) 16 .4.35( يجب اأن ت�س�عد يف توعية الزوجني ب�لوق�ية من امل�سكالت ال�سحية 
.) من ال�سروري اأن تو�سح اخل�سو�سية امل�لية لكال الزوجني )4.24. 17

العمر,  باختالف)  للزواج  التاأهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سباب  اجتاه   -  2
الكلية, الدخل ال�سهري, اجلن�ص, تعليم الوالدين(:

جدول رقم )3( يو�سح اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج 
باختالف العمر

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة
)ف(

الدللة 
الإح�سائية

27.395213.69بني املجموع�ت

1470.86 28621.4730793.23داخل املجموع�ت

28648.87309املجموع

يت�سح من جدول رقم )3( اأن قيمة )ف( غري دالة اح�س�ئيً�، مم� ي�سري اإىل عدم وجود فروق 
ذات دللة اح�س�ئية بني اجت�ه�ت ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج تعود لختالف 

العمر، وذلك لتق�رب اأعم�رهم.

جدول رقم )5( يو�سح اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج 
باختالف الكلية  

الإح�سائيةالدللة )ف(قيمةمتو�سط املربعاتاحلريةدرجة جمموع املربعاتم�سدر التباين
63.57231.78بني املجموع�ت

0.340.71 28585.2930793.11داخل املجموع�ت

28648.87309املجموع
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يت�سح من جدول رقم )5( اأن قيمة )ف( غري دالة اح�س�ئيً�، مم� ي�سري اإىل عدم وجود فروق ذات 
الكلية،  لختالف  تعود  للزواج  الت�أهيلية  الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه�ت  بني  اح�س�ئية  دللة 

وهذه النتيجة توؤكد على اأن ال�سب�ب ب�ختالف كلي�تهم لديهم الرغبة يف احل�سول على هذه الدورات.  
جدول رقم )6( يو�سح اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج 

باختالف الدخل ال�سهري لالأ�سرة 
درجة جمموع املربعاتم�سدر التباين

قيمةمتو�سط املربعاتاحلرية
)ف(

الدللة 
الإح�سائية

231.73546.34بني املجموع�ت

0.490.77 28417.1330493.47داخل املجموع�ت
28648.87309املجموع

يت�سح من جدول رقم )6( اأن قيمة )ف( غري دالة اح�س�ئيً�، مم� ي�سري اإىل عدم وجود فروق 
ذات دللة اح�س�ئية بني اجت�ه�ت ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية للزواج تعود لختالف 

الدخل ال�سهري لالأ�سرة.
جدول رقم )7( يو�سح اختبار )ت( حول اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج 

التاأهيلية للزواج ح�سب اجلن�ص
الختلفاجتاه الإح�سائيةالدللة احلريةدرجة )ت(درجة احل�سابياملتو�سط العدداملجموعة

اإلناث15694.082.483050.01ذكور 15496.78اإن�ث

  يت�سح من جدول رقم )7( اأن قيمة )ت( دالة عند م�ستوى 0،01، مم� ي�سري اإىل وجود فروق 
ذات دللة اح�س�ئية بني ا�ستج�ب�ت عينة الدرا�سة حول الربامج الت�أهيلية للزواج تعزى لختالف 
من  التخوف  يف  الن���ث  لطبيعة  ذل��ك  يكون  وق��د  الإن����ث،  ل�س�لح  الفروق  تلك  وك�نت  اجلن�س، 

امل�سكالت والرغبة ملعرفة احللول. 
جدول رقم )12( يو�سح اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج 

باختالف تعليم االأب 

الإح�سائيةالدللة )ف(قيمةاملربعاتمتو�سط احلريةدرجة املربعاتجمموع م�سدر التباين
149.59529.91بني املجموع�ت

0.310.90 28499.2830493.74داخل املجموع�ت
28648.87309املجموع
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يت�سح من جدول رقم )29( اأن قيمة )ف( غري دالة اح�س�ئيً� عند م�ستوى املعنوية 0.05، مم� 
الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه�ت  بني  اح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  ي�سري 

الت�أهيلية للزواج تعود لختالف تعليم الأب.
جدول رقم )12( يو�سح  اجتاه ال�سباب ال�سعودي نحو الربامج التاأهيلية للزواج 

باختالف تعليم االأم
الإح�سائيةالدللة )ف(قيمة املربعاتمتو�سط احلريةدرجة جمموع املربعاتم�سدر التباين
382.52576.50بني املجموع�ت

0.820.53 28266.3430492.98داخل املجموع�ت
28648.87309املجموع

يت�سح من جدول رقم )12( اأن قيمة )ف( غري دالة اح�س�ئيً� عند م�ستوى املعنوية 0.05، مم� 
الربامج  نحو  ال�سعودي  ال�سب�ب  اجت�ه�ت  بني  اح�س�ئية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  ي�سري 

الت�أهيلية للزواج تعود لختالف تعليم الأم.
وعلى الرغم من اأنه ل توجد فروق ذات دللة اح�س�ئية يف العالقة م�بني تعليم الوالدين واجت�ه 
ال�سب�ب نحو الربامج الت�أهيلية للزواج، اإل اأن القيم تو�سح اأن تعليم الوالدين اجل�معي ثم الث�نوي 
هي الأغلب، كم� اأنه� متق�ربة بني م�ستوى تعليم الأم والأب، وهذا يدل على اأن الوالدين لديهم وعي 

ب�أهمية هذه الربامج والدورات لذلك ك�ن له ت�أثري يف اجت�ه ال�سب�ب الإيج�بي نحو هذه الربامج. 
حول حمتويات الربامج التاأهيلية للمقبلني على الزواج: العينة  اأفراد  مقرتحات   -  3

جدول رقم )13( يو�سح مقرتحات اأفراد العينة حول حمتويات الربامج التاأهيلية 
للمقبلني على الزواج 

الن�سبة املئويةالتكرارحمتويات الربامج
3226.2تو�سيح اأن امل�سوؤولية م�سرتكة بني الزوجني

1713.9تو�سيح كيفية التع�مل مع امل�سكالت وعدم اتخ�ذ القرارات ب�سرعة
54.1تو�سيح كيفية التع�مل مع الأبن�ء

32.5تو�سيح خطورة الطالق على الأ�سرة
3024.6تو�سيح كيفية التع�مل بني الزوجني من خالل معرفة حقوق كال منهم�

119.0فهم الطرف الآخر واحرتامه
2419.7اأخرى

122100املجموع

* هذا ال�سوؤال مفتوح، وعرب ال�سب�ب من اجلن�سني عن مقرتح�تهم بعب�رات تدل على وعيهم.  
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الت�أهيلية  الربامج  ملحتوي�ت  العينة  اأف��راد  مقرتح�ت   )13( رقم  اجل��دول  بي�ن�ت  اأو�سحت   
اأن  الن�سبة الأعلى من اقرتح احتواء هذه الربامج على تو�سيح  للمقبلني على الزواج، حيث بلغت 
اأن حتتوي هذه الربامج  24.6 % اقرتحوا  تليه� ن�سبة   ،% 26.2 امل�سوؤولية م�سرتكة بني الزوجني 
على تو�سيح كيفية التع�مل بني الزوجني من خالل معرفة حقوق كٍل منهم�، تليه� ن�سبة 19.7 % 
من اأفراد العينة حددوا اقرتاح�تهم يف عدة اأمور، منه�: )عر�س جت�رب واقعية �س�بقة، اأن تكون 
اأن  ال��دروات،  الكث�ر من هذه  واإر�س�دات �سحية،  توجيه�ت  اأن حتتوي على  الدورات معلن عنه�، 
تكون هذه الربامج الزامية لكال الزوجني، اأن تقدم من قبل متخ�س�سني اأ�سريني ونف�سيني، توعية 
الزوجة بتعدد الزوج�ت، اأهمية اإر�س�د الزوجني ب�ملوازنة بني العمل والأ�سرة، توعية الأزواج بعمل 
اأن حتتوي  العينة  اأفراد  13.9 من  ، واقرتح  الت�أهيلية(  الدورات  ب�أي من  لديهم علم  لي�س  املراأة، 
هذه الربامج على كيفية التع�مل مع امل�سكالت، وعدم اتخ�ذ القرارات ال�سريعة،  اأم� فهم الطرف 
الآخر فك�نت بن�سبة 9 %، وبلغت ن�سبة من اقرتح اأن حتتوي على تو�سيح كيفية التع�مل مع الأبن�ء 

4.1 %، ون�سبة  2.5 % اقرتحوا اأن حتتوي على تو�سيح خلطورة الطالق على الأ�سرة.
حادي ع�سر:مناق�سة النتائج:

حي�ته  يف  يقبله  م�  جت���ه  فعله  وردود  و�سلوكه  الفرد  اجت�ه�ت  بني  عالقة  هن�ك  اأن  �سك  ل 
توجه  وب�لت�يل  وت�سرف�ته،  �سلوكه  يف  توؤثر  الفرد  ف�جت�ه�ت  واأح��داث؛  ق�س�ي�  من  الجتم�عية 

ا�ستج�ب�ته �سواًء جت�ه الق�س�ي� الفكرية اأو م� يتعلق ب�ل�سلوك)العبيدي، 1426ه�:112(.
والدرا�سة احل�لية �سعت للوقوف على طبيعة اجت�ه�ت ال�سب�ب ال�سعودي نحو الربامج الت�أهيلية 
ال�سب�ب)طالب  قبل  من  اإيج�بيً�  اجت�هً�  هن�ك  اأن  اإىل  الدرا�سة  نت�ئج  اأ�س�رت  حيث  للزواج، 
وط�لب�ت ج�معة امللك �سعود ب�لري��س( نحو الربامج الت�أهيلية للزواج، واأخذت جميع ال�ستج�ب�ت 
خي�ر )اوافق ب�سدة(، وهذا يعني املوافقة على وجود برامج ت�أهيلية قبل الزواج، وي�سري اإىل رغبة 
هذه  ال��زواج،  قبل  الت�أهيلية  ال��دورات  على  للح�سول  اجلن�سني  من  ال�سعودي  ال�سب�ب  لدى  قوية 
النتيجة تتفق مع درا�سة )Mitwally 2009( التي اأكدت على موافقة ال�سب�ب اجل�معي على اأهمية 
وف�ئدة برامج ت�أهيل م� قبل الزواج، ول تتفق مع درا�سة امل�لكي )2003( التي تو�سلت اإىل اأن اجت�ه 

املواطنني القطريني نحو الإر�س�د الزواجي والأ�سري اجت�ه �سعيف. 
هذه  عن  معلوم�ت  لديهم  لي�ست  احل�لية  الدرا�سة  يف  املبحوثني  غ�لبية  اأن  من  الرغم  وعلى   
عقد  قبل  الت�أهيلية  للربامج  ال��زواج  على  املقبلني  احتي�ج  على  اأك��دوا  غ�لبيتهم   اأن  اإل  الربامج؛ 
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الِقران، مم� يعطي موؤ�سرًا قويً� على وعي ال�سب�ب ب�أهمية هذه الربامج، ويدل على وجود وعي لدى 
ال�سب�ب ب�مل�سكالت التي تقع بعد الزواج والرغبة يف تف�ديه�، وتتفق هذه النتيجة مع نت�ئج درا�سة 
ال�سكندرية(  ج�معة  )طالب  العينة  ن�سف  من  اأكرث  اأن  اإىل  تو�سلت  التي   )Mitwally 2009(
وف�ئدة هذه  اأهمية  اأكدوا على  ومع ذلك  ال��زواج،  قبل  م�  ا�ست�س�رات  قليلة بربامج  لديهم معرفة 

الربامج.  
الزواج  على  املقبلني  احتي�ج  على  اأك��دوا  العينة  اأف��راد  غ�لبية  اأن  اإىل  الدرا�سة  نت�ئج  وت�سري 
الربامج  ب�أهمية هذه  ال�سب�ب  توؤكد على وعي  النتيجة  الِقراآن، وهذه  الت�أهيلية قبل عقد  للربامج 
للزوجني يف بن�ء حي�تهم� الزوجية امل�ستقبلية، وهذا م� اأكدته العديد من الدرا�س�ت، منه�: درا�سة 
ال�سمري )1434ه�(، التي اأكدت على موافقة اأفراد العينة على ف�علية الدورات التدريبية ل�ت�أهيل 
املقبلني على الزواج يف احلد من اخلالف�ت الزوجية، ودرا�سة اآل درع�ن )1431ه�(، التي تو�سلت 
اأهدافه بدرجة  اأن الربن�مج التدريبي للمقبلني على الزواج يف مركز املودة الجتم�عي حقق  اإىل 
ع�لية، واأن الدورات التدريبية يف املركز ك�ن له� اأثر يف خف�س ن�سب الطالق، ويف تغيري ال�سلوك 
الجتم�عي للح��سلني على هذه الدورات، ودرا�سة الغ�مدي )2003(،  التي اأكدت عل اأثر الربامج 
الأ�سرية  ت�أثري على احلي�ة  له�  وكذلك  وا�ستمراره�،  الزوجية  تنظيم احلي�ة  للزواج يف  الت�أهيلية 
من خالل حتمل امل�سوؤولية وحل امل�سكالت، ودرا�سة  )Olson  Olson & 2000(، التي اأو�سحت اأن 
من   %  80 م�ن�سبته  تقليل  من  متكنوا  ال��زواج  قبل  م�  ت�أهيل  برامج  يف  �س�ركوا  الذين  الزواج 
عالق�تهم  يف  ب��ستقرار  �سعروا  املبحوثني  غ�لبية  اأن  اإىل  ب�لإ�س�فة  الطالق،  ح��دوث  احتم�لت 
الزواجية بعد م�س�ركتهم يف هذه الربامج، ودرا�سة Suliman Al )د  ت(، التي اأو�سحت اأن الذين 
اأ�س�رت  كم�  العالق�ت،  وج��ودة  ال�سخ�سية  امله�رات  لديهم  زادت  ت�أهيلية  برامج  على  ح�سلوا 
نت�ئجه� اإىل اأن هذه الربامج ت�س�هم ب�سكل كبري يف بن�ء عالق�ت زوجية جيدة بني الآب�ء والأمه�ت 
م�ستقباًل، كذلك درا�سة )Jason & Wiliam 2003(، اأظهرت نت�ئجه� اأن الأفراد الذين التحقوا 
مه�رات  جودة  و�سم�ن  عالق�تهم  وبن�ء  ت�سكيل  يف  فع�لية  اأكرث  ك�نوا  الزواجي  الت�أهيل  بربامج 

عالق�تهم ال�سخ�سية والع�مة عن الأفراد الذين مل يلتحقوا بهذه الربامج.
ول �سك اأن الربامج الت�أهيلية مل� قبل الزواج ت�س�هم ب�سكل كبري يف بن�ء عالق�ت زوجية جيدة، 
الزوجية،  اخلالف�ت  من  احلد  يف  مهمً�  دورًا  له�  اأن  كم�  الطالق،  ن�سبة  من  التقليل  يف  وت�س�هم 
الربامج  يف  ورغبتهم  قبولهم  العينة  اأف��راد  اأو�سح  الدرا�سة  ه��ذه  ويف  امل�سكالت،  مع  والتع�مل 
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الت�أهيلية م� قبل الزواج، ووعيهم لأهميته� يف ت�أ�سي�س احلي�ة الزوجية وا�ستقراره�، لذلك ينبغي 
مو�سوع�ته�  يف  والرتكيز  والهتم�م  ال��زواج،  على  للمقبلني  الربامج  هذه  الزامية  نحو  التخطيط 
على امله�رات التدريبية اأكرث من املعلوم�ت النظرية، خ��سة مه�رة التع�مل مع الزوج، ومه�رة حل 
ب�حلقوق  يتعلق  م�  خ��سة  النظرية،  ب�ملعلوم�ت  والهتم�م  ال��ق��رار،  اتخ�ذ  ومه�رة  امل�سكالت، 
والواجب�ت كم� و�سحه� ال�س�رع احلكيم، وكذلك املعلوم�ت الفقهية وال�سحية، فكم� اأ�س�رت نظرية 
الدور ب�أن جن�ح الفرد مرتبط  ب�أداء دوره الجتم�عي، وهذا الأداء يتطلب امتالك الفرد مه�رات 

معينة ت�س�عده على �سغل دوره.
وعلى الرغم من اأنه ل يوجد دللة اأح�س�ئية يف العالقة م�بني تعليم الوالدين واجت�ه ال�سب�ب 
هي  الث�نوي  ثم  اجل�معي  الوالدين  تعليم  اأن  تو�سح  القيم  اأن  اإل  للزواج،  الت�أهيلية  الربامج  نحو 
اأن الوالدين لديهم وعي  اأنه� متق�ربة بني م�ستوى تعليم الأم والأب، وهذا يدل على  الأغلب، كم� 
ب�أهمية هذه الربامج والدورات؛ لذلك ك�ن له ت�أثري يف اجت�ه ال�سب�ب الإيج�بي نحو هذه الربامج. 

الت�أهيلية  الربامج  نحو  املبحوثني  اجت�ه�ت  يف  فروقً�  هن�ك  اأن  اإىل  الدرا�سة  نت�ئج  واأ�س�رت 
يكون  وقد  الذكور،  الربامج من  لأهمية هذه  تقديرًا  اأكرث  الن�ث  اأن  للزواج ح�سب اجلن�س، حيث 

ذلك لطبيعة الن�ث يف التخوف من امل�سكالت والرغبة ملعرفة احللول. 
وت�سري مقرتح�ت اأفراد العينة اإىل وعيهم لأهمية هذه الربامج، حيث اأكدوا على اأهمية الرتكيز 
يف هذه الربامج على امله�رات التدريبية اأكرث من املعلوم�ت النظرية، من خالل تو�سيح م�س�ركة 
�س�بقة،  واقعية  جت���رب  على  حتتوي  واأن  الزوجني،  بني  التع�مل  وكيفية  امل�سوؤولية،  يف  الزوجني 
وكيفية التع�مل مع امل�سكالت، و كيفية التع�مل مع الأبن�ء، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ال�سبتي 
اإىل  الربامج  هذه  يف  ح�جتهن  على  العينة  اأف��راد  اتف�ق  اإىل  نت�ئجه�  اأ�س�رت  التي  )1435ه����(، 
اإىل  مقرتح�تهم  يف  اأي�سً�  العينة  اأف��راد  واأ�س�ر  النظرية،  املعلوم�ت  من  اأكرث  التدريبية  امله�رات 
اأهمية احتواء هذه الربامج على توجيه�ت واإر�س�دات �سحية، واأن تكون هذه الربامج الزامية لكال 
الزوجني، واأن ُتقدم من قبل متخ�س�سني اأ�سريني ونف�سيني،  وتو�سح خطورة الطالق على الأ�سرة.

ثاين ع�سر: التو�سيات:
اأ - من امل�سوؤولية الجتم�عية للج�مع�ت طرح دورات ت�أهيلية مل� قبل الزواج للطالب والط�لب�ت، 
وال�ستف�دة من املتخ�س�سني يف اجل�مع�ت لتقدمي هذه الدورات مب� يتالءم مع احتي�ج�ت 

ال�سب�ب يف الوقت احل�يل.  
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ب - ا�ستف�دة وزارة ال�سوؤون الجتم�عية من نت�ئج هذه الدرا�سة والدرا�س�ت املم�ثلة؛ يف التن�سيق 
اأفراد  جلميع  مت�حة  وتكون  ال��زواج،  قبل  مل�  ت�أهيلية  دورات  لإق�مة  الخت�س��س  ذوي  مع 
املجتمع، والتنويع يف حمتوي�ته� العلمية وامله�رية بحيث تتن��سب مع تطلع�ت ال�سب�ب، ومع 

التغريات ال�سريعة يف املجتمع، ومع التقدم التقني الكبري.
قبل  من  اإليه�  الو�سول  ي�سهل  مواقع  يف  ال��زواج  على  للمقبلني  التدريبية  الربامج  توفري   - ج 

ال�سب�ب مثل املدار�س واجل�مع�ت واملع�هد ومراكز الأحي�ء واأن تكون جم�نية.
د - الرتكيز يف هذه الربامج على امله�رات التدريبية، ب�ل�س�فة اإىل املعلوم�ت النظرية.

متك�مل  جديد  تدريب  (مركز  التدريب   مقوم�ت  فيه�  تتوفر  ج�ذبة  تدريبية  بيئة  توفري   - ه� 
الق�س�م ل�ستقط�ب اأكرب �سريحة من املقبلني على الزواج(.

و - مراع�ة توقيت هذه الربامج مب� يتن��سب مع ظروف من لديه عمل يف الفرتة امل�س�ئية.
امل�سادر واملراجع:

اأواًل: امل�سادر واملراجع العربية:
(. النظري�ت الجتم�عية املتقدمة، الطبعة الأوىل، دار وائل، عم�ن. اإح�س�ن حممد احل�سن. )2005. 1

  2 .http://mawaddah.org.sa/?p=74  .جمعية موّدة اخلريية للحد من الطالق واآث�ره
لين.  اأون  الوطن  امنوذجً�،  مودة  جمعية  ال��زواج:  على  املقبلني  ت�أهيل   .) 3 .2013( اجلربين.  جربين 

http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=16037

                                            4 .http://www.alriyadh.com/1007495 .16987 جريدة الري��س اللكرتونية. )1436ه�(، العدد
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جملة كلية الآداب، ج�معة امللك �سعود.
ه�( العين�ت واملتغريات، �سل�سلة املنهجية والقي��س، الكت�ب الث�ين، الري��س. �سعود بن �سحي�ن ال�سحي�ن. )1433. 7

(. نظرة يف علم الجتم�ع الأ�سري، مكتبة ال�سقري، الري��س. �سلوى عبداحلميد اخلطيب. )2007. 8
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مبدينة جدة، جملة ج�معة امللك عبدالعزيز، الآداب والعلوم الن�س�نية، م 21، �س 127 - 162.
ه�( دور برامج الإر�س�د يف التوعية ب�لتخطيط للزواج و بن�ء الأ�سرة،  غيداء عبداهلل اجلوي�سر. )1432. 13
درا�سة و�سفية حتليلية لربامج الت�أهيل للزواج، ر�س�لة م�ج�ستري غري من�سورة، ج�معة امللك عبدالعزيز، 

جدة. 
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الزواج، م�سروع بن ب�ز اخلريي مل�س�عدة ال�سب�ب على الزواج، الري��س.
يف  التدريبية  ال��دورات  نحو  ال�سعودية  الأ�سرة  اجت�ه�ت  ت(   . )د  ع�سكر.  الرحمن  عبد  بن  من�سور  15 .

العالق�ت الزوجية، ج�معة الم�م حممد بن �سعود ال�سالمية، الري��س.
درا�سة  الزوجية،  احلي�ة  يف  وت�أثريه�  للزواج  الت�أهيلية  الربامج   ) 16 .2010( الغ�مدي.  �سعيد  بن  حممد 
ج�معة  الآداب،  كلية  جملة  ج��دة،  مبح�فظة  املتزوجني  ال�سعودي  ال�سب�ب  من  عينة  على  ميدانية 

الزق�زيق، م�سر، �س �س :277 – 321.
( ق�مو�س علم الجتم�ع، دار املعرفة اجل�معية، ال�سكندرية. حممد ع�طف غيث. )1995. 17

العلوم  الزواجي والأ�سري، جملة  الإر�س�د  القطريني نحو  املواطنني  ( اجت�ه�ت  18 .2003 امل�لكي. )  موزة 
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Introduction
The objective of this study is to identify the attitude of young Saudis towards 

marriage preparative programs, through a descriptive study of a sample of students at 
King Saud University in Riyadh, the variable was measured through the development 
of a scale (prepared by the researcher) which commensurate  with the nature of the 
Saudi family. It consists of (21) sentences, and used the method of social survey of a 
random sample (310) male and female students at King Saud University in Riyadh. 
Findings showed that young Saudis have high awareness of the importance of these 
pre-marriage programs. Although the majority of respondents have no information 
about these programs, they emphasized the need for these programs before marriage. 
Such results give a strong indication of young people>s awareness regarding the 
importance of these programs, and also indicate an awareness among young people of 
issues that fall after the marriage and the strong will to avoid them.

Keywords: Marriage, Marriage Preparative Programs, Marital compatibility, Youth.
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